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Tūla panelė vardu Doro
thy Dunbar Bromley, “New 
York Post” kolumnistė, la
bai gailiai apverkia Euro-

No. 10

Sausio 11 d. pranešama, 
kad Sovietų ranudonarmie- 
čiai pradėjo smarkias kon- 
tr-atakas prieš Helsinkio fi
nus rytiniame fronte.

f ANTRAŠAS: 427lu/VlO V Telefonas:
LORIMER STREET
Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Sausio (Jan.) 12, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c.

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

Metai XXX. Dienraščio XXII

pos liaudį, ypač jai esą gai
la Sovietų žemės žmonių. 
Stalinas esąs baisiausias jai 
žmogus.

Panelė Bromley šaukia:
“Aš verkiu dėl Rusijos 

žmonių, kaip aš verkiu dėl 
nelaimingų visos Europos 
žmonių. Jiems reikia vado 
su Abraomo Lincolno meile 
žmonijai. Kada jis pakils?

Ta vargšė nežino nei 
Amerikos istorijos. Ji neži
no nei to, kad Abraomas 
Lincolnas irgi vadovavę la
bai kruvinam karui prieš 
pietinių valstijų plutokrati- 
ją. Prieš jį tada taip, kaip 
dabar prieš Staliną, tokios 
panelės Bromley kalnus ver
tė ir baisiu sutvėrimu jį 
vadino.

Senatorius Pittman stoja 
už paskolinimą Helsinkio 
valdžiai 100 milionų dolerių. 
Senatorius Glass sako,- kad 
užtektų ir tuojau reikėtų 
jai paskolinti 60 milionų 
dolerių.

Mums gi atrodo visai ki
taip. Mums atrodo, kad 
Pittmanai ir Glassai daug 
geriau padarytų, jeigu rū
pintųsi maitinimu Ameri
kos alkanų. O jų yra gyva 
galybė. Neužilgo dar 600 
tūkstančių bus prašalinta 
nuo WPA darbų.

Šitos paskolos kariaujan
čioms valstybėms tempia šį 
kraštą į karą. Kariauti gi 
Amerikos žmonės nenori. 
Tokie Glassai ir Pittmanai 
su savo planais švaistymui 
Amerikos pinigų neatsto
vauja Amerikos žmonių in
teresų.

Laikraščiai troško ir lau
kė prezidento Roosevelto 
prakalbos, pasakytos sausio 
8 d. Washingtono vakarie
nėje pagerbimui atminties 
Andrew Jackson. Jie manė, 
kad RooseveltaS pasakys 
savo planus 19401 metų pre
zidento rinkimarįs: ar jis 
kandidatuos trečiu kartu,! 
ar ne?

Bet jie tapo labai suvilti. 
Rooseveltas pajuokavo ir 
savo slaptybės neišdavė. Ir 
tebeina spėliojimas ir bur
nų aušinimas: ar Roosevel
tas vėl kandidatuos, ar ne?

Franci jos valdžia nutarė 
paimti iš darbininkų algų 
15 nuoš. ir atiduoti karo 
reikalams. O pravedimui ši
tos algų kapojimo kampa
nijos vadais paskyrė darbo 
unijų ir socialistų viršylas. 
Dabar Leon Blum, Franci- 
jos Socialistų Partijos šu
las, prakaituodamas įkalbi
nėja darbininkams priimti 
Daladiero patvarkymus. 
Girdi, pasiaukokite vardan 
savo tėvynės!

Tai 1914-1918 metų so- 
cialpatriotų giesmė. Jūs 
mirkite karo fronte, jūs 
dirbkite be algų, idant iš
gelbėti Franci jos ir Angli
jos imperijas!

Pietiniai Senatoriai 
Trukšmaus, kad Palai
kyt Negrų Lynčiavimų

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 251 balsu prieš 132 
priėmė Gavagano sumany
mą prieš negrų lynčiavimą. 
Sumanymui aštriai prieši
nosi demokratai ir republi- 
konai iš pietinių valstijų, 
kur yra daugiausia negrų. 
Jie šnekėjo, būk bilius prieš 
negrų žudymą per lynčiavi- 
mus varžąs valstijų teises 
ir esąs priešingas Amerikos 
konstitucijai. Prieš suma
nymą balsavo 123 demokra-

Reikalauja $8,775,000 
Neva Gaudymui “Šni- 

PŲ-Sabotažninkų”
Washington. — Jau pir

miau Jungtinių Valstijų 
kongresas paskyrė valdžios 
agentų biurui $7,300,000 
“gaudyt šnipus ir sabotaž- 
ninkus,” veikiančius prieš 
Amerikos karinius prisiren
gimus. Tų federalių agentų 
galva J. Edgar Hoover da
bar reikalauja pridėt dar 
$1,475,000. Jis sakė kongre
sinei lėšų komisijai, kad ne
seniai jo agentai sučiupę 
vieną šnipą, kuris buvo iš
vogęs planus tūlos orlaivių 
statyklos, bet Hooveris ne
atidengė jos vardo.

Tas Amerikos federalių 
šnipų komandierius pranešė 
kongresinei komisijai, kad 
jie jau surašę organizacijų 
ir asmenų vardus, kaip “nu
žiūrimų, galimų” šnipų 
prieš Ameriką. Supranta
ma, kad jis čia kalbėjo apie 
kovingas darbininkų orga
nizacijas ir jų veikėjus, 
šmeiždamas juos kaip “ga
limus šnipus.”

Žymėtina, jog tas pats J. 
Edgar Hooveris buvo galva 
federalių agentų ir prie 
prez. Wilsono ir vadovavo 
Palmerio ablavoms prieš vi
sus tariamus “raudonuo
sius.”'

tai ir 8 republikonai kon- 
gresmanai.

Senatoriai iš pietinių val
stijų dabar kels lermą prieš 
šį įnešimą, kuris, be kitko, 
reikalauja piniginiai baust 
tuos apskričius ir miestus, 
kurių valdininkai bei polici
jos pareigūnai leis baltųjų 
govėdom lynčiuot negrus.

Dauguma senatorių pasi
sako už įnešimą, bet mažu
ma ruošiasi kelt tokį smar
kų ir ilgą trukšmą, kad pa
stot kelia balsavimui šio 
įnešimo.

Du Vadai Apleido Darbo 
Partiją; Smerkė Jos 

Karinę Politiką
London. — Sekretorius 

Darbo Partijos skyriaus 
West Hame, J. S. Layzelle 
ir antrasis sekretorius H. 
L. Self išstojo iš tos parti
jos todėl, kad jinai remia 
Anglijos imperialistų karą 
prieš Vūkietiją. Jiedu parei
škė, jog Anglijos valdovai 
tik veidmainiauja, šnekėda
mi, būk Anglija kariaujanti 
už demokratiją ir silpnesnių 
tautų laisvę. Jiedu priminė, 
kaip Anglijos valdžia išda
vė Mandžuriją, Ethiopiją, 
Ispanijos respubliką, Čecho- 
slovakiją, Austriją ir Alba
niją.

Layzelle ir Self pasmerkė 
karišką politiką Anglų Dar
bo Partijos, ir tuoj įstojo į 
Anglijos Komunistų Par
tiją.

Purvai prieš Žydus iš Anglę 
Valdžios Centro

London. — Laiškai, rašy
ti ant Anglijos ministerijų 
blankų, buvo plačiai išsiun
tinėti prieš Hore-Belisha, 
buvusį anglų karo ministe- 
rį, pirma negu jis tapo iš
spirtas laukan. Tie laiškai 
dergia H.-Belishą, vadinda
mi jį “purvinu, susivėlusiu 
žydu” ir kitaip.Philadelphiečiai Mokės Pus

antro Procento Taksų 
nuo Algų

Philadelphia, Pa.—Com
mon Pleas teismas užtvirti
no miesto tarybos uždėtus 
pusantro procento taksus 
ant visų algų, kurias phila
delphiečiai gauna. Teismas 
nusprendė, kad tie taksai 
“nėra priešingi konstituci
jai.”

ANGLŲ DARBIEčIŲ VA
DAI Į FINLIANDIJĄ

London. — W. Citrine ir' 
du kiti Anglų Darbo Parti
jos vadai išvažiuoja į Suo
mi ją-Finliandi ją “pasižiūrėt 
sąlygų.” Jie remia Helsin
kio Finliandiją prieš Sovie
tus.

Italę Studentę Demonstra
cija Popiežiui

Roma. — šimtai italų stu
dentų, atvykę pas popiežių, 
sukėlė trukšmo demonstra
ciją, kada popiežius kalbėjo 
jaunavedžių poroms iš Ita
lijos ir pilgrimams iš Vo
kietijos. Studentai šaukė, 
kad popiežius turi čia jau 
sakyt kalbą jiems.

Popiežius labiausia moki
no jaunavedžius vengt gim
dymų kontrolės.

Washington. — Senato
rius Wm. Borah perspėja, 
kad Anglija būtinai sten
giasi įtraukt Ameriką’ į ka
rą prieš Vokietiją.

ANGLIJOS LAKŪNAI 
BOMBARDAVO NA
ZIŲ LAIVŲ STOTIS
London. —'■ Devyni Ang

lijęs lėktuvai ^bombardavo 
stovyklas vokiečių laivų ir 
vanden-lėktuvų Helgolande 
ir Sylte. Manoma, kad ke
lios bombos pataikė į Hin
denburg užtvanką.

Pakilę vokiečių lėktuvai 
nušovė į marias vieną an
glų orlaivį. Anglai sako, 
kad jie sužeidę vieną nazių 
lėktuvą, ir tas ūmai nusilei
dęs žemyn Danijoj. O kitas 
vokiečių lėktuvas buvęs 
“matomas krintant į ma
rias.”

Naziai Sakosi Nukirtę 3 
Anglų Lėktuvus

Berlin. — Naziu koman
da praneša, kad keturi vo
kiečių lėktuvai nušovę že
myn tris iš devynių Angli
jos bombąnešių, kurie bu
vo atskridę bombarduot vo
kiečių laivų stovyklas. Na
ziai nesako, kiek nukentėjo 
jų pačių lėktuvai kovoj su 
anglų orlaiviais.

Nieko Svarbaus Finliandijos 
Fronte, Sako Sovietai

Maskva, saus. 11.—Suo
mijos fronte tik kur-nekur 
buvo artilerijos mūšių ir 
žvalgų susikirtimų. Šiaip 
nieko svarbaus ten neatsiti
ko. Dėl blogo oro, lėktuvai 
tik apžvalginėj o priešų po
zicijas. Taip praneša Rau
donosios Arimjos komanda.

HELSINKIO FINLIANDI
JOS PASAKOJIMAI

Helsinki, Finliandiją, sau
sio 11.—Senoji Finliandijos 
valdžia sako, kad jos pak
rančių kanuolės šaudėsi su 
Sovietų karo laivais. Jinai 
pasakoja, būk finai supliekę 
jau ir 163-čią diviziją So
vietų armijos ir būk taipgi 
sumušę rusus Ladogos eže
ro fronte. Pirmiau balta
gvardiečiai finų komandie- 
riai skelbė, kad jų kariuo
menė “penkiose vietose” 
perėjus per sieną į Sovietų 
pusę. Ale dabar jie sako, 
kad jie tik sustatysią stul
pus ant rubežiaus ir neisią 
į Sovietų pusę. Anot jų pa
sakų, tai finai iki šiol už
mušę jau 50,000 raudonar
miečių ir sužeidę tiek pat.

Švedę Karalius Visais Bū
dais “Rems Finliandiją”
Stockholm, Švedija, saus. 

11. — Karalius Gustavas, 
kalbėdamas Švedijos seime, 
pasižadėjo “visais būdais 
remti (senąją) Finliandiją” 
kare prieš Sovietų Sąjungą.

Danijos Kunigaikštis Kaipo 
Finliandijos Oficierius

Copenhagen, Danija, sau
sio 11.—Kunigaikštis Aage, 
Danijos karaliaus pusbrolis, 
pasisiūlė Helsinkio Finlian
dijos valdžiai į jos armijos 
oiicierius kariaut prieš So
vietus.

Paskola Helsinkiui 
Būtų Karo Žingsnis, 
Sako USA Senatorius

kratas senatorius Key Pitt-Washington. — Republi- 
konas senatorius Nye išsto
jo prieš įnešimą, kuriuom 
yra reikalaujama, kad Jun
gtinės Valstijos paskolintų 
60 milionų dolerių senajai 
(Helsinkio) Finliandijos 
valdžiai, karui prieš Sovie
tų Sąjungą. Senatorius Nye 
sako, jog ta paskola būtų 
vienu iš žingsnių, vedančių 
Amerika linkui karo. Nes 
“kiekvienas žingsnis, ku
riuom remiama bile kariau
janti šalis, yra karinis veik
smas.”

Washington. — Demo-

Anglijai Reikia 10-ties 
Tūkstančių Lėktuvų 

Iš Amerikos
Washington. — Anglijos 

valdžia prašė, kad Jungti
nės Valstijos pristatytų jai 
bent 10 tūkstančių karo lėk
tuvų per pusantrų metų 
nuo šio laiko. Anglai sako, 
kad talkininkai tik tada ga
lėtų viršyt Vokietiją ore, 
kuomet gautų 10,000 lėktu
vu iš Amerikos .

Anglija ir Franci ja gali 
per mėnesį pasistatyt 1,500 
naujų karinių lėktuvų. Su
prantama, kad Vokietija 
daugiau pasistato.

Visi Amerikos orlaivių 
fabrikai gali pabudavot per 
mėnesį ne daugiau kaip 1,- 
800 lėktuvų.

Anglija ir Franci j a jau 
užsisakė Amerikoj 5,000 ka
ro lėktuvų.

89 Mainieriai Gyvi Palai
doti Angliakasykloj

Bartley, W. Virginia, 
sausio 11.—Užgriuvo 91 
mainierį Pocahontas anglia
kasykloj e, apie 600 pėdų gi
lumoje. Du žuvusių mainie- 
rių lavonai išimti. Bijoma, 
kad žus ir 89 kiti, kol gel
bėtojai dasikas 500 pėdų iki 
JO-

Prieš Amerikos Laivę 
Perleidinėjimą Kitiem

Washington. — Senato
rius B. C. Clark įteikė su
manymą uždraust Ameri
kos laivus pardavinėt arba 
pervedinėt kitiem kraštam. 
—O Anglija dabar nori 
pirkt 200 prekinių laivų iš 
Amerikos.

Japonija Grūmoja Pran
cūzę Gelžkeliui

Shanghai. — Jeigu fran- 
cūzų vyriausybė ir toliau 
praleidinės karo reikmenis 
Chinijai Haiphong-Yunnan 
geležinkeliu, kurį valdo 
francūzai, tai japonai su
naikins tą geležinkelį, kaip 
kad grūmoja Japonijos val
džia.

man reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos paskolintų 
100 milionų doleriu Helsin
kio Finliandijos valdžiai. O 
jis yra pirmininkas svar
bios užsieniu santikiu ko
misijos.

Kongresmanas Dingell 
įteikė sumanymą, kad Am
erika parduotų milioną nau
jausių pusiau-automatiškų 
šautuvų senajai Finliandi
jos valdžiai ir kad imtų tik
tai po 1 dolerį už šautuvą. 
Toks gi šautuvas kaštuoja 
300 dblerių.

Anglija Nori Pirkti 
Daug Minų iš Jung- 

tiniu Valstijų
Washington. — Anglijos 

valdžia kreipėsi į Ameriką, 
prašydama parduot Angli
jai daugius minų - vandeni
nių sproginių. Tos minos 
būtų sodinamos į rytinius 
Anglijos vandenis prieš Vo
kietijos submarinus.

London. — Minų “laukas” 
rytiniuose Anglijos vande
nyse prieš nazių submari
nus kaštuos Anglijai 150 
milionų doleriu. C- V

Žydę Legionas Kanadoj, 
Karui prieš Vokietiją

Montreal, Kanada. — Ku
riasi žydų legionas važiuot j 
Franci jos frontą karui 
prieš Vokietiją. Jis vadinasi 
Judėjos Legionu; ir tikima
si sutraukt į jį 25 tūkstan
čiai žydų iš Kanados ir 
Jungtinių Valstijų. Legiono 
nariai ypač lavinasi šaudyt 
kulkasvaidžiais.

Nauji Chinę Laimėjimai 
Prieš Japonus

Chungking, Chinija.—Cen- 
tralinėje Chinijoje chinai 
veja japonus atgal palei 
Kantono-Hankowo geležin
kelį. Chinai atėmė iš japonų 
miestus Yutaną, Tsinghuą.. 
daugelį svarbių punktų 
Kwangtungo • provincijoj . ir 
Tsiaontang miestą, 20 mylių 
nuo Nanningo.

Palei Hupeh-Hunan pro
vincijų sieną, chinai atka
riavo nuo japonų Yanlow- 
tan ir Shuankankow mies
tus.

NOTOMIS BŪSIANTI 
MOKAMA DALIS VO

KIEČIŲ ALGŲ
Berlin. — Prieš kalėdas, 

kelios įmonės Berlyne, sam
dančios daug darbininkų, 
atmokėjo jiem dalį algų po- 
pierėlėmis-notomis, ant ku
rių buvo pažymėta, kiek 
darbininkui priklauso nuo 
samdytojo. Tai buvo pada
ryta su nazių valdžios ži
nia ir susitarus su kai ku
riomis krautuvėmis. Tos 
krautuvės sutiko imt šias 
notas už tokius pirkinius, 
kaip fonografo rekordai, 
knygos ir kt.
“Daugiau Dirbkite, Mažiau 

Valgykite!”
Valdiška nazių spauda 

dabar kalba, kad gal turės 
būt visiem darbininkam at
mokama dešimt procentų jų 
algos notomis. Sako, 5 pro
centai algų turėtų būt pa
dėti į taupomuosius bankus 
ir vartojami karo tikslams, 
o kiti 5 procentai—tokiom 
valdiškom įstaigom, kaip 
darbo frontas ir sveikatos 
apdraudos fondas.

Nazių laikraščiai pataria: 
“Daugiau dirbkite, mažiau 
valgykite!”

Vokiečių Lėktuvai Sunaikino 
3 Anglę Laivus

London. — Anglų vyriau
sybė praneša, jog nazių lėk
tuvai bombomis nuskandino 
prekinius Anglijos laivus 
“Oakgrove,” 1,985 tonų, -ir 
“Gowrie”, 689 tonų.

Be to, vokiečių lėktuvai 
pragaištingai užvijo ant po
vandeninių uolų keleivinį 
anglų laivą “Rothesay Cas
tle,” 7,016 tonų, ir prekinį 
Francijos laivą “Montau
ban,” 4,191 tono. Pastara
sis pavojingai sužeistas. 
Anglų laivas pusiau lūžta 
ant pojūrinės uolos ir pa
liktas kaipo žuvęs. Jo kapi
tonas nusižudė.

Kaip Naziai iš Oro Atakuoja 
Anglę Laivus

London. — Anglų laivą 
paprastai atakuoja du na
zių lėktuvai. Vienas pirma 
kulkasvaidžiais apšaudo lai
vą, kad apvalyt jo viršų 
nuo jūrininkų; tada kitas 
lėktuvas mėto bombas į lai
vą.

Anglų valdžia galvoja, 
kaip apginkluot ir mažiu
kus “nekarinius” savo lai- 
vukus atremt užpuolimus iš 
nazių lakūnų pusės.

AMERIKONAI LAKŪNAI 
FINLIANDIJAI

Paryžius. — Penki jaun; 
amerikonai lakūnai išvykę 
iš čia į Finliandiją kariaut 
prieš Sovietus.

Varšuva. — Naziai įve
dė verstiną darbą visiems 
lenkams virš 14 metų am
žiaus.

Anglai Numetė 3 Bombas 
j Danijos Salą

London. — Vienas anglų 
lėktuvas, taikydamas į Vo
kietijos laivyno stovyklą, 
numetė per klaidą tris bom
bas į Danijos salą Roem, 
bet mažai nuostolių padarė. 
Anglijos valdžia žada pilnai 
atlygint Danijai nuostolius.

ORAS. — Laukiama lie
taus.
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cialistų lyderio Blumo pritarimu!
Francijoj pasiliko laisvos tik tos pro

fesinės sąjungos, kurios ištikimai remia 
karą kaipo karą už demokratiją, ir so
cialistų partija. Tos organizacijos darbo 
žmonių reikalų begins; joms rūpi remti 
karas.

Todėl turėdama laisvas rankas Dala- 
diero vyriausybe .ir naudojasi proga. 
Visą karo naštos svorį jinai dabar su
verčia ant darbo žmonių sprando ir tegu 
sau jie žinosi.

Bet mums atrodo, kad tokis žygis 
Franci jos darbo žmones anksčiau ar vė
liau privers kovoti prieš tuos, kurie juos 
taip begėdiškai išnaudoja ir slegia!

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

Act of March 3, 18*79.

“No. 2-ro Komunistas”
Kai federalinės valdžios agentai su

ėmė tūlą Nicholas Dozenbergą, tuojau 
jis buvo spaudoje paskelbtas kaipo “No. 
2-ro amerikinis komunistas.”

K A I 8 V ■

1 j br.T i Amerikinių respublikų atstovai, susirinkę j Montevideo, Uruguajuj, aptarti, kas rei
kės daryti, jei pasikartos daugiau tokių atsitikimų, koks atsitiko tarpe Adglijos 
šarvuotlaivių ir Vokietijos “Graff Spee.” • u,o!.

Penktadienis, Sausio 12, 1940

Įdomus Prisipažinimas
Helsinkio vyriausybės galva, prez. Ky- 

osti Kailio, išleido pasauliui pareiškimą 
apie karo eigą. Aišku, jo pareiškimas . 
yra griežtai nukreiptas prieš Sovietų Są
jungą. Visvien, tai yra įdomus pareiški
mas, kadangi jis pripažįsta vieną dalyką, 
kuris sumuša visas “žinias”, iki šiol iš
leistas iš to paties Helsinkio.

P-nas Kailio sako, kad per gruodžio 
mėnesį, t. y. per tą mėnesį, per kurį virė 
ginkluotas konfliktas tarpe Helsinkio vy
riausybės ir Sovietų Sąjungos jėgų, buvo 
nukauti 234 civiliniai Suomijos gyvento
jai. 269 asmenys buvę sunkiau sužeisti, 
o 210—lengvėliau.

Mes nesiimame spręsti, kiek tas pra
nešimas yra teisingas. Mes manome, kad 
jis yra perdėtas panašiai, kaip jau daug 
kartų buvo perdėtos tosios “žinios”, ku-* 
riomis Helsinkis maitina Amerikos vi
suomenę. Bet imkim p. Kailio pareiški
mą tikru, teisingu. Ką gi mes tuomet 
matysime ?

P-nas Kailio skelbia, jog per tą laiko
tarpį Sovietų orlaiviai bombardavę apie 
100 Suomijos miestų ir miestelių—milita- 
rines bazes, fabrikus, gaminančius karui 
.ginklus, arba amuniciją, uostus, geležin
kelius, kuriais yra gabenama karo reik
menys ir tt. Padalinus skaičių 234 ant 
100, mes gauname tokią išvadą: sovieti
niai orlaiviai kiekvienoj vietoj yra nušo
vę po truputėlį daugiau, kaip du asme- 
nius.

Vadinasi, tai labai mažytė skaitlinė 
ir- ji parodo, kad sovietiniai orlaivinin- 
kai nešaudo į civilinius gyventojus, bet 
į 'karines bazes, į militariniams reika
lams naudojamas vietoves.

Nereikia nei aiškinti, kad leidžiant iš 
orlaivio bombą, sakysim, į amunicijos 
fabriką, orlaivininkas gali suklysti, ne
pataikyti,—bomba gali pataikyti į kitą 
vietą, bet tai nereiškia, kad ji buvo tiks
liai taikoma ten, kaip skelbia anti-sovie- 
tinė spauda. Nėra jokio abejojimo, kad 
iš tų 234 civilinių žmonių gera dalis buvo 
darbininkai amunicijos fabrikuose, gera 
dalis jų dirbo kur nors prieplaukose ka
rinius darbus. Tokiu atveju niekas 
negali užtikrinti jokio saugumo tiems, 
kurie dirba prie karo reikmenų gamini
mo, kai fabrikai buvo bombarduojami.

Kailio paduoda už visą mėnesį skait
linę ir ji siekia tik 234 asmenis. Na, o 
mums buvo skelbta iš Helsinkio, kad tik 
tame viename mieste viena diena būdavo 
nušaunama po 2 ir 3 šimtus asmenų,— 
“moterų ir vaikų,” skelbė žinių agentū
ros. Vadinasi, jeigu jau nieko daugiau, 
tai bent tiek mes sužinome iš pxi Kailio, 
kad tos visos pasakiškos žinioj apie So
vietų orlaivininkų žiaurumus buvo tik 
pasakos. _

Prisipažinsime, mes girdėjome daug 
apie visą eilę Amerikos komunistų vei
kėjų, pradedant su Ella Reeve Bloor, va
dinama Močiute, Fosteriu ir Browderiu, 
ir baigiant su visa eile “mažesnių” ko
munistų, bet apie Dozenbergą kaipo kokį 
tai žymų komunistų veikėją nesame nie
kad girdėję.

Todėl mums buvo labai keista, kad ta
sai paminėtasis Dozenbergas skaitomas 
“2-ruoju po Earl Browderio.”

Bet štai šiomis dienomis toji paslaptis 
pradeda išeiti aikštėn. Pasirodo, kad Do- 

■ zenbergas liudysiąs prieš Browderj (teis
mas, berods, būsiąs sekantį pirmadienį). 
Dozenbergas yra valdžios liudininkas 
prieš generalinį USA Komunistų Parti
jos sekretorių!

Taigi dabar jau aišku, kodėl tam tikra 
spauda apšaukė Dozenbergą “2-ruoju 
amerikiniu komunistu.” Jeigu prieš 
Browderj liudytų kokis nors “dešimtas”, 
“50-tas” arba dar “žemesnio laipsnio ko
munistas”, tai jis neturėtų tokios dide
lės reikšmės b Dabar gi liudysiąs “nume
rio antro” komunistas (iki šiol Ameri
koje beveik negirdėtas!), na, tai jau iš 
tikrųjų bus kas nors tokio sensacingo 
ir baisaus!

Pamatysim!

Kongresas Jau Pasisakė
Žemesnysis Jungt. Valstijų kongreso 

butas (kaip mes įpratę jį vadinti, “kon
gresas”) jau priėmė anti-linčio bilių. Jis 
buvo priimtas vardošaukiu. Prieš jį bal
savo beveik išimtinai pietinių valstijų 
kongresmanai, kur dažnai yra linčiuoja
ma negrai.

Dabar šis bilius bus perduotas sena
tui. Senate, sakoma, pietinių valstijų se
natoriai darysią viską tam biliui kelią 
pastoti. Jie gal būt griebsis už pato
giausios jiems priemonės—filibusteriavi- 
mo. Jeigu jiems ten pavyks šį bilių su
laikyti, tai bus didelė ųegarbė visam se
natui.

Balsas Prieš Neteisėtumą
“Vilnis” rašo: |

i
“Washington Post” yra labai įtakingas 

dienraštis. Jį skaito gal visi kongreso 
nariai ir didžiuma diplomatų. Aukštose
sferose jis labai respektuojamas. Ir jei
gu jau toks laikraštis, kaip “Washing
ton Post”, smerkia teisingumo depart- 
mento uolumą garsinti “svetimų valsty
bių agentus” pirm negu Grand Jury ar 
teismas tarė savo žodį1, tai dalykai su tuo 
uolumu labai prasti.

vo prisikabinęs net 
kaip International 
kers Library Pub-

Atvirai Kalbant
Argi?

Iš šalies-įžiūrint, atrodo,
jog visas pasaulis uždegtas 
karo karštligės, pradeda 
varijavoti. Tad nereikia ste
bėtis, kad tokioj kvaitulio 
atmosferoj gyvenant ir pro-

kad tas veikalas turės pa
sisekimą ir užinteresuos 
publiką—labai, labai abejo
tina.

Todėl to veikalo klausi
me, aš iškeliu abi rankas 
aukštyn ir pasiduodu be

mūšio. Tegul kiti draugai- 
ima balsą ir pasisako, ką 
jie apie jį mano? O jeigu I 
niekas .nepadarys jokios 
peržvalgos, tai pačiam vei
kalui, išėjus ant scenos 
(jeigu jam bus lemta išeiti? 
—S. V.), prisieis atsireko- 
menduoti mūsų publikai.

Senas Vincas.

“KUNTAPLIO” REPOR
TERIO RAPORTAS Iš 

VILNIAUS
čia gali skaitytojams kilti 

dvejonių, kokiu būdu aš ten nu
vykau? Ar tik aš nemeluoju, ir 
ar nesėdžiu kokiame bare ir pa
sistatęs litrinį alaus bokalą, ne
rašau šį reportažą, žiūrėdamas 
pro. langą į redakcijos iškabą? 
Ne! Sakau, kad šiuo momentu 
cšu Vilniaus... viename vieš
butyje ir greit manau nueiti į 
N. N. kavinę, nes ten su viena 
panele turiu pasimatymą.* * *

šiuo metu Vilniuje nėra nei 
šmotuko muilo. Aš, pavyzdžiui, 
nusiprausiau Vilnelėj su pies
tom. Brudas, kurį jau iš Kauno 
atsivežiau, gražiai nusimazgojo, 
tik truputį užteršdamas vande
nį. Vilniečiai, o ypatingai mo
terys, nevaikšto murzini: visi

15 N uos. Taksai Karui
Iš Francijos pranešama, kad Daladie- 

ro vyriausybė uždėjo ant visų darbinin
kų algų 15 nuoš. karo taksų. Vadinasi, 
jei Francijos darbininkas uždirba per 
mėnesį, sakysim, 100 dolerių, tai iš tos 
sumos jam bus atimta 15 dolerių!

Taigi Francijos vyriausybė visą karo 
naštą bando suversti ant darbininkų. Jie 
ne tik turės apkasuose žūti, bet ir pa
laikyti karą medžiaginiai.

Ir kodėl gi Daladiero valdžia to ne
darys! Jai pavyko (su socialistų pagal
ba) uždaryti Francijos Komunistų Par
tiją, o josios lyderius į kalėjimus sukišti; 
jai pavyko uždaryti visą eilę darbo uni
jų, O jų vadus į kalėjimus sukišti. Tą 
viską Daladi&as'dafe su karščiausiu so-

Teisingumo departmentas, kol jam va
dovavo F. Murphy, bu 
prie tokių įstaigų, 
Publishers, kaip Wor 
lishers ir net prie World Tourist. Neto
lerantiškumas pasiekė čiukurą. Sąryšyje 
su tų organizacijų v 
Trachtenberg, A. HelLx, 
las, R/ebecca Grecht, eg Brodsky.

Bet Grand Jury nepatraukė juos atsa
komybėn. Jokios svetimos valstybės ag
entai jie nėra, nebuvo ir negali būti. Ar 
tai leidimas komunist 
dikalės literatūros yra 
Ar tai reiškia agentayimą “svetimai val
stybei”?

“Washington Post” 
singumo Departamentą ir vadina jo pro
cedūrą “ekstraordinare” ir anti-ameriko- 
niška. Be to, tas laikraštis atkreipia 
domę, kad iš kiekvieno šimto žmonių, 
kurie suareštuoti už

‘po'Svetimų valstybiį agehtai,

eikla įvardinta A. 
er, Wallace Doug-

inės ir bendrai ra- 
prasižengimu ?

piktai subara Tei-

“sabotažą” ar kai-
......... tikW

X, ‘

■MaMMaMaMM

tingo žmogaus galva pra
deda suktis nei avies, kvai
tulį gavusios.

« Štai, kad ir mūs preziden
tas, pasikišęs po pažastėmis 
taikos angelo sparnus, nu
skrido į Romą taikos j ieš
koti! Nejaugi jis mano, kad 
su šventos Agotos duona, 
bus galima užgesinti karo 
gaisras, su rabino ragu nu
durti besočio kapitalo ler
vą, o kitų sektų bei sektelių 
bažnyčių varpais užgroti 
taikos himnas?

Yra sakoma, kad moterų 
protas bent dalinai sunega
luoja tik gyvenimo permai
nos laikotarpiu. Bet juk 
mūs prezidęntas yra vyras 
ir jau pro tą gyvenimo sto
tį, man regis, seniai prava
žiavęs.

s Neatmenama Myslė
I

Lietuvių Meno Sąjunga, 
išleido scenišką, trijų veiks
mų veikalą — “Lietuva.” 
Aš buvau pasišovęs daryti 
kiek gilesnę, kaipo istorinio 
veikalo peržvalgą, bet... 
Atleiskit man, draugai me
nininkai, juo į tą veikalą 
daugiau gilinuosi, tuo visi 
posmai labiau narpliojasi.

Nežinau, ar čia pasaulinė 
varijacija ir ant manęs pa
veikė, ar čia mano sentelė- 
jusi galvą pradėjo neats
kirti proto nuo razumo. 
Tik paėmus knygelę į ran
kas, pats jos viršelis užduo-' 
da mįslę: “Parašė Wolter 
Kubilius, vertė Pranas Bal
sys.” Iš Lietuvos Istorijos 
veikalą, lietuviškai 'parašė 
Kubilius ir vėl į lietuvių 
kalbą dar turėjo išversti 
Pranas Balsys?! Tai viena 
mįsle.

(Lengva čia mįslė: “Lie
tuva” buvo parašyta anglų 
kalboj, o paskui išversta į 
lietuvių kalbą.—Red.)

Antra, 
antrašte
aštuoniems vaidyloms pa
siūloma net po 3-4 roles. Ši
tą mįslę aš būčiau atminęs 
šitaip: tų astuonių vaidylų 
roles būčiau išdalinęs tik 
ant dviejų ir du valdytos 
galėtų atlošti visą, iš Lie
tuvos istorijos, trijų veiks
mų veikalą!

Prašau šitą mano pašai
pą, neimti už gryną pinigą. 
Retkarčiais nusišypsoti bū
na ir sveika ir kakta ne taip 
greit susiraukšlėja. Tačiau,

įžanginiame, po 
— vaidintojams,

Laikai ir Žmonės
“Suomija—Laisves šalis”
“Amerikoje” už sausio 5 

d., š. m., skaitome antgalvį: 
“Suomija — Laisvės Šalis.” 
Tas skambus antgalvis, ma
tomai, užnertas p. Juozo 
Laučkos, “Am.” redakto
riaus. Tačiau, rašyti apie 
tas “laisves” p. redaktorius, 
matomai neturėjo “guts,” 
tai paėmė sau talkon Ad. 
Sabaliauską ir jo lūpomis, 
tarp kita ko, deklamuoja: >

“... Dar vienas simpatin
gas bruožas — tiesotumas. 
Žmogus žmogumi pasitiki. 
Jokios užpakalinės minties 
neturi... Tikri demokratai. 
Valstybė pasitiki valdinin
kais, o šie piliečiais. Pasiti
kėjimas žmogumi yra tikro
ji kultūra.”

Tai taip čiulba “Ameri
ka” (p. Sabaliausko lūpo
mis) apie Suomijos liaudies 
budelio Mannerheimo val
džią ir jo “demokratiją.”

Dėl to, berods, nereiktų 
stebėtis: — visa geltonoji 
spauda, vienu choru, garbi
na mannerheiminę “demo-

rakteringa: šalę kalbamo p. 
Ad. Sabaliausko straipsnio, 
p. “Am.” redaktorius J. 
Laučka deda žymaus bio
grafo ir poeto Carito Sand- 
burgto eilėraštį — “Didžioji 
medžioklė.” Tai eilėraštis, 
kuris kalba prieš p. p. Lauę- 
tos-Sabaliausko “dvasią.”

“Didžioji medžioklė” ;po
eto C. Sandburgo taikęųja 
Mannerheimo “dempkratį- 
jai,” dėl kurios Laučkai-Sa- 
baliauskai ir Ko. laisto savo 
“ašaras.” ,

Rašytojas Carl Sandbur
gas, dar 1919 metais jau ra
šė su pasipiktinimu apie 
Mannerheimo “demokrati
ją” Suomijoj e. Tuomet 
“New York Call’e” (vas. 10 
ir 11) jis parašė porą 
straipsnių apie Suomijoje 
ėjusią kruvinąją dramą. 
Štai jums viena kita ištrau
kėlė :

“Kiek liečia pasibaisėti
nus žiaurumus laike šių pa
saulinių audrų, tai pirmas 
pryzas priklauso Suomijos 
dvarininkams, kurie, po va
dovyste generolo Manner
heimo, sukriušino suomių

liaudies respubliką ir užko
rė savo baltagvardietišką 
valdžią su pagelba vokiškų į 
batalijonų, atšauktų čionais 
iš vakarinio fronto dar 1918 
metų pradžioje.”

Sandburgas atpasakojo 
ten, kaip generolas Manner
heim sudaužė suomių socia
listų spaudą, profsąjungas 
ir farmerių organizacijas.

“800 Liaudies Namų pa
versta į baltagvardietiškus 
arsenalus ^ir kareivines.”

Sandburgas aprašė, kaip 
darbininkai desėtkais tūks
tančių buvo laikomi koncen
tracijose, žudomi, pūdomi 
kalėjimuose, ir kaip desėt- 
kai tūkstančių bėgo nuo tos 
“demokratijos” į So v. Są
jungą. '

Gali ponai Laučkai-Saba- 
liauskai šaukti “valio” už 
Man nerheimo “demokrati
ją,” jeigu ji jiems taip mie
la. Tai jų dalykas. Bet, 
kuomet jie .dangstosi švie
siu vardu poeto Sandburgo 
—tai jau perdaug... Sand
burgas savo “Didžioj me
džioklėj” kalba prieš jūsų 
garbinamą “demokratiją,” 
gerbiami ponai!

Pr. Bs.

Klausimai ir Atsakymai
Apšvietos Įstaigų Darbinin

kai ir Socialė Apsauga
Klausimas'

Pagal laikraščių rapor
tus, Socialės Apsaugos Įsta
tymas dabar įima milijoną 
kitų darbininkų. Ar tas 
reiškia, kad apdįęngįą as
menis, dirbančiu$Hprie ap
švietos .filantropiškų^; įstai
gų? . •

Ąisak^mkšp
Federalis Socialės Apsau

gos Įstatymas dabar ap
dengia apie 1,100,000' kitų 
asmenų. Tie dirba tautiš
kuose ir valstiškuose ban
kuose, statymo ir paskolų 
draugystėse, ir. jūreivius 
prie amerikoniškų laivų ir 
darbininkus virš 65 m. Ap
švietos, religiškų ir labda
rybės organizacijų darbi
ninkus neįima Socialės Ap
saugos Įstatymas.

flis:

vienas būna apkaltintas! Tiktai vienas
iš šimto, i
° tč>*' aišku,1 kiėk‘'čtottg bufbYfliį A>pučia- įtariama !~“ ‘’

ma, kiek daug bereikalingos isterikos ke
liama ir kiek daug žmonių neteisingai

jie balti, baltutėliai. Kitų net— 
lūpos raudonos, lygiai taip pat, 
kaip Konrado ir Monikos gra
žiosios, dykinėjančios klientū
ros.

V
Restorane, kuriame aš pietau- 

Iju, prie maisto neduoda nei tru
pinio druskos. Ir bendrai, visi 
vilniečiai nuo druskos pamažu 
atpranta. Iš tiesų, kam ta drus
ka reikalinga? Juk gyvenimas 
yra jau taip ir be druskos sū
rus? Be to, kaip mokslavyriai 
ištyrę, žmogaus ašarose yra ne
mažas nuošimtis druskos.

• * * *
Jokūbo Jasinskio gatvėje iš

sitraukęs žiebtuvėlį degiau ciga- 
retą, tai mane minia kone pa- 

j laikė stebukladariu: už pride- 
gimą siūlė po 5 zlotus, o vie
nas žiūrėjo, žiūrėjo ir priėjęs 
paklausė, kaip.. r

Kai aš jam išguldžiau, jis 
taip susijaudino.

Deja, nebūdamas verslininku, 
negalėjau jo tą silpnybę išnau
doti.

Vilniaus gyventojai nėra jau 
taip baisiai nusiminę, kaip kas 
bando įsivaizduoti. Kai nelyja, 
prie Neries, žigimantų gatvėje 
aš mačiau daug vaikščiojančių 
porelių. Vieną iš jų net drįsau 
užkalbinti.-

—Sakykite, kokia dabar pas 
jus nuotaika?

—Grynai rudeniška,—atsakė 
vyriškis.—Ot, šlapia nuo lietaus 
žemė, lapai nukrito, visa laimė, 
kad tamsu .. .

—Ir pas mus, Kaune, maž
daug tas pat: tamsu, oi, kaip 
tamsu!—pasakiau.

ei-

su
Jis

Kai kurie Vilniaus gyvento
jai skundėsi, kodėl Kauno radi- 
jofonas neduoda jokių žinių.

—Kaip tai? — nustebau. — 
Man būnant Kaune mūsų radi- 
jofonas duodavo daugybę žinių, 
net iš dešimcenčio kartais šį tą 
paskaitydavo. O dabar, kai aš 
esu Vilniuje, sakė ir iš Kuntap- 
•lio cituosiąs.

—Taip? Iš tiesų jūsų radijo- 
fonas puikiai dirba. Eltos žinios 
deklamuojamos, o Maironio 
lėraščiai — skaitomi.

* *
Teko matyti ir kalbėtis 

Vilniaus krašto valstiečiu,
man pasakė, kad jo kelias yra 
baisiai sunkus.

—Bet, žmogau, — tariau, — 
kieno kelias šiandien, kai siau
čia liūtys, yra lengvas? Antai, 
mano tėvas, gal žinai, gyvena 
netoli Kaišiadorių, vežė kartą 
rugių vežimą į turgų. Ratai 
įklimpo ligi stebulių, rugius iš
krovė, o visvien tuščių ratų ar
klys nepajėgė ištraukti... Tie
sa, ratai smarkiai sukosi, 
bet... kas iš to?

Juk tai visai aišku!... -
'i * * *

Šiandien užlipau ant Gedimi
no . kalno. Lyja. Pažvelgiau | 
bažnyčios bokštus — gn “
m-.. *(Tąsa ant 4 pusi.)

r
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ŠIRDIES TVAKSĖJIMAS IR AMŽIUS
Ar ilgai žmogus gyvens, 

kada jis, sakysime, yra 40 
metų amžiaus ir neturi jo
kios ligos? Atsakyt šį 
klausimą, gydytojas pasta
tytų klausimą iš savo pu
sės: Kaip ilgai gyveno to 
žmogaus tėvą i-protėviai ? 
Nes dauguma tyrinėjusių 
gydytojų atrado, kad jeigu 
žmogaus tėvai-protėviai il
gai gyveno, tai ir jis turi 
galimybės ilgai gyvent. Bet 
žinoma, ilgas amžius jam 
neužtikrintas, jeigu jis per
daug girtuokliaus, ištvir
kaus, negana pasilsės, blo
gai maitinsis, persidirbs, 
peršals arba pagaus kokias 
pavojingas ligas.

Bet štai kitas žmogus 
40 metų amžiaus. Jo tėvai 
“sava mirčia” mirė, būdami 
tiktai 45 ar 50 metų am
žiaus. Jis atrodo visai svei
kas; bet jis turi mažiau ga
limybės ilgai gyvent tokio
se pat sąlygose, negu anas 
žmogus, kurio tėvai dagy-

biskį tankiau ar rečiau.
Trumpai g yvenusiųjų 

žmonių gi širdis tvaksėjo po 
du tris kartus daugiau per 
minutę, negu ilgai gyvenu
siųjų. Tad per 41 metus to
kio žmogaus širdis sutvak
sėjo keliolika milionų sykių 
daugiau negu pavyzdiniai 
normali viduramžio as
mens širdis su jos 72 tvak- 
telėjimais per minutę. Iš čia 
aišku, jog greitesnė širdis 
turi anksčiau nuilsti ir nu
sidėvėti.

Suprantama, jog viskas, 
kas verčia širdį pergreit 
plakti, tai vargina ją ir 
sendina. —N. M.

Švedas ‘Prana
šas’ Viršijęs ir

Rasputina
Keli metai atgal į šiauri-

Palyginkim Amerikos Orlaivi ją 17 Metų 
Atgal ir Dabar

Rašo P. Baranauskas

SUBMARINA! IR III IŠRADĖJAI

veno 70 ar 75 metus.
Išimčių būna. Kartais 

trumpaamžių tėvų sūnus ar 
duktė kur kas ilgiau gyve
na už juos. Bet jeigu imsi
me tūkstančius žmonių, tai 
atrasime, jog didelėje dau
gumoje atsitikimų ' ilgiau
gyvena tie, kurių tėvai su
laukė tikros senatvės.

Johns Hopkins Universi
teto -profesoriai Raymond 
Pearl ir W, Edwin Moffett 
perkratinėjo užrašus gydy
tojų, kurie tyrė sveikatą 
2,332 viduramžių ir senyvų 
vyrų ir moterų už kiek me
tų pirm jų mirties. Šie vy
rai ir moterys laike tyrimų 
buvo visiškai sveiki. Bet 
viena jų dalis gyveno trum
pai, o kita ilgai.

Kodėl taip yra?—pasista
tė klausimą daktarai pro
fesoriai Pearl ir Moffett, 
ir vėl grįžo smulkmeniškai 
nagrinėt • užrašus, kuriuos 
buvo padarę gydytojai tyri
nėjusieji tų žmonių sveika
tą.

Profesoriai Pearl ir Mof
fett, pagal užrašus, lygino 
tų jau mirusiųjų žmonių 
aukštį, storį, svorį ir kitas 
paviršutines ypatybes. Bet 
skirtumai tuose dalykuose 
neparodė, kad vieni dėl to 
ilgiau būtų gyvenę už kitus.

Tik tada profesoriai 
Pearl ir Moffett pamatė 
tikrą skirtumą, kada pra
dėjo lygint, kaip tankiai 
plakė vienų ir kitų širdis, 
arba pulsas.

Pasirodė, jog ilgiau gyve
no tie žmonės, kurių širdis 
rečiau plakė. O katrų širdis 
tvaksėjo tankiau negu vi
dutiniai, tie abelnai nesu
laukė vidutinio amžiaus. O 
sveiko viduramžio žmogaus 
širdis plaka .vidutiniai apie 
72 kartus per minutę, ar

Vaistas nuo Gangrenos

Vartojant naująjį vaistą 
sulfanilamidą, apie 5 kar
tus daugiau sveikai sugyja 
žaizdos ir išvengiama gan
grenos, negu kad vartojant 
senuosius vaistus. Sulfani- 
lamid labai tinka ir perlū- 
žusiem kaulam gydyt, sako 
M i n n e s o tos Universiteto 
medicinos profesoriai.

nę Švediją atsikraustė suo- 
mių-finų “šventasis” Kro- 
pola. Jis vadino save “pra
našu ir Dievo pasiuntiniu.” 
Sakė, kad Dievas pavedęs 
jam sutvarkyt žmonių gy
venimą ir priruošt juos “pas
kutinio teismo dienai,” kuri,
girdi, jau artinasi. O esą, 
“kas klausys mano mokslo, 
tai angelai ir archangelai 
sidabriniu vežimu nuveš jį 
stačiai į dangų.”

Kropola rado daug pase
kėjų, ir dvasiškas biznis 
jam ėjo, kaip iš pypkęs. Bet, 
jo nelaimei, atsiranda kitas, 
dar smarkesnis “pranašas,” 
švedas vardu Sikavara, bu
vęs krautuvininkas. Šis pa
siskelbė esąs “nauju Kris
tum,” bet sako, “Dievas 
man liepė kurt rojų čia jau, 
ant žemės.”

Pasak šio švedo “prana
šo,” tai Dievas leidęs vi
siems laisvai degtinę vary
ti ir gerti, kiek kas nori, 
nes tai esanti “Dievo dova
na.” Jis keikė Švedijos val
džią, kuri uždraudžia “mun- 
šainą” varyt, if užtai vadi
no ją “bedieviška.”

“Pranašė” Sikavaros pa- 
rapijonai, todėl, ėmė be sai
ko dirbt degtinę ir girtuok
liauk Jo šalininkų skaičius 
vis daugėjo.

Bet tai dar ne viskas. 
Nes, pasak Sikavaros, Die
vas liepęs visiems vyrams 
mylėtis su visomis moteri
mis ir merginomis. Sikava
ra pasirinko sau 30 gra
žiausių merginų ir moterų 
kaip “seserų.” O savo šali
ninkams įsakė lytiškai my
lėtis su visomis kitomis. 

’Taip jie ir ištvirkavo, ne 
tik nuošaliai, bet yiešai, vie
ni kitų akyse, kol valdžia 
juos užklupo ir patraukė 
teisman.

Lytišku ištvirkimu Sika
vara'prašoko ir rusų caro 
“šventąjį” Rasputiną. —J.

Vakarų fronte naziai var
toja tam tyčia išlavintus 
šunis kaip savo žvalgų pa
dėjėjus.

Jau seniai karuose varto
jami šunes kaip sužeistųjų 
jieškotojai. \

Nelabai seniai, tik 17 metų atgal, du 
drąsūs Amerikos armijos lakūnai—John 
Macready ir Oakley G. Kelly ruošėsi il
gai kelionei—nuo New Yorko į San Die
go, Californiją; jiems valdžia davė ge
riausią tų laikų orlaivį; buvo suteikta 
geriausios tų laikų informacijos iš Oro 
Bįuro, patiekta tobuli žemlapiai, pilniau
siai viskuo aprūpintas orlaivis ir t. t.

Tie vyrai darė planus skridimui, rin
kosi geriausią pietų sezoną; planavo, kad 
per tokius ir tokius kalnus pataikius 
skristi dieną; tam jų žygiui patarimus 
davė gabiausi šalies inžinieriai ir geog- 
rafijos žinovai. Tačiaus, kuomet kalbami 
aviatoriai ruošėsi skridimui, tad kai ku
rie piliečiai tuomet juokėsi, netikėjo, kad 
be sustojimo būtų galima perskristi sker
sai Ameriką...

nių namų; vienuose ilsisi milžiniški or
laiviai—jie ten valomi, taisomi, gražina
mi; kituose randame pasakiškai puoš
nias raštines, keleivių laukiamuosius 
kambarius, valgyklas ir tt.

Pirmiausiai, pasiekus šį orlaivių lauką, 
pastebima didelis plotas, nustatytas eilių 
eilėmis automobilių,—vieni automobiliai 
lankytojų, kiti keleivių, kurie čia juos 
palieka, o patys skrenda gal kur į Ka
nadą, o gal kur maudytis?...

Toliaus matome įvairaus didumo ir 
įvairios spalvos orlaivius; vieni jų nu
sileidžia, kiti pasikelia. Kiekvienas nusi
leidimas ir pasikėlmas yra užrekorduoja- 
ma—be paliepimo iš kontroliuojamos 
raštinės orlaiviai nesikelia ir nenusilei
džia.

Galų gale, tai buvo 1923 m., gegužės 
2 d. popietį, John Macready ir Oakley 
G. Kelly, susiliodavę 737 galionus gazoli
no ir 40 galionų aliejaus, įsipylę 25 ga
lionus vandens, pasiėmę po puoduką ka
vos ir baksiuką sendvičių,—pakilo iš 
Roosvelt Field, Long Islando.,..

Jų orlaivis vos pasikėlė nuo žemės, nes 
orlaivio lagaminas svėrė 10,850 svarų, 
tai buvo persunku. Iš anksto planas bu
vo nustatytas šią kelionę atlikti į 36 va
landas; tačiau jie jau žinojo tą taisyklę, 
kad jeigu bus visą kelionę vėjas iš užpa
kalio ar iš šono, tad kelionė bus trum
pesnė, bet jeigu vėjas prieš—kelionė su- 
sitrukdys. Orlaivis jų galėjo skristi be 
vėjo apie 100 mylių į valandą; bet esant 
vidutiniam vėjui prieš—galėjo skristi 
tik 80 mylių.

Orlaivininkai džiaugėsi, skrisdami virš 
Pennsylvanijos valstijos—jiems atrodė, 
kad apačioje jų tartum plaukte plaukė 
Pennsylvanijos laukai, gelžkeliai, dirbtu
vės, kasyklos, ežerai, girios... Čia ir 
Pittsburghas, ir Ohio River ir Indiana, 
Indianapolis... Pagaliaus ir naktis už
ėjo... Atskridus į Missouri valstiją, vėl 
išaušo. Pagal lakūnų planą, jiems pasi
taiko skristi per Rocky Mountains kal
nus ryte, tačiaus čia jų orlaivis sustrei
kuoja: kalnas yra apie 8,000 pėdų aukš
čio, o orlaivis aukščiau nenori skristi, 
kaip 10,000 pėdų (skaitant pagal jūrų 
paviršiaus aukštį) jie skrenda kai kur 
tik virš medžių viršūnių; pagaliaus, tai
kosi skristi kiek žemesnėmis vietomis, o 
čia besitaikant dar ir pasiklysta, tačiau 
ka<J ir su baime, ir šiokiu tokiu vargu,— 
jie savo kelionę atlieka...

Išsėdėję 27 valandas padangėje, ir per
šokę 2,700; mylių atstumą,—pagaliaus, jie 
vėl vaikščiojo savo locnomis ir sveikomis 
kojomis pb San Diego, California os-orlai
vių laukai.. O tuo metu plaukė šiems 
vyrams iš visų Amerikos kraštų sveiki
nimų telegramos, pradedant su šalies 
prezidentu ir baigiant juodos dirvos ar
to jum.

Tuo laiku šių dviejų vyrų žygis buvo 
dideliu prdgresu. dideliu atsiekimu, ir to
dėl šis atliktas žygis-kelionė tapo įrašy
ta Amerikos istorijoj.

Žiūrint į šių dienų civilizacijos pabūk
lus,—tai tas 17-kos metu praeityj pada
rytas progresas, atrodo tik'mažmožis...

KELIONĖ PADANGĖMIS ŠIANDIEN
Atsimenu, kaip keletas metų atgal bu

vo suruošti North Beach’iuje Dariaus ir 
Girėno išleistuvėms lietuvių diena; tuo
met North Beach orlaivių laukas buvo 
tik paprasta pieva—driekėsi vienas, duo-. 
betas, apiręs keliukas; riogsojo pora ma
žiukų apysenių orlaiviams namelių, tai 
ir viskas.

Šiandien ta vieta jau sunku pažinti; 
net ir vardas jau ne North Beach, bet 
LaGuardia Field. Šiandien per šią lygu
mą vingiuoja kelios eilės plačių moder
niškų kelių; šalikėlius puošia jauni, tvar
kiai susodinti medeliai; ant tos lygumos 
išdygo keliolika ypatingo stiliaus mūri-

APŽIŪRIM MILŽINUS ‘CLIPPERTUS’, 
PASIKALBAM

Įėjus didžioj on keleivinėn raštinėn ir 
paprašius pas vieną viršininką leidimo 
pamatyti didžiuosius “Clipper’ius” iš 
lauko ir iš vidaus,—pastarasis iš sykio 
atsisakė duoti leidimą, bet kiek pasikal
bėjus,—davė palydovą ir davė specialį 
leidimą.

Einam su palydovu į vieną lauke sto
vintį pilką, žvilgantį orlaivį; tarnai sku
biai atstomia ant ratukų tam tikrus 
laiptelius,—sulipam, ir žvalgausi.

—Ar tai šis yra didžiausias orlaivis 
šiame lauke?—paklausiau.

—Ne, tamsta,—atkirto mano jaunas 
palydovas,—šis, matote, yra tik keturio
likos sėdynių; juo skraidoma tik trum
pesnėse kelionėse, taipgi daugiausiai paš
tas vežiojamas. Iš didžių “Clipperių” yra 
dabar tik vienas; štai, aname didžiuliam 
name jis dabar ilsisi; nueisim pažiūrėt 
ir to.' Kiti didžiuliai “Clipper’iai” dabar 
randasi kelionėje.

—Kad paštą vežioja, tai turbūt šis or
laivis gali skristi labai greitai?—paklau
siau.

—Jis vidutiniai skrenda apie 200 my
lių į valandą. Jis, matot, yra tik dviejų 
moterų.

Kėravotojams yra dvi sėdynės; o jau 
tų rankenukių, visokių laikrodukų tai 
devynios galybės; tačiaus mano palydo
vas paaiškino, jog yra taisyklė, kad nei 
korespondentų, nei * svečių neleidžiama 
priekyje... Vengiama, kad kas nefoto
grafuotų ar šiaip nenutėmytų šią vaira
vimo visą kombinaciją...

Toliaus einame į tą didžiulį namą pa
žiūrėt to milžino “Clipper’io,” kuris va
dinasi “Pan American Airways Clipper.”

Tiesa, šis didžiulis oro Jaivas be galo 
gražus—tiek iš lauko, tiek viduj; beesant 
viduje—pamanai, kad šis vežimas ne ke
lionei, o tik kaip koks romansavimui sa- 
lionas; viduj puošnu, jauku—eilės sėdy
nių; tai čia vėl staliukai, o į užpakalį 
lovos.

—Kiek šiame vežime galima vežti ke
leivių ?—paklausiau.
'—Dieną vežama apie 74 keleiviai, o. 

naktį paprastai vežama mažiau; kai ka
da vežama tik 40; kadangi važiuojant į 
Pietinę Ameriką, tai yra Braziliją, rei
kia skristi apie 44 valandos, ir prisieina 
skristi naktį, tad ir keleivių skaičius 
imama tokis.

—O kaip toli reikia skristi per tas 
44-rias valandas?

—Tai yra 3,680 mylių iki Natai mies
to, Brazilijoje, kur yra pirmutinė'šio 
“Clipper’io” stotis. Tačiaus ten ne pasku
tinė stotis; jis skrenda veik aplink visą 
Pietinę Ameriką.

—Kiek bendrai, šis orlaivis gali pa
imti sVorio?

—Norma maždaug yra apie 82,500 
svarų;. į šį skaičių įskaitoma keleiviai ir 
jų bagažai; kiekvienas keleivis gali su 
savim vežtis apie 55 amerikoniškus sva
rus (25 kilogramus), jeigu jo kelionės 

-apmokėjimas siekia apie $201.00; trum- 
(Tąsa ant 4-to pusi.)

Jau 1588 metais anglai 
bandė sugalvot povandeninį 
laivą, kurį galima būtų pa
vartot kare prieš Ispanijos 
laivyną.

Holandijos mokslininkas 
fizikas Kornelijus Drebel 
1642 metais nuplaukė savo 
povandeniniu .laiveliu Tha
mes upe nuo Westminsterio 
iki Greenwicho, Anglijoj.

A m e r i k o n as Bushnell 
1774 metais mėgino pabūda
vo! tokį povandeninį laivą, 
kad iš jo galėtų laidyti pa
rako torpedas. Bushnellio 
planus sužinojo anglas Day 
ir norėjo jais pasinaudot, 
bet nepavyko, ir Day’o po-

Kaip Lenkijos 
Auksas Kelia
vo į Pranciją
Jau pirma karo savaite, 

kai vokiečiai gerokai priar
tėjo prie Varšuvos, lenkų 
valdžia išėmė savo auksą iš 
valstybės seifų, per naktį 
krovė į auto, sunkvežimius 
ir pasiuntė jį linkui Rumu
nijos. Į sunkvežimius buvo 
sukrauta apie 70 tonų auk
so, daugiau kaip 81 milio- 
nas dolerių. Susidarė ilgas 
“troku” karavanas su auk
su.

Vokiečiai kaip tai užuodė, 
kad auksas išgabenamas iš 
Varšavos, ii\ nazių lėktu
vai j ieškojo tos aukso 
“upės,” bet jiem nepavyko.

Lenkų auksas, pagalinus,- 
pasiekė Rumunijos sieną; 
buvo perkrautas į vagonus, 
nugabentas į Konstanzos 
uostą, Rumunijoj, ir su
krautas į Turkijos laivą,

Laivui išplaukus, po ke
lių valandų, Vokietijos val
džia pareikalavo, kad Ru
munija neįsileistų Lenkijos 
aukso. Bet reikalavimas 
jau pavėlavo.

Laivas su Lenkijos auksu 
beveik savaitę plaukiojo 
rytinėje dalyje Viduržemio 
Jūros, iki Franci jos valdžia 

•įsakė iškraut auksą Syri- 
joj, Francijos kolonijoj. Iš 
ten Lenkijos auksas ir bu
vo pergabentas į Paryžių.

Taip iš Varšavos iki Pa
ryžiaus tas auksas keliavo 
daugiau kaip 6,300 ameri
koniškų mylių.

Washingtone taip pat esą 
$5,000,000 lenkų aukso fon
das varyt propagandą už 
“didžiosios Lenkijos atstei- 
gimą,” per Amerikos laik
raščius, radio ir įvairius po
litikierius. —L.

New York mieste yra 5,- 
000 raišų vaikų ir 4,000 rai
šų suaugusių, kaipo pasėka 
kūdikių paralyžiaus.

Senovės Slavų Buveinės

Maskva. — Sovietų moks
lininkai atkasė Gremache, 
ČernigoVo gubernijoj, palai
kus miestelių ir kaimų, ku
rie ten buvę 4000 metų pirm 
krikščionių gadynės. Sako, 
ten gyveno senovės slavų 
tauta severianai. Atrasta 
įrankių, „padirbtų iš titnago 
ir žvėrių mamontų kaulų.

vandeninis laivas nuskendo 
per pirmą bandymą.

Vokiečiai Juozas Boder 
ir Jurgis Reichenbach 1789 * 
metais išdirbo povandeninio 
laivo planą ir pasiūlė Fran- ; 
cijos valdžiai, kaip įrankį, 
kuriuom, girdi, galima būtų 
pralaužt tuometinę Angli
jos blokadą, įvestą prieš 
Franci ją. Bet francūzų vy- . :
riausybė nepasinaudojo tais 
planais.

Pradžioje devyni olikto 
šimtmečio amerikonas Fūl- 
ton pastatė pojūrinį laivą, 
kuris jau keturias valandas 
išsilaikė po vandeniu su ke
turiais keleiviais. Kad Ame
rikos valdžia jo išradimo 
nepriėmė, tai Fultonas nu
siuntė savo planus Napole
onui, Francijos imperato
riui. Napoleonas perdavė 
tuos planus saviem karo ži
novam, o jie tik delsė ir ne
davė Fultonui atsakymo. .

Tuomet amerikonas Fui- • 
tonas perdavė visus savo 
povandeninio laivo planus 
Anglijos vyriausybei. An
glai skubėjo pavartot jo 
išradimą kare prieš Fran
ci ją, bet jiem nepavyko.

Pirmą labiau vykusį po
vandeninį laivelį pastatė vo- 
kietys Wilhelm Bauer 1864 
metais, Kylio uoste. Tas 
submarinas vardu “Brand- 
taucher” teturėjo tiktai 35 
tonus svorio; bet jis išgąs
dino Danijos karo laivus, ■ 
kurie tada blokadavo Vo
kietijos pakrantes. Ale šis 
vokiečių povandeninis laive- 
lis-submarinas nebuvo pa
naudotas pačioje kovoje; 
padarė kelis bandomus 
plaukiojimus ir nuskendo. 
Jis buvo išgriebtas, ir da
bar randasi jūriniame vo
kiečių muzėjuje Berlyne.

Bauerio planais ir min
timis pasinaudojo kiti,. vo
kiečiai, austrai, rusai, an
glai, ir patys statė povan
deninius laivus; ir padarė 
daug patobulinimų.

Pirmas tiesioginiai kare 
pavartotas p o v a n d eninis 
laivas tai buvo vokiečių 
submarinas pastatytas 1906 
metais, Kylio laivastatyklo- 
se. Jis turėjo 240 tonų ir 
plaukė 9 mylias po vande
niu, o 12 mylių virš van
dens.

Šis submarinas pasirodė 
praktiškas ir nesunkus val
dyt. Dar pagerinę jo mode
lį, vokiečiai prisistatė dau
giau povandeninių laivų, ir 
jais gerai pasirodė pasauli- 
'niame kare.

Dabar mažiausias Vokie- ‘ 
tijos submarinas, povande
ninis laivas, apie 500 to
nų, gali jūroje išbūt ketu
rias dienas ir naktis su ke
liolika jūreivių. O didesnie
ji Vokietijos ir kitų kraštų 
submarinai perplaukia van
denynus ir išbūna jūroj po 
mėnesį su tuo pačiu kūru 
ir reikmenimis, kuriuos pa
siima išplaukdami. —L. N.— - . .  . . ... --

Orange, N. J.—Bedary
damas operaciją vienai mo
teriai, daktaras Ali, L. 
Sherman pats numirė, su
stojus jo širdžiai.

“Prieš valgį visuomet nu
siplauk rankas.....

“Valyk sau dantis kas-



JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BOT GERAS!

BAZARAS

I

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 jr lengvai išleidžiamos. Marina- 
voti grybai irgi labai patraukia gaspadinių akį.

P. Kultuvas.
(Kuntaplis)

Vienas suomis New Yor
ke ar tai iš džiaugsmo,, ar 
kaip ten buvo, bet iš laivo 
iškrito į upę ir prigėrė.

suma! O 
piliečiai 

Tuo pat 
“skolina” 

dvarpo-

Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 
ir Pirmadienį

Vasario 9,10,11 ir 12 Feb

KeMrtu (nulipta

kur

Eltos Žinios iš Lietuvos
sklandymo mokyklos Nidoje, 
Klaipėdos krašte, Lietuvos pa
dangių sportas rado sau pa
togią vietą arti atgautosios 
sostines. , .

“vadu”) 
kad vo- 
Lietuvos 

beprasidėsiąs prieš 
pavasario

čia 
dai- 
Ta-

Kaunas. — Grįžęs iš Berly
no Lietuvos vokiečių Kultur- 
verbando pirmininkas (vokie
čių dar vadinamas 
Reichertas pranešė, 
kiečių iškėlimas iš 
vargiai 
ateinančio pavasario galą. 
Vienu žodžiu, * visi vokiečiai 
būsią laiku painformuoti per 
Kulturverbandą ir vokiečių

Vilnius. — Draugija užsie
nių lietuviams remti iki gruo
džio 9 d. užregistravo Vilniu
je iš viso 2,658 atbėgusius lie
tuvius. Atbėgę yra iš vokie
čių okupuotojo Suvalkų kraš
to ir rusų valdžioje likusios 
Vilniaus srities. Atbėgusiųjų 
skaičiuje yra 1,974 vyrai, 621 
moteris, kiti vaikai. Lenkų 
kalėjimuose laikytų politinių 
kalinių, vargintų už lietuvybę, 
yra 114.

Vilnius. — Panaikinus lei
dimus, nuo gruodžio 11 d. dar 
labiau padidėjo keleivių judė
jimas tarp Vilniaus ir Kauno. 
Nors tarp tikrosios ir laikino
sios sostinės kursuoja jau 5 
poros traukinių, visi traukiniai 
tebėra perpildyti keliaujan
čiais.

laikraštį, o patys neprivalą 
imtis per skubotų žygių. Ar 
Lietuvos vokiečiai bus iškelti 
į Suvalkų trikampį ar kur ki
tur dar nesą galima nieko kon
kretaus pasakyti. Atkeliamie
ji į Vokietiją vokiečiai iš kitų 
Baltijos kraštų esą apgyven
dinami ten, kur yra darbo, 
daugiausiai buvusios Lenkijos 
srityse.

Vigo, Ispanija. — Sudužo 
ir nuskendo karinis Fran
cuos laiyukas “Barasac”. 
Žuvo 10 asmenų., . .

Palyginkim Amerikos Orlaivi ją Septyniolika Metų 
Atgal ir į Dabar

Bėgamais Reikalais
Penktadienis, Sausio' 12, 1940

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

pesnėms kelionėms leidžiama paimti tik 
Į lengvesni bagažai.

—Nagi, po galais, ir ilgas šis orlaivis?
—pastebėjau.

—Taip, tik sparnai turi nuo galo iki 
; galo 125 pėdas, o nuo snukio iki uodegos 

turi 106 pėdas; jis matot, yra keturių 
' motorų, turi apie 1,500 arklių ,spėką; 

vienas tik propeleris turi 14 pėdų dija- 
metriniai; skrendant paimama 1,200 ga
lionų gazolino,—palydovas šypsodamasis 
aiškino.

—Tačiaus, jeigu jis skrenda net 44 va
landas į Braziliją, kuomet čia yra 3,680 
mylių, tad nelabai, rodos, skubiai,—pa
siteiravau.

—Taip, proporcionaliai paėmus, tai vi
sai lėtai; bet ve, skrendant naudojama 
tik 60 procentų spėkos, apie 40 procentų 
visuomet esti atsargoj. Skrendant gali 
vieną ar net ir du motorus taisyt, juos 
valyt, o orlaivis skrenda vis tiek ta pačia 

I norma. Štai, žiūrėkite, tamsta, — rody
damas pirštu palydovas aiškino,—ve 
vairuotojų kambarys ant lubų.

—Tikrai, kad stebėtinai gražus 
kambariukas!—pasilipė j ęs laiptais 
riausi po orlaivio įgulos kambarį,
čiaus, sakoma, keleiviai čia neleidžiami.

—O čia ve, matot, yra lovos,—vesda
mas palydovas į užpakalį aiškino,—o fe
nais, ana, “sinka,” o ten tai valgyklos 
kambarys; o ten gale yra vyrų ir mote
rų Išeinamieji kambariai; ve čia, ant lu
bų, pačiame užpakalyje, sukraunama ke
leivių pagažai. O ant tų stalų,—atsisu
kęs į pirmagalį rodė,—tai keleiviai kazy- 
riuoja, šachmatais lošia; dar kiti knygas 

|r skaito...
—O kaip daug orlaivių į dieną išskren

da ir atskrenda į šį LaGuardia Field?— 
paklausiau palydovo.

—Nuo gruodžio 2-ros dienos iki’ grd. 
31 užrekorduota 4,532 orlaivių pasikėli
mai ir nutūpimai.

Išėjus, lauke matėsi aplink važinėjant 
ilgi, tartum graborių vežimai, tai vežio- 

'"janti iš New Yorko generalinės raštinės 
keleivius į šį orlaivių lauką.

—Ar šie vežimai dykai vežioja kelei
vius iš New Yorko į šį lauką?—paklau
siau.

—Ne, ne dykai; imama po 10 centų 
nuo keleivio; tačiaus Grand Central Ca
dillac kompanija tik bėgyje pereito mė
nesio turėjo $2,500 įeigų, imant tik po 
10 centų nuo keleivio. Į metus numato, 
kad turės apie $65,000 įeigų. Taipgi nuo 
dabar numatoma nedėliomis padaryti 
įžangą atsilankiusiems stebėtojams į šį 
orlaivių lauką; įžanga numatoma, kad 
bus TO centų asmeniui; vaikai iki 12 me
tų bus leidžiami dykai.

—O “Clipper’iai,” kurie skrenda sker
sai Atlanto Vandenyną, ar jie iš šio lau
ko skrenda?—pasiteiravau.

-r-“Yankee Clipper” ir “Dixie Clipper,” 
arba “Atlantic Clipper” skrenda iš Port 
Washington, L. L, arba iš Baltimore, 
Md. Jie daugiausia dabar skrenda į Por
tugaliją (Lisbono miestą), sustojant 
Bermudoj, Azores ir Horta salose.

. —Kažin, kaip brangi kelionė, leiskime,

kad ir į Portugaliją?—paklausiau.
—Į Portugaliją (Lisboną) kainuoja 

dabar $790 į abi puses,—paaiškino mano 
palydovas.

Su šiuo mūsų pasikalbėjimas ir baigė
si. Nuolankiai padėkojąu už informacijas 
ir skyrėmės savais keliais.

Po laukiamuosius kambarius vaikščio
jo elegantiškos ponios ir panelės, bran
giais ir šiltais palitais apsivilkę. Jų fi
gūros lanksčios, lieknos; taipgi rankos 
baltos, švelnutės,—tas liudija, kad jos 
nėra mirkytos nei karštam, nei šaltam 
vandenyje. Taipgi augaloti ponai—sto
resnį ir plonesni, ilgesni ir trumpesni, 
kietai išskustais ir pauderiuotais veidais 
—visi laukė savo eilės kur nors skristi... 
Gal į Pietinę Ameriką, gal kokioje salo
je maudytis, o gal nuskridę tik pade
monstruos savo brangias drapanas; gal 
jiems atslūgs nervai, nes jiems New Yor
ke perdaug monotoniška, nuobodu; o gal 
kitas su savo meiluže susipykęs?...

Tas, kuris per dieną susirietęs čeve- 
rykams padus prikalinėja; arba tas, ku
ris užpakalyje restorano per dieną lėkš
tes plauna, arba tas, kuris daugiausiai 
fiziniai prisidėjo šį orlaivių lauką išbu- 
davoti, kelius ištiesti,—tam “mužikui” 
dar šiandien šiuo maloniu orlaiviu skris
ti neįmanoma... perbrangu...

Mes čia nekalbėjome apie šių dienų ci
vilizacijos pabūklus, orlaivius, kurie 
skrenda po 400 mylių į valandą,, kurie 
subudavoti žmonių žudymui; čia buvo 
kalbama tik apie tuosl pabūklus, kurie 
teikia žmogui malonumą; tik, deja, dar 
kol kas ne mums... Tačiaus ir mes kar
tu turime džiaugtis padaryta tokia pa- 
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KAS PLANUOJAMA ATEITYJ?
Aną dieną vienas pilietis, John Moli- 

net, iš Rosedale, L. L, atvažiavęs į Floyd 
Bennett Field, patiekė valdininkams 
naują orlaivio konstrukciją, kuri numa
toma visiškai skirtinga nuo dabartinių 
orlaivių.

Pagal šią naują konstrukciją, numato
ma, kad orlaivis galės vežti per Atlan- 
tiką 500 keleivių; turės šešis elektrinius 
motorus, varomus dynamo generatoriais; 
sunaudos apie 50 galionų žibalo į valan
dą; taipgi galės skristi apie 200 mylių 
į valandą; bet nusileidęs į vandenį, galės 
plaukti apie 30 jūros mylių vandeniu, ka
dangi šio orlaivio apačioje planuojama 
padaryti a tam tikrus “pontonus”-lai- 
vukus, kurių vidus bus tuščias, ir juose 
bus talpinama pasažieriai ir visa kita 
keleivių manta. Apart minėto skaičiaus 
keleivių, dar numatoma, kad bus pa
kankamai vietos viduj ir kitokiems reik
menims susidėti.

Jeigu taip, tai neabejotina, kad greitoj 
ateityj orlaiviai smarkiai konkuruos su 
laivais ir autobusais bei traukiniais. At
rodo, kad ateityj gali būt per Atlantą 
tik kelių ar keliolikos valandų kelionė. 
O gi- padangėje, dar kol kas nei minų, 
nei kitokių karo prajovų neprisodina. 
Gal būt bus saugiau negu ant „vandens? 
Pažiūrėsime...

Sovietų ledlaužis “Sedov,” 
veik po trijų metų plaukimo 
įšalęs į ledus jau pasiekė 
minkštesnį ledą, kur tar
pais išeina į vandens pro
švaistes. Galingas ledlaužis 
“Josif Stalin” skubina jam 
į pagalbą. “Sedov” buvo 
arčiausiai priplaukęs prie 
Šiaurių Poliaus, kaip bent 
kokis kada kitas laivas. Jo 
ekspedicija atliko daug 
mokslinių patyrimų.

Uruguay išvijo Vokietijos 
šarvuotį ‘Amiral Graf Spee’ 
neleidžiant jam pasitaisyti. 
To reikalavo Anglijos ir 
Franci jos imperialistai. Pa
gal Hagos tarptautinę su
tartį, sužeistas laivas gali 
gauti neutrališkos šalies 
prieplaukoj dvi savaites lai
ko pasitaisyti. Uruguay ne
davė tą laiką dėl “Spee,” 
nes per tą laiką jam būtų 
atplaukę Vokietijos subma- 
rinai į pagalbą. Sako, kad 
tas patsai Uruguay leidžia 
Anglijos karo laivams pasi
taisyti, o Brazilija priėmė 
į Rio de Janeiro prie
plauką Anglijos kruzerį 
“Shropshire” ir davė jam 
tiek laiko, kiek reikės pa
taisyti žaizdas. Taip dabar 
suprantamos “tarptautinės” 
teisės.

Japonijos, M a n c h ukuo, 
Sovietų Sąjungos ir Mongo
lijos Liaudies Respublikos 
atstovai susitaikė ir visus 
sienų rubežius išnaujo per- 
ženklins. Tai geras dalykas. 
Nors vienam pasaulio kam
pely j sumažėjo karo pavo
jus. Šio įvykio labai nepa
geidavo Anglijos, Francijos 
ir Amerikos, imperialistai. 
Japonija privertė Manchu- 
kuo atmokėti paskutinius 
pinigus 5,809,565 jenus So
vietų Sąjungai už Rytų 
Chinų Gelžkelį.

Sako, kad Vokietija bū
davo ja mažus submarinus, 
kurie bus tik po 150 tonų 
įtalpos. Sako, kad jie galės 
išbūti po savaitę jūroj ir at
likti kraštų apsaugos ir.ar
timas keliones. Sulyg tų 
pranešimų, Vokietija kas
dien pastato vieną tokį sub- 
mariną.

Jungtinės Valstijos par
davė aštuonis didelius lai
vus Norvegijai. Norvegija 
turi daug savo laivų, sulyg 
1938 metų pranešimo ji tu
rėjo 2,113 laivų su 2,650,000 
tonų įtalpa. Veikiausiai; jai 
reikalingi Amerikos laivai 
gabenti iš šios šalies gink
lus ir amuniciją.

Jungtinės Valstijos dabar 
turi daugiau skolų, kaip bent 
kada savo istorijoj. Su sau
sio 1 diena, 1940 metais tu
rėjo $41,942,456,008 (ketu- 
riasdešimts vieną bilioną, 
devynis šimtus keturiasde- 
šimts du milionus, keturis 
šimtus penkiasdešimts šešis 
tūkstančius ir aštuonis do
lerius). Tai baisi 
ją turėsime mes 
taksais atmokėti, 
kartu milionais 
pinigus Suomijos
niams ir kapitalistams.

Kongrese siūlo padidinti 
karo išlaidas, ant $574,000,- 
000; o tuo pat kartu WPA 
darbų išlaidas sumažinti 
ant $477,000,000; viešus 
darbus prie kelių suma
žinti ant $300,000,000; jau
nuolių reikalams . skiriamas 
sumas numušti ant $15,000,- 
000 ir farmerių pagalbą su
mažinti ant $400,000,000. 
Reiškia, pinigų “nėra,” bet 
kaip Suomijai $10,000,000 
paskolinti, tai buvo!

Kas liečia karo žinias 
Suomijoj, tai jos tokios, ko
kių imperialistai nori. Pa
skelbė danų menševikų laik
raštis, kad “suomiai sunai
kino 10,000 rusu,” tai ta .ži
nia apibėgo visą kapitalis
tinį pasaulį ir per dvi paras 
tarnavo kapitalistų spaudoj 
obalsiais, o radio žinių per
davėjai tiesiai ją dramati
zavo. Jiems neatėjo į galvą: 
ar ji teisinga? Bile tik prieš 
Sovietus. Galų gale pasiro
dė, kad tai melas!

Danų “Politiken” laikraš
tis paskelbė, kad Sovietai 
prašo pas Vokietiją 200,000 
specialistų. Ir ta “žinia” bu
vo garsi. Vokietijoj gi pa
reiškė, kad tai žioplių pasa
ka.

Danų laikraštis paskelbė, 
kad suomiai bombardavo 
Murmanską ir “visai sunai
kino” Sovietų orlaivių lau
kus ant Dagoe ir Gesei sa
lų. Gi iš Estijos sostinės 
Tallino pranešė, kad tai yra 
melas.

veikiausiai, Sovietų lakū
nai nepataikė į gelžkelį, nes 
kaip jau paprastai, jie ne
pataiko į karo strateginius 
punktus.” Taip jis aprašė 
Sovietų lėktuvų bombar
davimą.

Bet ten pat jau trečią die
ną “New Yorko Times” tal
pina danų melą, kurį nei 
Helsinkiai neskelbia ir at
pasakojo: “Danų radio pra
neša, kad finų orlaiviai 
bombardavo Murma nską, 
Sovietų šiaurių prieplauką, 
suardė Murmansko-Lenin- 
grado gelžkelį ir visai su
naikino Sovietų orlaivių ba
zes Estonijoj ant Dagoe ir 
Gesei salų.”

Taip tai perduoda kapi
talistinė spauda “žinias.” 
Ko tokios “žinios” vertos, 
gali kiekvienas gyvenąs sa
vo protu suprasti.

PITTSBURGH, PA.
LLD 4-to Apskričio Reikalai

Sausio 21 d., 1940 m., LMD 
svetainėj, lygiai 1 vai. dieną, 
atsibus LLD 4-to Apskričio 
konferencija. Visos kuopos, 
priklausančios ir nepriklau
sančios prie LLD 4-to Apskri
čio, Malonėkit prisiųst dele
gatus į konferenciją, nes ši 
konferencija bus svarbi. Bus 
daug svarbių klausimų, kurie 
būtinai turės. būt apsvarstyti. 
Taipgi nauja apskričio valdy
ba bus renkama 1940 metam.

Delegatai malonėkite pribūt 
laiku, nes laiku susirinkę ga
lėsim tinkamai draugijos rei
kalus apsvarstyti. Pasitikiu, 
kad draugai pasistengsit at
likt savo pareigą dėl draugi
jos labo. Taipgi kuopos ma
lonėkit užsimokėt duokles į 
apskritį. *

E. K. Sliekienė, 
LLD 4-to Apskričio 
Fin,. Sekretorė.

ŠYPSENOS
i (Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

Įtraukiau į plaučius oro — pa
sidarė vėsoka. Atsisėdau ant 
sąmanomis apaugusio akmens 
ir užsimerkiau.

Užsimerkiau...
Mano galva nusviro. Pradė

jau drebėti. Iš Neries kilo rū
kas; rūkas kilo ir nuo Rasų ka
pinių . .. Mane supurtė šalčio 
banga ir aš sušukau:

—O, ateikite! Ateikite ir su
laikykite šį rūką. Jis toks begė
diškai žiaurus, kad smelkiasi 
per visus sąnarius... Testa
mentas tvarkoje, atplėštas ir 
laukiau vykdymo! Ooo!...* * *

Negaliu jums parašyti, kiek 
ilgai aš būsiu sostinėje. Iš viso 
ko sprendžiant, galiu ravais 
greit grįžti. Na, vakar, kažkas, 
mano kambario langą net su 
rėmais išėmė ir dabar ventilia
cija su skersvėju yra puikiau
sia.

Kūdikis-Moleris Pasiusta į 
Pataisos Mokyklą

Athens, Ohio. — Praeitą 
antradienį dešimties metų 
mergaitė Mary Alice Lim
berg ištekėjo už mainierio 
Charleso Schall’o, 21 metų 
amžiaus. Jis už tai areštuo
tas ir jau nuteistas vienus 
metus kalėti. Įkalinta ir 
mergaitės motina, kad jinai 
užgyrė tokias vedybas. O 
mergaitė patalpinta į pra- 
monišką pataisos mokyklą.
Mergaitė žada Iš Naujo 

Susituokti su Tuo Pačiu 
Mokykloje mergaitė sa

ko: čia aš išmoksiu būt ge
ra šeimininke, ir kai ateisiu 
į reikalaujamą vedyboms 
amžių, aš vėl ištekėsiu už 
Čalio Schall’o

LAIKAS VĖL SUTAISYT STYGAS

Vilnius. — Vilniaus sporto 
apygarda pradėjo vykdyti 
sporto planą žiemos ir vasa
ros sezonams. Antakalnio 
kalnuose išnuomoti sportinin
kų reikalams dveji namai po
ilsiui ir sporto įrankių remon
tui bei medicinos pagalbai. 
Kadangi Vilniaus ^apylinkės 
yra kalnuotos ir žiemos metu 
visuomet apsčiai sniego, čia 
vystomas slidininką (ski) 
sportas. Trijų Kryžių kalne 
rengiamas takas rogutėmis va
žinėtis. Vilniaus sporto apy
gardos dirbtuvėse atnaujinti 
darbai, dirbamos naujos slidės 
(ski) ir pradedami sportinių 
laivelių bei irklinių valčių re
monto darbai ateinančio pava
sario vandens sportui. Aukšta- 
giriuose yra gera sklandymo 
mokykla su 6 mėnesių kursu. 
Tai mokyklai pradėta gaminti 
20 naujų sklandytuvų, kurie 
but gatavi balandžio mėnesį. 
Taigi, netekus pavyzdingos

Hooveris didelis “labda
rys,” jo komitetai po visą 
šalį renka Suomijai aukas. 
Sako, kad iki sausio 4 die
nos jau perdavė Suomijai 
$538,000 aukų. Prie to, dar 
jai “paskolino” $10,000,000. 
O senatorius Pittman sako, 
kad Suomija dar nori gauti 
$100,000,000 paskolos. Žino
ma, “paskolos” pinigai bus 
naudojami karui prieš So
vietų Sąjungą. Ponai “sko
linti” pinigus skubinasi, bet 
kas juos jiems atmokės? Ar 
nebus lygiai taip pat, kaip 
su paskolomis 'Kerenskio 
valdžiai ?

Viena * di'ena pranešta, 
kad-iš Švedijos į Suomiją iš
vyko 5,000 “liuosnorių,” tai 
daugiausiai kareiviai “re
zignavę” iš armijos: iš Nor
vegijos 150; iš Vengrijos— 
200 ir iš New Yorko 89.

Kada paleidžia vieną ar 
kitą melą, tai kapitalistinė 
spauda jam priduoda di
džiausios reikšmės. Kada 
skelbė, kad būk suomiai 
bombardavo M u r m anską, 
tai tvirtino, kad “visai su
naikino orlaivių lauką ir 
sudegino 60 Sovietų naujų 
lėktuvų.” Matote, “žino,” 
kiek ir net “naujų.” Kita 
“žinia” buvo, kad būk suo
miai išsprogdino net 12į 
mylių Sovietų gelžkelio. Net 
12į mylių! Tai biskį jėga.

Bet kada ta spauda pra
neša apie' Sovietų orlaivių 
bombardavimą, tai visada 
pareiškia: “nuostolių nepa
darė,” “nuostoliai maži.” 
Štai kaip ponas Harold 
Denny, sausio 4 d., iš Hel
sinkiu “informuoja:”

“Sovietų orlaiviai bom
bardavo Abo, Hangoe ir 
Tornea. Per Tornea eina 
vienatinis Suomijos gelžke- 
lis iš Švedijos, kuriuomi 
pristatoma iš kitur ginklai 
ir amunicija... Sovietai iš
metė 50 bombų, tūlos buvo 
po 650 svarų. Jeigu su
griautų tą kelią, tai Suomi
jai būtų smūgis... Bet vis 
vien ir sugriautą kelią ga
li pataisyti... Nors nėra 
dar iš ten pranešimo, bet,

GAL šis paveikslas turėtų būt pavardintas, “Mu
zika Linksmu D Tonu.” Nes Žalmargė skambi

na tikrai linksmą gaidą šiuo metu laiku. Kad iš
laikyt gerą kūno toną šiomis pavojingomis, besau
lėmis dienomis, jum reikia Vitamino D. Ir jūs 
apsčiai gaunate jo, tiktai gerdami Borden’s Golden 
Crest Vitamino D Pieną, šis smetona turtingas 
pienas yra prileistas spindulių, suteikiančių kūnui 
tą būtiną gaivintoją, Vitaminą D. Ir jūs galite ta
tai gaut, tik pasakykite Bordeno Žmogui, kad jūs 
norite Golden Crest Vitamino D Pieno. Sustiprin
kite juom save dabar, o jūs dainuosite laimingą 
sveikatos dainą per visą žiemą. Borden’s Farm 
Products.
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TWICE A WEEKstraws in the wind
SPORTS-HUMOR-N E W S

time he heard it. It’s a mania now. OF CLUB ACTIVITIESI KNOW
... a fellow who believes his live

ly imagination is a process of think
ing — but he’s one of those grown
up Peter Pans who doesn’t separate 
imagination from thinking.

... a fellow who likes to get into 
arguments, but he pedąls his bias
cycle too hard.

EDUCATION-STORIES

... a fellow who’s an adolescent 
intellectual snob, with a distorted 
sense of being better than those 
who are doing what they know how 
to do. He’d better clean his glasses; 
a great many persons aren’t as 
filthy as the jokes he tells about 
them.

.. . persons who’d like to know 
these people I am mentioning.

... a girl who I wish would write 
oftener.

’40 Year Starts
Right for Esplinders

... a fellow who mentions aesthe
tics in his talk frequently, likes to 
think of becoming an aesthete, but 
can’t for the life of him explain 
clearly- what it’s all about.

... a fellow who’s written a couple 
of good books which have not been 
publicly acclaimed, yet last week 
was offered and took a writer’s job 
in Hollywood.

... a freemason who says he’s 
very tolerant and broad-minded 
about everything except Catholics, 
Jews, ,Negroes, etc.

... a fellow who actually can make 
out the tunes the grind organ man 
plays in front of’your house during 
the warm days:

... a fellow who 
is boisterous when 
yet has the nerve 
mother when she’s 
happy after taking 
give her a spiritual 
daily drudgery.

gets drunk and 
he comes home, 
to bawl out his 
feeling a little 
a few sips to 
lift out of the

... a fellow who has a kind 
smooth face. Yet, the sort of 
perience he has had would wrinkle 
the face 
confessed 
are all on

and 
ex-

of another person. He’s 
to me that the wrinkles 
his heart.

... a fellow who actually quotes 
Whitman in his conversation.

... a fellow who has a pleasant 
personality, a charming gift of gab, 
but there is in him that poignancy 
of predestined failure which pierces 
me everytime I meet him.

... a fellow who actually believes 
that six “brave little Finns” sur
rounded and destroyed a force of 
one thousand Russian soldiers.

... a fellow who still says 
going to a speakeasy, when you 
I know he means a ........ , aw,
know what I want to write.

he’s 
and 
you

who actually winces... a fellow
when he hears the painful sounding 
expressions of 
“keep a sharp
to the ground,” or "keep your eye 
peeled.”

our language like 
lookout,” “ears glued

... a Lithuanian who visited this 
country recently and ordered a 
cherry tree pie at a railroad station 
restaurant. \

... a fellow who hasn’t written to 
his Congressman yet.

... a fellow who complains that 
the packages women carry on street
cars poke him 
sits there and 
qlosed.

in the eyes while he 
tries to keep them

who’ll ask me if I... a fellow 
don’t know more than the one girl 
who doesn’t write so often.

Yes, I know all these persons, yet 
I don’t know one who’d write a 
guest column for me for next week.

—BUNNI SOVETSKI

ESPLEN, Pa. — Plenty to eat, 
plenty to drink, much to sing about, 
and a great crowd of old and 
young alike, members and their 
friends, were the scenes observed by 
all who attended the New Year’s 
Eve celebration of the "espLinDerS” 
and the adult branch LDS 142 at 
the club’s rooms.

Even though a few had a little 
too much the evening was very 
much enjoyed and still praises are 
heard about the generosity and good 
will of the LDS club. One gentle
man offered money to pay for his 
drinks but when the bartender re
fused it and said everything was 
“bn the house,” he was doubtful.

At twelve, whistles blew, con
fetti was thrown from some un
known place, and, with or without 
mistletoe above them, much k 
well you know about the 
the mistletoe, took place.

Much to the surprise 
writer, an unknown boy
man I think) asked what all the 
kissing .was, about. Was I surprised! 
When about to be told the story of 
the mistletoe he asked, "What is 
it?” 
he was just playing dumb or are 
there such individuals in the pre
sent generation?

The raffle for the “Hidden Loot” 
took place New Year’s Eve with a 
grand financial profit and a lucky 

who 
the 

win- 
per-

g, 
magic of

theof 
(well, a
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all sorry to hear that

the South Boston

nick ofsaw this in the

her

to a head. Hey wot?

should still be ringing in

for speed

—Ida Balses.

is so

doors are closed 
passengers who

and the 
the YM- 
than its

cam-
Com-

trolley car, had 
the folding cen-

takes over the reins of 
branch 145’s youth org-

present 
vice-pre-

the 
the 
aid

readily 
young 

in the 
condi-

The 
few

our coming 
(I wouldn’t

dance 
worry

chorus will 
this operet- 
enjoy hear-

Christmas they 
once a year.. I as 
ceiving gifts from 
sources. Chalk up 
of socks, will you?

this Fri- 
conclude

Chorus Concert this Sunday, 
the way, the program is sche- 
for 4 p.m. After the program 
will be dancing to George Ka-

practice of 
iqvite that 
around and 
open.

WILMERDING, Pa. — The youth 
branch of the LDS of Wilmerding 
wishes to take this means of in
viting all of you to their first an
nual dance of the season.

Now that things are rolling com
paratively smooth in all four corners 
of Pittsburgh, we can look forward 
to a load of writeups in the coming 
issue of “Tiesa.”

terrific 
Poland 

needing 
people

and give 
the same

and not safety, 
but a menace to 
community who 
speed-up system 
ney!

The 
fare 
and 
mo- 
trol-

happy to welcome 
after

has 
if I

too fast 
may be 

move as 
cars are

of proposing 
the proposer 

as this town’s 
are concerned

which has been 
concert for the 
promises each

caught up to
13 when the 

dance will

say comes but 
yet keep on re- 

a variety of 
three more pair

George Reese, 
to see the man’s

whibh was 
at such a

Albert Mikeska, Soho’s gift to the 
LDS, moves on to greater triumphs 
when he 
becoming 
anizer...

PHILADELPHIA, Pa. 
gin first by writing 
which are necessary 
attention to.

of major interest 
of today between 

in the

“Too bad the French Riviera is out 
this year, darling. Bermuda 

inexpensive.”

Blood circulates through the 
continuously. The entire

by having a fast one-man 
car. The motorman has to col- 
the transfers, fares 

people change and at

Pittsburgh Hither and Yon
The after effects 

proved disastrous to 
and proposed insofar 
newly engaged couple
.. . Hersay has it that the proposer 
“went to town” via Mammy Jolson 
stjMe.

The “Esplinders” meet 
day eve and expect to 
plans for the installation of a libra
ry, combination radio-victrola and

I’ll be- 
about things 
to call your

new innovation,

lungs
blood heater in their clubrooms . .. Mean

stream passes through the lungs two while it seems like, the prophecy on 
thousand times dailv. noise abatement has finally come

Jobs More Import Philly Lyros Chorus I
ant Than Europe’s Dance Sat. Eve
War for U. S
Says Mayor
The war and economic want in 

Europe offer a challenge to states
manship and genius in this country 
to create employment for idle Ame
rican youth and give it some. “as
surance” for the future, Mayor La 
Guardia declared at a YMCA 
paign luncheon in the Hotel 
modore.

Other countries are devoting 
young men in 
cruel and un- 
he said. "We 
young men to

resources to placing 
harness and fighting 
necessary warfare,” 
must not permit our 
get a sense of hopelessness. When 
hopelessness spreads you can 
understand why so many 
people grasp at anything 
hope that it will improve 
tions.

“The turmoil in most of the coun
tries of Europe was brought about

Fenilą pttaJlph

PUBLISHED EVERY 
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I MEMORY SONGS’TO BE FEATURED AT 
CONCERT, DANCE OF AIDO CHORUS

dance- group and the chorus itself.
In one of the numbers the chorus 

will appear in Lithuanian costume 
and will sing songs from the various 
operettas it has presented in the 
past few years.

How many of you remember see
ing and hearing the “Chimes of 
Normandy?” Well, the 
sing several songs from 
ta and I'm sure you’ll 
ing them again.

The new year has just begun so • 
let's start it right by attending the 
Aido

By 
duled 
there
zakevičiaus orchestra.

Until Sunday afternoon.
—Franya.

BROOKLYN, N. Y. — The Aido 
Chords Concert will take place this 
Sunday, January 14, 1940, at the 
Brooklyn .Labor Lyceum Hall which 
is located at 949 Willoughby Ave.

Reserved seats at 75c each are 
still available — and it would be 
a good idea if you secured yours 
now, other seats are selling at 50c. 
Tickets are being 
members.

The Aido Chorus 
practicing for this 
past two months
and everyone who. attends this Sun
day that he will long remember the 
performance.

The program will consist of, solo
ists, duets, boy’s group, girl's group, 
Aidbalsiai, the string orchestra,

Time hasn’t quite 
the date of January 
annual Lyros Chorus 
come off. In case all you folks need 
to be reminded of the place, it is 
to be held at the spacious, beauti
ful Lithuanian Hall at Tilton and 
Allegheny Ave. The time 8:30 p.m. 
The orchestra: George Dennis for 
the popular dance music and for 
the gay Lithuanian polkas and folk 
dances the Blevidiers will be there.

Speaking of the chorus, don’t you 
all (I mean you chorus members) 
have a guilty feeling that the cho
rus isn't going along as nicely as it 
could and should be? I think you 
know what I’m getting at. It’s the 
time we start our rehearsals and 
the time we should start.

When Friday night rolls around 
a few are there at 8:45 and a few 
get there between 9:00 and 9:30. 
We then start our rehearsal which 
lasts to around 10:15. Then we go 
and play ping pong and dance. It’s 
all very well to play and dance but 
we mustn’t make it the major part 
of our night. So let us all buckle 
down to business and surprise our 
teacher tonight by being down at 
735 Fairmount Ave. promptly at 
8:30.

Remember, it isn’t just for our 
teacher but for- our own reputation 
as the singing goes.

Wilmerding Holds 
Season s 1st Dance

(meaning mistletoe) Perhaps' by want, lack of natural resources, 
the difficulty of bringing in food 
and over-population. Our country is 
not in want. We are not overpopul
ated. We have a surplus of God
given abundance.

“The challenge to the statesman
ship and genius of our country is to 
apply this abundance and to so ar
range our social and economic life 
as to create useful and gainful em
ployment for the young 
coming generation. In this 
CA is contributing more 
share.

“With the cooperation 
agencies we can look forward to 
solving our problems and handing 
over to youth such a country as 
inherited a generation ago.”

studio and union represent-

ever..

Screen Publicists Guild also 
put through its much-nego-

the 
first

Man’s lungs weigh about forty one 
ounces.

... a fellow who detested 
Beer Barrel Polka” from the

HOLLYWOOD.— Unexpected 
suit of the attempt to smear labor

—A. M.

Lectures to Combat
Anti-Alien Hatred

Pittsburgh News

re-

same

program, good eats, and 
are being planned for 
of the affair is Bessie

pay to buy early a 
VALENTINE BAN- 

held jointly by the

W. Carson St., McKees Rocks, Pa., 
at, 7:30 P.M. Admission 50c.

—beLveDereS Reporter.

PITTSBURGH, Pa. — The beL
veDereS had a meeting on January 
4th. At this meeting we elected a 
new committee for 1940.

and dancing.

winner. Mrs. Julia Mockus, 
happens to be a member of 
adult branch, was the lucky 
ner. She was one of the first
sons to buy one of (,he first tickets 
from one of the first books sold. 
So you see, it pays to buy your 
tickets early.

It will also 
ticket for the 
QUET to be
“espLinDerS” on the 10th of FEB
RUARY at 3351 WEST CARSON 
Street. *

A fine 
gay time 
all. Chief
Orman with Alice Mažeikis assist
ing. Fifty cents (50c) will be the 
small sum for this grand affair. 
So get your best girl or boy friend 
dated up now, for the 10th of Feb
ruary.

We expect all the LDSers from 
AMBRIDGE, SOHO, SOUTH SIDE, 
and WILMERDING to be here on 
that date. And, don’t disappoint us.

Don’t forget, January 28, the 
Greater Pittsburgh Youth Council, 
with Sylvester Chestnut presiding, 
will hold its first meeting in Am
bridge.

LinDenS Set for
Mass. Bowling Title

Trivialities:—
Getting on the trivial side —well, 

(trivial might not exactly be the 
right word — anyhow here goes:

With the leap year now setting 
in, Tillie G. seems to have lost no 
time in taking advantige of it. ..

I, don’t know the day your birth
day falls on, Larry, but it is some 
day soon. Happy Birthday, Larry!!

I wonder why all the coolness be
tween Doc. Lescrocis and Helen R. 
alias (Pass. Fl.)

Jessie Statkus, our 
seems to be taking a 
the boys. Don’t you 
Jess, they are -jealous 
can’t have both brains

I wonder why Helen 
chewed her nails down, and Ann 
V. laid up sick in bed and Larry 
P. a few more grey hairs —could 
it be that 
caused it? 
were you!)

We are
Helen Raynis’ mother has met up 
with an accident which befell her 
on January 3rd. On behalf of my
self and the chorus we sincerely 
wish Mrs. Raynis a speedy recovery.

Adios till later.
—Senas Pažįstamas.

A popular and well known radio 
orchestra will provide the music. As 
an added attraction an elaborate 
door prize will be given away. So 
join us at the Lithuanian Hall at 
State St., Wilmerding, Pa. on Sat
urday, January 27. Dancing from 
p. m. till??? Admission only 25c.

—Publicity Comm.

*'He’s so worried about the Ohio relief crisis he won t eat.

Bess reported that the beLveD- 
ereS and espLenDerS have set a 
date of February 10, 1940 for a Va
lentine Banquet. From what Bess 
says, we sure will have something 
very good to eat. We will have 
good entertainment
The price is only 50c per plate. 
The chief cooks are Bess from beL- 
veDereS and Alice from espLenD
erS. This is the first banquet to be 
prepared by the youth of Pitts-

So we ask not only the 
to attend but also the adults.

Ambridge, Ambridge, when are 
we going to Ambrdge ? That /seems 
the dply thing we hear from es
pLenDerS and beLveDereS. We 
wonder what the great attraction is 
down there. The bowling alloys, or 
Mike (Mitchell) or Ann Evolga or 
Who? Imagine, only last few days 
ago I found out that Joseph Sacal 
mistook a flatfoot in Ambridge for 
a trqlley conductor.

When Paul, George and Suey 
broke away from our bowling par
ty, Bess walked in all the taverns in 
Ambridge looking for her husband 
—one tavern she missed and that 
was the famous Schlitz place —

* Yeah, that is where they were. 
Later we all met back in the LDS

Well, we are going back to Ain-

bridge to a youth council meeting 
on January 26th. And we don’t ex
pect much but we do expect a hearty 
welcome from them and we do ex
pect to do something big at the 
meeting. Suey is chairman of the 
Youth Council so he will be there. 
Al Kairys and Mary Orman are de
legates from the beLveDereS, but 
there are other members who also 
will come—just to see Ambridge.

Don’t forget, espLenDerS and 
Ambridge, thę«$ate is January 26th, 
1940, It is o&Friday.

So Xma^4;,čh^ie and Xmas went. 
Santy brougntpresents to most but 
Santy was cupid to two beLveDereS. 
Their names will be announced in 
the February Tiesa, so look for it, 
folks!

Well here is 1940, members pre
sent at the January meeting looked 
OK after celebrating the last of 
1939. But imagine. Did you hear 
about beLveDereS’ little Jimmie 
Norkus? Our youngest member ce
lebrated mighty gaily so it is ru
mored. We heard he had. too much 
pop. I never knew you could drink 
so mueb.

On January 28th, the LDS is 
holding a conference of the youth 
and adults at 1320 Medley St., N. 
S. We understand that a banquet 
will also take place at the 
date.
Special Notice to All LDS 
In and Surrounding Pgh.

EspLenDerS and beLveDereS ask 
that you please do not hold any af
fairs on February .10th, 1940 and 
invite you to come to our first af

fair, the Valentine Banquet, at 3351

NEW YORK, N. Y. — A series of 
lectures \to combat groups instigat
ing hatred of the foreign-born will 
be inaugurated by the New York 
University of General Education, it 
was announced this week. The lec
tures will cover the role of anti
alien groups in American history.

The history and economic back
grounds of the Know Nothings, the 
Ku Klux Klan and the Native Ame
rican Party will be studied in their 
relation to current social conditions 
that have led to the rise of such 
organizations as the Silver Shirts 
and the so-called Christion Front.

"The past few years have wit
nessed a significant increase in the 
number of groups that trade upon 
ignorance and 'fatten upon intoler
ance,” Dean Ned H. Dearborn 
"A proper understanding of 
social importance now requires 
they be viewed partly in the 
of similar manifestations of 
past.”

said, 
their 
that 
light 

the

I in the film industry through expos
ure of petty racketeer Willie Bioff, 
has been increased militancy on the 
part of other studio unions. Show
ing that they did not depend on 
Bioff or his ilk to make advances 
for them, other unions under the 
studio basic agreement won 10% 
wage increases at the annual meet
ing of 
atives.

The 
finally 
tiated contract, giving senior press 
agents minimum of $100 weekly, 
retroactive to Oct. 9, back pay to 
be delivered in time for Christmas.

All in all, Hollywood labor ends 
the year definitely strengthened: 
men like Bioff seem on the de
cline; studio threats of war-emer
gency wage reductions are at least 
temporarily exploded; and unionism 
is more firmly entrenched than

SOUTH BOSTON, Mass.—With 
the game of the century in the 
offing today, the South Boston 
Lindens are marching forward 
winning battle after battle in the 
Mass. State LDS Bowling league.

The latest victims were the 
Bridge water girls and boys, each 
of* which received a 5-0 defeat at 
the hands of 
Lindens.

The games 
will be those
Stoughton runnerups 
league and the South Bostonites. 
The result of this game may de
cide the championship of the 
tournament. South Bostonites 
have edged the Stoughton Kubbs 
out of the trophy by inches last 
year. x

New Rehearsal Hall 
For Hartford Chorus

HARTFORD, Conn. —News which 
is foremost today in Hartford and 
vicinity is the change in location 
of the Laisve’s Chorus Hall.

Formerly at 57 Park St.—a place 
now well known—it is from the 
present on to be situated at 157 
Hungerford Street.

The chorus and orchestra mem
bers spent New Year’s Eve at a 
housewarming in their newly ac
quired surroundings.

Among the first proceedings at 
the new hall there has .been a joint 
rehearsal of the chorus and orches
tra in preparation for a concert to 
be given Sunday, January 14, at 227 
Lawrence Street. The committee has 
invited as guests for the afternoon 
the New Britain Radio Chorus, 
chorus has consented to sing a 
selections.

A. Baltronis wishes to offer
to the members 
Chorus for their 

her during her ill-

sincerest thanks 
of the. Laisve’s 
kindness toward 
ness.

The choruš is
back Beatrice Romanauskas 
her stay in New York.

—A. M. B,

star tackle, 
rigging from 
mind them, 

because they 
and brawn.

P. has

Weirdest of jnusical instruments is 
the Kissar used by Central African 
natives. It is manufactured from a 
human skull and .the horns of a 
gazelle into a stringed instrument.

Speed-up in Transit 
Creates Danger

■ Several Wilmerdingers come into 
the limelight with the sweep of the 
hand at the bottom of an LDS ap
plication. How do, Emily and Helen. 
Meanwhile, the jolt some of our 
Lithuanians received over the Wil
merding youth group announcement 
via the airwaves, is yet to be lived 
down ...

BALTIMORE, Md. — The Balti
more delegates attended the Eastern 
Seaboard Conference, 
their first experience 
gathering.

We were amazed at 
work that the LDS youth are doing.' 
It was an experience to meet and 
hear such delegates from different 
states and their reports. It leaves 
us with a desire for action that will 
help the LDS to become a still 
bigger and better organization.

It was a pleasure to meet such 
wonderful delegates as Keistutis Mi
chelson. John Orman, Walter Kubi
lius, V. Zablackas, Emily Klimas, 
Ona Stelmokaite, Frank Olsen, Felix 
Olekis Jr., Alphonse Kwedar, S. 
Kuzmickas, Wm. Semen, Tony Vasa
ris, J. Siurba, Albert Vasaris and 
Roy Mizara and many more.

They sure make one feel at home. 
With their discussion and parties it 
seems like one big family gathered 
together. Mrs. Juškauskas wishes to 
thank all that have been mentioned 
above and more that have donated 
their Best Wishes to the Baltimore 
Lyros Chorus operetta program.

I am sorry to say that Baltimore 
has no Leader like the other cities 
have. But that does not discourage 
*is. We will start the New Year 
rolling by enrolling members. If we 
have success, that will show what 
we have learned at the Eastern 
Seaboard LDS Conference.

—Mrs. Juškauskas.

The Philadelphia Symphony orches
tra packed a quarter of a million 
dollars worth of musical instruments 
in its special baggage car when the 
orchestra made its recent tour of 
the United States. i

A passenger who was riding on 
No. 19, a one-man 
his foot caught in 
ter door.

The motorman, 
started off unable
plight. When this folding door was 
back in place, it still held the man’s 
foot. John Reese (not related to 
the motorman) of 5600 Fair Oak 
Ave., was dragged under the wheels 
of the trolley while it drove away. 
Both legs were crushed and had to 
be amputated.

If this continues many more will 
be the victims of accidents on one- 
man trolley cars, similar to this 
one.

I almost witnessed one of these 
accidents when a folding door was 
nearly closed on a lady’s arm. The 
motorman 
time.

Folding 
for slow
old or sick, who cannot 
fast as others. The transit 
made for saving money, not for the 
safety of the citizens. You couldn’t 
see a capitalist in a street-car!

This accident could not be blamed 
on the motorman but on the transit 
company, greedy for the money and 
not the welfare of the people. 
Baltimore Transit Company dar 
was raised from 5 to .10 cents 
they even tried to skim the 
ney 
ley 
lect 
the 
time open both doors.

Street cars are made
Yes, speed is fine 
the citizens of the 
are victims of a 
which makes mo-

Because of the distortion of fa
cial muscles which accompanied the 
playing of the Greek double-reed 
pipe in ancient days, only slaves 
were called upon to use the. instru
ment.' z '■

I^pws emanating from reliable 
sources claim that the forthcoming 
"Esplinder”-“Belvedere” shindig ' on 
the tenth of February will result in 
“we want more” cries .. The com
mittee asks all groups to keep that 
day free.

Finns Start Cheers 
At the ‘Wrong Time

Paul Dargis, sponsor of the Lith
uanian Radio Hour, runs into a bit 
of competition this Sunday when 
the formal opening of a new Lith, 
radio program takes place at 10:45 
via KQV ... The sponsor of said 
program is an organized group of 
young immigrants from Lithuania 
... Not so long ago many of these 
young people worked cooperatively 
with the now defunct Fine Arts 
Group of the North Side.. Their 
talent and upkeep of Lithuanian tra
ditions can well be appreciated .. . 
Here’s luck .’..

• Night life in Pittsburgh can welf 
be compared with that Of the ‘Great 
Metropolis.’
shrimp stewed in beer, with beer 
to make going down easier, is the 
prescribed menu. Try it some timė.

IRONWOOD, Mich. — When the 
Gogebic County “Finnish Relief 
Committee” held one of its meetings 
here recently, the two main speak
ers, Congressman Hook and Finnish 
Consul Aaltic, evoked a surprise re
sponse.

The audience applauded Lenin and 
Stalin and the Socialist state!

It happened when Aaltic, working 
himself up to fever pitch in his de
magogic denunciation of the Soviet 
Union, happened incidentally to 
mention that Finland owed its in
dependence to- Lenin and the So
cialist state.

The Finns, who form one third 
of this county's population are not 
alone in seeing through the Manner
heim baloney. Leading Polish-Amer- 
icans and Czechs have already put 
the question: “Whence this 
concern for Finland? When 
and Czechoslovakia were 
help, none of these fancy
raised their voices in protest.”

One Polish-American miner showed 
a letter from a brother in that part 
of Poland which is now part of the 
USSR to whom he was accustomed 
to send aid. The brother relates 
that under the Soviets he has stea
dy employment and doesn’t need the 
assistance any more.

High C 
and around the North Side after 
last night's choral 
"Belvederes.” The 
"Esplinders” come 
in yodelling, is still

Tony Vasaris, Massachusetts’ LDS 
“builder upper,” received the' unani
mous endorsement of the North 
Side “Belvederes” in the 
LDS nominations . . .First 
sident is the nomination.

According to plans of the "Belve- 
dere”-"Esplinder” banquet arrange
ment, a variety of entertainment 
followed by a “Community Sing” 
can be expected. Accordingly, it is 
rumored, “the press” has just been 
oiled tdryun off a load of songs.

Greater Pittsburgh’s LDS’ers are 
girding themselves for that geto- 
gether in Ambridge on Jan. 26th. 
A suggestion for publishing a 
“Greater Pittsburgh” LDS newspa
per will be on the program, it is 
heard. ’

•«»seph Siw'aX.
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D M šolomskas

(Tąsa) ■
Lenkų trys lėktuvai, kurie artinosi iš 

vakarų pusės, apsisuko ir leidosi bėgti. 
Juos pasekė ir kovos sukuryj buvę kiti 
jų lėktuvai. Sovietų oro kovotojai dar 
toli vijosi priešą. Taip baigėsi ore mūšis.

garsinančiais Lenkijos pergalę. Nepavy
ko lenkams kare su vokiečiais, dar ma
žiau pasisekimo buvo kovoj su Raudo
nąja Armija.

V.
Tarnopolio miestas. Jo namai baltavo 

pro žalius medžius. Raudonoji Armįja 
artinosi. Stambūs dvarininkai ir kapita
listai išbėgiojo. Gluboček sodžiuj valstie
čiai paėmė dvarponio dvarą su 1,600 ak
rų žemės, 30 arklių ir daugybe galvijų. 
Dvarponis, suorganizavęs partizanų sai
ką, nors gyrėsi, kad geriati numirti, ne
gu bolševikams pasiduoti, bet patsai pir
mas pabėgo.

Lenkai kareiviai arba išsislapstė, arba 
nenoromis stojo j mūšį. Oficieriai rėka
vo, nagaikomis mušė, du kareivius nušo
vė, bet matydami, kad nieko negelbės, su 
nedideliu būreliu savo pasekėjų užsidarė 
bažnyčioj, suvilko ten kulkasvaidžius, 
rankines granatas.

—Tra-ta-ta!—sutratėjo iš bažnyčios, 
kada prisiartino Raudonosios Armijos 
dalys.

—Bum,!—sprogo išmesta granata.
—Bum!... Bum!—mušė Sovietų tan

kai iš kanuolių į bažnyčią.
Pro langus buvo įmesta dvi granatos. 

Lenkų oficieriams ir fašistų grupei pa
sidarė karštą ir jie atidarė duris, iškėlė

VI.
Šalimai kelio dar gulėję negyvi arkliai. 

Iš griovių kyšojo apdegusių lenkų auto
mobilinių sunkvežimių liekanos. Bet Tar
nopolio mieste jau buvo normalis gyveni
mas. Dirbtuvės, krautuvės, ir kepyklos 
ant rytojaus po Raudonosios Armijos at
ėjimo atsidarė. Gatvėse buvo susirinki
mai. Liaudis karštai sveikino Sovietų Są
jungą, siuntė padėkavonės laiškus Stali
nui, Molotovui, Vorošilovui. Ant vienos 
sienos didelis garsinimas skelbė, kad va- 

- kare bus masinis susirinkimas “Sokol” 
kliube. Jaunuolis Juzef Postrigač, bat- 
siuvis, laikė už pečių šautuvą, ant kai
rios rankovės turėjo Liaudies Gvardijos 
ženklą ir vaikštinėjo šalimai trijų tūk
stančių minios susirinkimo. Ivan Golyk 
ir Sigmund Lancuski, nariai Liaudies 
Gvardijos sakė prakalbas.

—Liaudies Gvardijoj jau yra 50 žmo
nių. Visi jie proletarai,—sakė vienas 
kalbėtojas.—Ši darbininkų milicija nu
slopino govėdas, kurios norėjo plėšti. Ji 
palaiko mieste tvarką. Miešto valdžios 
priešakyj yra darbininkas A. S. Solonec 
ir jo pagelbininkas V. D. Kolesnik, kurie 
kasdien turi bent po 300 įvairių reikalų 
atlikti

rankas ir pasidavė.

Raudonoji Armija užėmė Tarnopolio 
miestą. Liaudis su džiaugsmu ją sveiki
no:

—Lai gyvuoja Raudonoji Armija!
—Tegul gyvuoja draugai Stalinas ir 

Vorošilov!
Šaukė darbo žmonių minia, kvietkus 

metė ant tankų. Bet vakarinėj miesto 
pusėj dar buvo priešai. Didelė grupė len
kų armijos buvo pilnoj tvarkoj ir pasi
rengus mūšiui. Kasė apkasus, yertė ak
menis, ruošėsi kovai.

Raudonosios Armijos komandieriai su
ardė jų planus. Sovietų tankai didele 
sparta pervažiavo miestą ir per laukus, 
ežes, krūmus užvažiavo lenkų būriui iš 
užnugario. Užėmė ant upės tiltą ir kada 
lenkų dalis prisiartino, tai laikydami 
prieš juos tankų kanuoles ir kulkasvai
džius sukomandavo:

—Pasiduokite!
Karys Pismenyj, kapitonas Kresko, 

leitenantas Kužylnyj ir Drondovas nu
ginklavo lenkus.

—Padėkite ginklus ir eikite namo, — 
sakė draugas Pismenyji lenkų karei
viams, lenkų kalboj.

Du lenkų kareiviai padėjo ginklus, o 
kiti stovi su šautuvais rankose. Tada 
Pismenyj nuginklavo lenkų oficierių ir 
jam įsakė duoti komandą. Visi kareiviai 
metė šautuvus. Pribuvo nauja lenkų gru
pė. Pismenyj priėjo prie trijų oficierių 
ir pareikalavo padėti ginklus. Vienas 
lenkų oficierius iššovė iš revolverio, bet 
nepataikė. Pismenyj puolė į griovį ir ati
dengė ugnį. Sudribo du lenkų oficieriai, 
vienas užmuštas, kitas sužeistas, o tre
cias metė ginklą. •

Tuo kartu tankistas Michnov paleido 
iš kulkasvaidžio kulkų lietų virš lenkų 
eilinių kareivių. Metė granatą į grupę 
oficierių ir taip nuginklavo didelį būrį. <

Toliau raudonarmiečiai susidūrė su 
lenkų brigada. Iš dešinės mušė jų kanuo- 
lė ir kulkasvaidis. Sovietų tankai surado 
spragą, prasiveržė ir likučius lenkų ka
rinio skyriaus privertė pasiduot.

Sovietų tankai ir raiteliai įžengė į Tar
nopolio miestą. Tyla. Naktis. Raudoni 
kovotojai atsargūs.

—Tra-ta-ta! Ta-ta-ta!—sutratėjo kul- 
kasvaidžiai iš bažnyčios.

.. —Tra-ta-ta!—sutratėjo ugnis iš pas- 
I togės raiteliams iš užnugario.

Sako, kad Tarnopolio mieste buvo 
daug lenkų oficierių, nes trečioj dienoj 
Lenkijos karo su Vokietija į šį miestą 
susirinko daug lenkų generolų ir oficie
rių. Iš čia netoli Rumunija.

t —Vokietijos fronte neliko generolų!—
Įkalbėjo lenkai kareiviai.—Bėgo generolai 

ir oficieriai, bėgo ir kareiviai.
- Tuo kartu miesto tvoros ir sienos bu
vo aplipdytos atsišaukimai^ ir plakatais

Sujudo ir apylinkės sodžių valstiečiai. 
Gluboček sodžiuje jie organizavo savo 
miliciją ir pastatė dvaro apsaugai. Mili
cijos pirmininkas Jonas Kopač sakė:

—Atydžiai saugokime šį turtą. Dvar
ponis nutuko ir jį sukuopė iš žiauraus 
mūs išnaudojimo. Dabar yra mūsų par
eiga apsaugoti turtą, kol bus išspręsta, 
kaip geriau jį panaudoti mūsų gerovei.

Iš Tarnopolio miesto sugrįžo valstie
tis į Zolostyj sodžių ir sušaukė susirin
kimą. Jis, būdamas Tarnopolio mieste, 
matė Raudonąją Armiją, kalbėjosi su 
leitenantu.

—Ar tikrai Ukrainoj yra tautinė lais
vė?—klausė jis.

—Visi Sovietų Sąjungos gyventojai, 
nepaisant kokios tautos jie yra, yra ly
gūs ir turi lygias teises. Ukrainiečiai yra 
laisvi ir dabar jūs būsite laisvi. Jokia 
tauta, negali pavergti kitą. Tverkite sa
vo darbo žmonių komitetus ir tvarkykite 
savo reikalus. Jauskitės, kad jūs esate 
patys gaspa„doriais savo šalies.

Šį Sovietų leitenanto pareiškimą vals
tietis perdavė šRvo kaimynams.

—Tai Sovietų tvarka!—šaukė vienas 
jaunuolis.—Tai laisvės ir lygybės tvarka.

Jie išrinko biednuomenėš komitetą, ku
ris paėmė visus valdžios, reikalus tvar
kyti. Sekamą dieną j sodžių buvo atvež
ta ukrainų kalboje laikraščiai ir kalbi
nis judis. Žmonės skaitė juos, džiaugėsi, 
bučiavosi ir dainavo:

“Kas remia visą svietą 
Nuvargusiais pečiais, 
Ir kenčia badą kietą 
Pats misdamas trupiniais?...

Kas visa tai prašalins,
Tas priespaudas, skriaudas,
Kas bus toks visagalis,
Kas svietui laimę ras?”

—Sovietai laimę ras!—kartojo griaus
mingai minia.-

Ir į dvi dienas apylinkės sodžiai jau 
buvo sudarę 42 komitetus, į kuriuos įėjo 
198 varguoliai ir tvarkė savo reikalus.

—Kas tamsta buvai pirm patekimo į 
armiją?—klausia lenko belaisvio Rau
donosios Armijos politinis komisaras, su
teikdamas jam pirmą pagalbą, aprišda
mas sužeistą koją.

—Aš mechanikas—iš skausmo sukan
dęs dantis sako lenkas.—Mes priešingi 
šiam ponų karui. Jie atitraukė mane nuo 
darbo, apginklavo, išvežė į frontą nuoga. 
—Jis atidengia mundierą ir parodo pli
ką, be marškinių krūtinę.

Tarnopoliaus aikštėje, prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo susirinko kelių 
tūkstančių minia. Čia darbininkai, inter 
ligentai ir profesionalai. Jie prašo politi
nio komisaro pasakyti kalbą.

(Bus daugiau)
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Lit. Kuopa Rengs Mokslines# < 
Prelekcijas; Nusitarė Gauti 
Daug Naujų Narių j Kuopą;
L. Pruseika Jau Pridavė Tris ’ 

Naujus Narius
Sausio-2 d. “Vilnies” svetai

nėj įvyko Lietuvių Literatūros 
Draugijos 19 kuopos metinis 
susirinkimas. Narių susirinki- ; 
me dalyvavo vidutiniai. Nau
jai išrinkta valdyba užėmė 
vietas. Pirmininkė A. Deikie- 
nė, iždininkė Mockienė, proto
kolų raštininkas J. Baltušis ir 
finansų 'raštininkas Urbonas. I

Pramogų komisija raporta
vo iš kūčių vakaro parengimo. 
Vakarėlis buvęs smagus. Kuo
pai liko $5 pelno.

Buvo plačiai kalbėta apie 
kuopos auginimą' Drg. L. Pru
seika metiniam susirinkime 
pridavė mokestis trijų naujų 
narių. Visi dalyviai vienbalsiai 
sutiko, kad reikia pradėti nau
jų narių vajų su metiniu susi
rinkimu. Numatyta, kad kuo
pa gaus daug naujų narių.

ApŠvietos Veikla

Organizacijos gerovė ir vi
suomenės kulturėjimas reika
lauja praplėsti apšvietos vei
kimą. Tuo klausimu pareiškė 
nuomones visa eilė dalyvių. 
Po plačių diskusijų vienbal
siai nutarė rengti prelekcijas 
po kiekvieno kuopos susirinki
mo. Nutarta sekamam susirin
kimui pakviesti Dr. Šimkų 
duoti prelekciją.

Smagu paminėti, kad Lite
ratūros Draugijos kuopa pasi- 
briežė ne tik naujų narių gau
ti, bet rengti apšvietos vaka
rus, duoti visuomenei naudin
gų prelekcijų.

Kuopietis.

rengimo komiteto sekretorius 
Carl Reeve išleido sekamą pa
reiškimą :

“Lincolno-Lenino paminėji
mo mitingas išreikš Philadel- 
phijos žmonių gilų troškimą 
neduoti Amerikai įsivelti Į inr- 
perialistinį karą Europoje. 
Kuomet valdžia skirią beveik 
du bilionus dolerių karo rei
kalams, ji siūlo sumažinti be
darbių šelpimui išlaidas ant 
pusės biliono dolerių. Phila- 
delphijos ‘Record’ nurodo, 
kad prezidentas Rooseveltas 
savo pranešime Kongresui vi
sai nepaminėjo žodžio 
liškumas.

“Lincolno-Lenino 
paminėjimo mitingas
tą Philadelphijos žmonių sen
timentą, kokį parodė Gallup 
balsavimas, kad Amerika ne-

mažai prisideda šiandien Šve
dija, Norvegija ir Danija. 
Bet, sako, vėliau šioms valsty
bėms bus riestai. Jeigu jos 
skaitosi neutralėmis, tai ne
reikia leist per savo žemes nei 
ginklų nei amunicijos gabent 
Suomijos senajai valdžiai.

Ant galo kalbėtojas gražiai 
pajuokė tuos priešdarbininkiš- 
kos spaudos redaktorius, ku
rie diena iš dienos rašo apie 
Sovietų Sąjungos atidavimą ir 
apiplėšimą Lietuvos sostinės 
Vilniaus. Sako, dabartiniu lai
ku yra visokių nuomonių : vie
ni džiaugiasi, kiti pyksta, kad 
Lietuva atgavo Vilnių. Bet, 
sako kalbėtojas, kaip ten ne
būtų, bet Lietuva daug ir 
daug ką laimės atgavus sos
tinę Vilnių.

Buvo renkamos aukos dėl --------- -----------  ----- - —
sušelpimo vilniečių; čia pa-1 turi duoti nei vieno žmogaus, 
duodu, po kiek ir kas aukavo. 
Po 50c aukavo: V. Tamošiū
nienė, K. Urbonas, V. Šums
kienė, J. Ražėnas ir F. Rap- 
šis; po 25c: F. Lazauskas, J. 
•Sabanskis, J. Šidlauskas, F.
Grybas, M. Kazlauskas, A. 
Alešauskienė, A. Sikorskis, J. 
Sadauskas, O. Vaitiekūnienė, 
V. Grigienė, J. Joškiavičius, 
V. Dumalokas ir L. Visol. Vi
so aukų su smulkiomis surink
ta $7.25. Į Visiems, kurie au- 
-kavot dėl vilniečių sušelpimo, 
tariam nuoširdžiai ačiū.

neutra-

mirties 
išreikš

giasi šitą skaičių numušti iki 
10 tūkstančių šiais 1940 me
tais. Ir tai nežiūrint to, kad 
pagal federalę kvotą, Phila- 
delphija turėtų turėti prie 
WPA darbų 40 tūkstančių be
darbių. Net tas vienas milio- 
nas dolerių, kurį pernai mies
to taryba paskyrė WPA dar
bams, nebuvo išleistas projek
tams. Tam tikslui išleista tik 
apie 400 tūkstančių dolerių.

“Lai miesto ir federalė val
džios maitina mūsų alkanus 
bedarbius, vietoj siųsti milio- 
nus dolerių užsienin. Lai jos 
panaikina aptaksavimą algų, 
vietoj taksuoti žmones vedi
mui užsienyje anti-sovietinio 
karo.” Rep.

Hudson, Mass

KO-

ir gerą keiką. 
kliubo barten- 
kvortą vyno, 
darbavosi ir

ĮVAIRIOS žinios

Gruodžio 3O LDS 66 kuo
pa surengė gerą vakarienę 
užbaigimui senų ir pasitiki- 
mui naujų metų. Kadangi šis 
laikotarpis būna visiems sma
gus ir linksipas, tai ir ] 
blikos prisirinko, kas ant
kių, kas ant vakarienės, hl- 
na kliubo svetainė ir visi į 
žiai ir linksmai laiką pra 
do iki vėlumai. į

Draugės, kurios darbavos 
surengime šios vakarienės, 
yra sekamos: :Yokšienė, Ada- 
monienė, Vaidvilavičienė, '.Zu- 
lonienė. Bet kaip kurios drau
gės ne tik darbavos, bet ir 
gerokai aukavo. Draugė Yok- 
šienė aukavo juodos duonos, 
kilbasų, kopūstų, burokų. 
Adamonienė aukavo dėl lai
mėjimo gražų 
V. Vendžiulis, 
deris, aukavo 
Visiems, kurie
kurie aukavo dėl šios vaka
rienės, kuopa taria nuoširdžiai 
ačiū.

Pelno kuopai liko $48.
—o—

Sausio 7 d.j per pasidarba
vimą Lietuvių Piliečių Kliubo, 
buvo surengtos prakalbos. 
Kalbėjo R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, iš Brooklyno. 
Kąip visiems žinoma, drg. Mi
zara yra geras kalbėtojas ir 
labai gražiai moka išdėstyt 
šių dienų svarbius klausimus. 
Taip ir šį sykį, pirmoj temoj 
palietė europinį karą, kuris 
yra vedamas tų pačių imperi
alistų Anglijos ir Francijos iš 
vienos pusės, o* Vokietijos iš 
kitos pusės, už persidalinimą 
pasaulio sausžemio. Bet kaL 
bėtojas sakė, kad šiandien 
niekas negali nuspręsti, kuri 
pusė gali laimėt. Sako, ryt 
po ryt gali įsivelti ir kitos 
valstybės -— Azijos, Afrikos— 
ir karas gali užsitęst ilgus 
metus.
' Taip pat palietė Sovietų 

Sąjungos ir Suomijos konflik
tą, kuris šiandien yra skaito
mas karu. Kalbėtojas sako, 
tai yra ne Suomijos žmonių 
vedamas šis konfliktas su Ru
sija,
valstybių 
glijos, o

pasaulinių didžiųjų 
—- Francijos ir An- 
pddraug, sako, ne-

nei vieno cento, nei vienos 
kanuoles karui. Pirma, negu 
pinigai bus siunčiami caristui 
Mannerheimui, tegul aprūpi
na mūsų pačių bedarbius. 
Philadelphia nūnai turi tik 20 
tūkstančių bedarbių prie WPA 
darbų ir pagal spaudos pra
nešimus, miesto taryba ren-

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

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Naujausi ir Gražiausi 
Dariaus ir Girėno

Kalendoriai 1940 m.

Publikos buvo prisirinkę 
prakalbų pasiklausyt pilna 
kliubo svetainė ir visi atydžiai 
klausėsi.

Po užbaigimui prakalbų, bu
vo duota keletas gerų klausi
mų, į kuriuos kalbėtojas tin
kamai visiems atsakė.

Prakalbos skaitomos pavy- 
kusiomis labai gerai. Publikos 
buvo maišytos, bet daugiausia, 
skaitoma, buvo katalikų.

Yra rengiamos dar dvejos 
prakalbos. Laikas nenustaty
ta. Kalbės drg. A. Bimba ir 
profesorius Kubilius. Prašo
me tėmyt skelbimus.

Hudsonietis.

Philadelphia, Pa
Ruošiasi Paminėjimui

Vasario 9 dieną čionai įvyks 
masinis susirinkimas, ruošia
mas paminėjimui Lincolno ir 
Lenino mirties sukaktuvių. 
Tam tikslui paimta Metropo
litan Opera House svetainė, 
kuri randasi ant kampo Broad 
ir Poplar Sts. Prie šio pa
minėjimo ruošiamasi labai 
plačiai ir smarkiai.

Vyriausiu kalbėtojum bus 
Earl Browder, KP sekretorius. 
Jisai savo prakalboje plačiai 
gvildensiąs visą dabartinę si
tuaciją Europoj ir Amerikoj.

Taipgi šiame paminėjime 
kalbės Mother Ella Bloor, Sam 
Adams Darcy, Carl Reeve ir 
kiti.

Apart kalbėtojų, paminėji
me bus gražus perstatymas, 
kurį išpildys vietos chorai ir 
šokikai.

Lincolno-Lenino paminėjimo

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain z 
Cremo “Connecticut Best’* 
Pristato pareikalavimus: galiū

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

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

BAR ir GRILL
Lietuviu Restaurantas

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
ISdlrbimo Ir impor
tuotu degtinių, vi
sokių vynų Ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

STANDARD CALENDAR CO.
882 West Broadway

So. Boston,* Mass.

NOTARY 
PUBLIC

. 2 . : ’~1 . ;R' v* , * Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORiUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

^Laisves” Bankietas
t - ............ ................ ............ ... ■■■

“Laisves” Bendroves direktoriai nutarė 
šiemet laikyti suvažiavimą sausio 28-tą 
dieną, 1940. Kartu su suvažiavimu ruo
šiame ir bankietą su dailės programa, ku
rią pildys žymūs lietuvių talentai.

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

Bus Central Palace Salėj e
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.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti vakarie
nėje. Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas, 

. kiekvienas velijantis dienraščiui “Laisvei” 
gyvuoti ir platintis, privalo tuojau įsigyti 
“Laisvės” bankieto bilietą ir dalyvauti 
bankiete.

“Laisves ’ Administracija.
■*#

r* •’*’*» rai ,r

———



4

Penktadienis, Sausio 12, 1940

ALDLD REIKALAI per senas, tai ant rytojaus ji
sai nuėjo į senatvės pensijų 
biurą ir pareikalavo “old age 
pension.” Gal gaus?

ja, jam nei pasijudint nelei
džia.” Taip jis yra pareiškęs, 
čia bus jo paties mokslo pro
duktas. —J.

susirinkjiie bus nemažai raportųme
ir kitokių reikalų apsvarstymui. Po 
susirinkimo bus diskusijos. — Sekr.
V. J. S. (10-11)

Prano Vaičaičio 
tai labai skūpi 
-kad ir tikram 
Ten kunigėlis,

dienomis neseniai 
ligoninės mūsų senas 
ir nuo ilgų metų

skaitytojas Petras

Nashua, N. H
WORCESTER, MASS.

Pirmadienj, sausio 15 d., Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St., 7:30 v. v. 
įvyks K. P. Lietuvių kuopos susirin
kimas. Būtinai visi dalyvaukite lai
ku. — Sekr. (10-11)

rikoniškus šokius.
Lyros Choras kviečia visus jau

nus ir suagusius netik vietinius, bet 
ir iš plačios apylinkes, dalyvauti 
minėtame baliuje. Lai būna šis šių 
metų pirmas parengimas Lyros Cho
ro sėkmingas.

Visi .subatoje būkim
Choro baliaus. įžanga su 
padėjimu 40c. — J. J. P.

ant Lyros 
drapanų 

(9-11)

šiomis 
grįžęs iš 
draugas 
“Laisvės’
Petrokas užsidėjo laikrodėlių 
taisymo dirbtuvėlę skersai
gatvės nuo Sinclair House.

Velijame gero pasisekimo.
Kunigo Gimine.

pą- 
turi

New Britain, Conn.

rinio veikalo lapus, nors kiek 
ir su juom atsiteisti.

Prie to dar turime to pa
ties džiovos kirvio nukirstą ir 
Sintautų kapinyne gulintį jau
trios širdies poetą, Praną Vai
čaitį. Ah, tiesa, velionio Pra
no brolis, kunigas J. Vaičaitis 
1921 metais, Vilniuje, yra iš
leidęs eilių rinkinėlį su velio
nio biografija, net trečią iš ei
lės laidą — 4 
Raštai.” Bet 
kunigo auka, 
savo broliui.
apart paviršutinio perbėgimo 
per jauno poeto gyvenimą, vi
są svarbą deda ant to, kad 
Pranas buvęs tikintis į dievą, 
atlikdavęs pirma išpažintį ir 
tik po to eidavęs pas daktarą, 
o prieš mirtį išsispaviedojęs iš 
viso gyvenimo, priėmęs sakra
mentus ir paskutinį patepimą.

Šitaip pažvelgę į šių metų 
knygos klausimą, išvadą gau
name tokią, kad knygos turi
nys susidėtų iš trijų ameriko
nų ir trijų lietuvių-j-Br. Varg
šo, Dėdės šerno ir Prano Vai
čaičio biografijų. Tokio tu
rinio knyga bus daug žingei
desnė, užinteresuojanti kaip 
Amerikoj, taip ir Lietuvoj gy
venančius lietuvius.

Senas Vincas.
ALDLD knygų komisija ir 

Centro Komiteto valdyba ma
no, kad knyga turi būti vien 
apie Amerikos pionierius, jų 
darbus, įtaką į šios šalies gy
venimą ir ji neturi apimti tik 
3 asmenius, bet bent dešimtį. 
Nebūtų vietoj maišyti ameri
konus ir čia gyvenusius lie
tuvius, pasižymėjusius mūsų 
veikėjus. Apie Br. Vargšą ir 
kitus žymius lietuvius savo lai
ku teks išleisti atskiras vei- 

__r t__ ____ o____ _________  kalas. Taip darant geriau bus 
lietuviais, taip pat prisidėjo | galima nušviesti tų žmonių 
prie kultūros kėlimo, ir mes reikšmę, negu iš karto imant kožno 

“L.” Red.

interesin- 
mes turė- 
savo vien-

Lietuvoj,

Kokia Bus Šių Metų Knyga?
Su praeitų metų knyga pa

taikę į taikelį, ALDLD Centro 
Komiteto posėdyj draugų nuo
monės supuolė, kad išleist pa
našią knygą, kuri supažindin
tų lietuvius ir su Amerikos 
liuosybės pionieriais — Paine, 
Jeffersonu, Lincolnu ir kitais 
už Amerikos nepriklausomy
bę kovojusiais didvyriais.

Galima daleisti, kad mums, 
Amerikoj amžį baigiantiems 
lietuviams, šalies laisve nau
dojantis, o nežinant kas už 
tą laisvę kovojo, skaityčiau 

• net prasižengimu prieš pačius 
kovotojus. Tačiaus man regis, 
kad tai bus tik Jungt. Ame
rikos Valstijose gyvenantiems 
lietuviams skiriamas veikalas 
ir dar ne visiems 
gas, žingeidus. O 
tume neužmiršti ir 
genčių, gyvenančių
kad ir juos užinteresuoti su 
mūsų išleistomis knygomis.

Todėl rengdamiesi prie šių 
metų knygos laidos, ar tik 
nepadarytume didelę klaidą, 
jei vien tik Amerikos pionie
riams visą kūrinį pašvęstume ? 
Man regis, kaip yra brangi
nami amerikonams Paine, 
Jeffersonas ir kiti, taip lie
tuviams yra brangintini Br. 
Vargšas, Dėdė šernas ir Pra
nas Vaičaitis. Ypatingai Br. 
Vargšas yra daug davęs mūsų 
scenai veikalų. Veik išimtinai, 
pasidėkavojant tik Br. Varg
šo dramai, mes pajėgėme su
traukti po mūsų vėliava 
tamsias lietuvių darbininkų 
minias, su kurių pagelba mes 
iŠ savaitinių laikraščių išauk- 
lėjome dienraščius ir subuda- 
vojome tas visas draugijas, 
organizacijas ir visą tai, ką 
šiandien turime. Dėdė šernas 
taip pat daug davė Amerikos

sausio 6 d. ir

HARRISON-KEARNY,
LLD 136 kp. susirinkimas turėjo

LDS 62 kp. rengia šokius, sausio įvykt 7 d. sausio, bet kadangi įvyko 
13 d., 376 W. Broadway. Pradžia 8 II Apskr. konferencija, tai susirin- 
v. v. ir tęsis iki vėlai nakties. Ižan-kimas įvyks 14 d. sausio., 2:30 v. 
ga tik' 25c. Gera muzika šokiams, po pietų. 15-17 Ann St. Prašome na- 
Kviečiame dalyvauti. (9-11) jrių dalyvauti, turėsime išrinkti dar- 

 ibininkus mūsų metinei vakarienai, 
SCRANTON, PA. kuri įvyks pradžioj vasario mėnesio.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks j K’ Kuzmickas, sekr. (9-11)
sekmadienį, 14 d. sausio, pas Ka-J dact™^ a cc
činskienę, 1741 Van Starck Ave., 2( S'J* BOolUIN, IVlAbo. 
vai. po pietų. Visi nariai malonėkite į LDS 62 kp. pareitame susirinkime 
būti anksti, nes turime daug svar- nutarė surengti "Penny Sale,” 14 d. 
bių dalykų aptarti. (9-11) sausio. Prašomo narių dalyvauti ir

-—----- atsinešti mažą dovanėlę. Mūsų kuo- 
WORCESTER, MASS. pa turi daug išlaidų, todėl1 Tndnontė

Moterų kuopa, ALDLD 155, turės S'kel*i fin?nsų š‘amc 
rankdarbių vakarą, sausio 12 d. Kviečiame jaunus ir suaugusius da- 
Liet. Svet, 29 Endicott St, 7:30 v.ilyvaull. (9-11)'
v. Kviečiame vietinius ir iš apylin- T 
kės dalyvauti. (9-10) .

SO. BOSTON, MASS.
N. J.

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. V.

Tel. Evergreen 8-7179

privalėtume ir jį įrašyti į isto-idaug.

Wilkes-Barre, Pa. Pittston, Pa.

valdyba nauja: 
J. J. Gerdauskas, 

sekretorium J. 
finansų sekreto- 

iždininku 
dele-

Geras Sumanymas
Vietinė šv. Kazimiero 

šelpinė draugystė, kuri 
apie 400 narių, savo susirin
kime pakėlė klausimą kas link 
Vilniaus krašto nuo karo nu
kentėjusių brolių ir sesučių 
šelpimo. Nutarė laiškais pa
kviesti visas čia gyvuojančias 
draugijas ir kuopas visų pa
kraipų, kad visi bendrai su
sirinkę aptartų šitą taip svar
bų reikalą,' ir pati pirmutinė 
iš savo iždo paaukavo $25.

Taigi, visų draugijų atsto
vai susirinko
nutarė aukščiau minėtą rei
kalą visais galimais būdais 
remti, ir išrinko valdybą tam 
reikalui, į kurią įeina visų pa
žiūrų žmones. Tai tikimasi 
iš to ir gerų pasekmių. Ir ant 
vietos išrinkta kolektoriai, 
apie 12 porų, miestas padalin
tas į\ sekcijas, kurias kolek
toriai pereis per namus ir biz
nius su blankomis, rinkdami 
aukas, kurios šiuo laiku vil
niečiams be galo reikalingos. 
Taigi, gerbiami nashuaiečiai 
lietuviai, kada pas jus ateis 
kolektoriai, tai pagal savo iš
galę paaukaukite tam svar
biam reikalui.

S. A. Radzevičius.

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 14 d. pas A. Aponiką, 411 E.j 
Pine St., 2 vai. po pietų. Nariai bū-: 
tinai dalyvaukite, nes turime daug 
neužbaigtų reikalų. Prašome atsi-’j 
vesti ir po vieną naują narį įrašyti 
į kuopą. — S. Kurzinskas, sekr.

(9-11)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. sausio, LDS Kliu-: 
be, 15^ E. Center St. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti šiame susirinki-’ 
me, nes bus nominacijos LDS Cent
ro Valdybos. — S. Kuzmickas,

(9-11)
sekr.1

kai

er
* ’ A

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

.i Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

London. — Nežinia keno 
lėktuvas bombardavo ir 
skandino vieną prekinį 
tonijos laivą Šiaurinėje 
roję.

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

VARPO KEPTUVE
nu-
Es-
Jū-

VISOKIOS ŽINIOS
Sausio 3 d. šių metų LDS 

78 kuopa svarstė ir nutarė 
duoti pareiškimą Centro Ko
mitetui, kad ateityj neaukau
tų pinigų neatsiklausęs kuopų 
ir narių nuomonės. Dalykas 
buvo imta domėn, tai $50 au
ka palaikymui Smetonos pa- 
vilijono. Diskusuota gana rim
tai ir prieita prie to, kad at-

darbininkiš-■ eityje nei cento nebūtų duo-

LLD Reikalai 12 Apskrityj 
■ Sausio 7-tą ’dieną LLD 12 
Apskričio valdyba turėjo sa
vo susirinkimą, kuriame buvo 
padaryta gerų planų dėl at
eities veikimo. Pirmas, nutar
ta imtis priemonių, kad išju
dint kuopas prie geresnės vei
klos, gaut naujų narių j kuo
pas ir šiaip atgaivint veiklą 
kuopose, kad būtų plačiau 
veikiama visam
kam judėjime. Antras, nutar
ta surengt silkių vakarienę ir 
turėti gerą paskaitą sveikatos 
klausimu. Vakarienė įvyks va
sario 18 d., Wilkes-Barrėj. 
Trečias, nutarta surengt pik
niką Decoration Day dėl ap
skričio naudos. Jau ir vieta 
dėl pikniko yra jieškoma. 
Ketvirtas, nutarta surengt di
delį pikniką dėl dienraščio 
“Laisvės” paramos ne vėliau 
liepos mėnesio šių metų. Pik
nikas bus rengiamas Scranto- 
ne.

Draugės ir draugai, LLD 
kuopų valdybos ir eiliniai na
riai! ■ Mes apskričio valdyba 
kviečiame jus nieko nelau
kiant pradėt darbuotis. Gau
kite naujų narių kuopose, iš- 
rinkit mokestis iš tų narių, 
kurie ‘da nepasimokėję už 
1939 metus, ir pradėkit mokėt 
savo duokles už šiuos metus, 
nes mes visi žinom, kad cen
tre pinigai labai yra reika
lingi.

Pradėkim naują metą su ge
resne energija darbuotis šioj 
apšvietos organizacijoj.

12-to Apskr. Raštininkas.

Argentina Duoda 50,000 
Tonų Kviečių Helsinkiui 
Buenos Afres, Argentina. 

—Argentinos valdžia nuta
rė perleisti 50 tūkstančių 
tonų kviečių senajai Suo
mijos valdžiai. Sako, kad 
Suomija galės už kviečius 
atsiteisti, “kada ir kaip ji
nai norės.”

dama
Jeigu jie turi pinigų užlaiky
mui tūkstančių įvairių šnipų- 
šnipelių ir kita tiek storpil
vių vyskupų, kunigų, bambizų 
bei kitokių “monkų,” tai šios 
kuopos nuomonė, kad jie gali 
savo kaštais demonstruoti ir 
savo senoviškas vyžas!

—o—
Paskutinę dieną gruodžio, 

1939 m., ALK šios apielinkės 
skyrius laikė posėdžius ir 
taipgi priėmė dvi rezoliucijas 
—Smetonos valdžiai ir vieną 
Amerikos valdžiai.

Nuo Smetonos valdžios rei
kalaujama paliuosuoti visus 
politinius kalinius, paskelbti 
seimo Tikimus demokratiš
kais parriathis, ir užgirta So- 
vietų-Lįę^ųvps,. bendro apsigy
nimo sutartis.

Gi' nuo Amerikos valdžios 
reikalaujama paskyrimo di
desnės sumos pinigų dėl pa- 
šalpinių darbų ir podraug 
protestuojama prieš tokį dide
lį rėmimą Suomijos, kuomet 
čionai šios šalies piliečiai mi
lijonais sala ir badauja. Pa
siųsta 
dviem 
manui

Lietuvos valdovams.

pačiam prezidentui, 
senatoriam ir kongres- 
pasiskaityti. 

—o—
Kada žmogus per 

dirbti? Tūlas jaunas 
nas Kingstone paprašė 
tokioj industrijoj, kur 
darbininkų nepriima, 
-turi daugiau kaip 
amžiaus. Kadangi 
nas turėjo jau 25

••'jam tenai pasakė,

senas 
vaiki- 
darbo 
naujų 
jeigu 

metus 
vaiki-

21
tas
metus ir

kad jisai

Įvairūs Nuotikiai Šį Sezoną
Nauji metai atnešė daug 

naujo Lietuvių Piliečių Kliu- 
bui. šiame kliube per eiles 
metų tautininkai vyravo, jie 
elgdavos taip, kaip jiem ge
riausiai patikdavo su nariais, 
kurie jų politikai nepritarda
vo. Bet šiais metais jų gas- 
padorystei padaryta galas, iš
rinkta visa 
pirmininku 
susinėsimų 
Kreivėnas,
rium Gražulevičia, 
A. Brinius. Pamainyti 
gatai ir į Lietuvių Draugijų 
Sąryšį.

Kitas smūgis tiem, kurie 
buvo pasikėsinę viską savotiš
kai tvarkyti,’ tai nutarimas, 
kad tie patys nariai negali 
apsiimt į daugelį komisijų. 
Vadinas, visiem bus progų 
komisijose padirbėti.

Taipgi su pradžia šių me
tų nusitarta kliube pravesti to
kį vajų gavimui naujų narių, 
kokio dar nėra buvę. Entuzi
astai sako, kad įrašysią daug 
naujų, jaunų narių į kliubą. 
Tai ir gerai. Kliube reikalin
ga turėti daug jaunimo, tada 
jis dar labiau tarps.

Naujasis pirmininkas
kuriem yra išsireiškęs, kad su
manymas pravesti lavinimosi 
diskusijas ir prakalbėles po 

susirinkimo turėsiąs 
I įvykti ir. bus- suteikiama pro
ga visiem nusimanantiem 
apie sutaisymą prelekcijų apie 
progresą, apie sveikatingumą, 
apie narių palaikymą kliube. 
Linkėtina, kad tiė^ dalykai ti
krai stotųsi kūnu.

—o—
Įvyko Šaunus Naujų Metų 

Vakaras
LLD 27 kuopa davė turkie- 

nos vakarienę patinkant Nau
jus Metus, žmonių joje da
lyvavo apsčiai ir net skirtingų 
tautų. Buvo svečių iš Water- 
burio — žemaičiai, Mankie- 
nė, Bokas, Satulai, Kazlaus
kas ir Strižauskienė, 
Hartfordo Veiveris su 
gaiš. Ačiū tiem 
gam už parėmimą LLD kuo
pos, ačiū ir vietiniam, nepa- 
tingėjusiem atsilankyti.

—o—
Žymesnius Patiko Mirtis
Smarki, draugiška mergina, 

kada tai dainavus Vilijos Cho
re, H. Pralle-Praleikiūtė, mirė. 
Ji buvo likus siratukė, be tė
vų, bet išmoko kilnesnį dar
bą ligoninėj ir ji ten dirbo iki 
pasimirė. Gaila jos.

Kita mergina, dar būdama 
'mergaitės amžiaus irgi Vili
jos Mergaičių Chorelyj yra 
dainavus, tapo automobilio 
nelaimėj sužeista, irgi mirė, 
tai yra Esther Jankauskaitė. 
Ji dabartiniu laiku drūtai bu
vo religinga mergina.

A. Stankus, senyvas žmo
gus, irgi mirė. Taipgi ir lie
tuvių klebonas A. Vaškelis po 
operacijai pasimirė.

Į trumpą laiką keletas as
menų išsiskyrė iš gyvųjų tar
po. Vieni iš jų dasidėjo prie 
pažangos vedimo, o kiti jos 
neapkentė, kišo jai koją, kad 
darbo žmonių judėjimas silp- 
nėų. Devyneri metai atgal, 
kai kun. Vaškelis čia gavo pa
rapiją valdyti. Tuomet jis bu
vo užsimojęs visus liet., dievo
tus ir bedievius, drūčiai palai
kyti prie bažnyčios, bet ne
pasisekus jo tiem planam, po 
to jis paliko gana tykus ku
nigas. Kartą ir man teko su 
juo kalbėtis.
siskundė, kad jo kai kurie pa- 
rapijonai perdaug jį “vaktuo*

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

LDS 66 kp. susirinkimas įvyks 
šeštadienį, sausio 13 d., 7 v. v. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. Turime 
daug svarbių reikalų apkalbėti. Org. 
Jaskovičius. . (10-11)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 14 d., 2:30 v. v. 
po pietų, Lietuvių Kliube, 4th ir 
Upland gatvės. Draugai, dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų apsvarstyti. Atsives
kite ir naujų narių? — Sekr. (10-11)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 14 d., 12:30 vai. 
po piet. Y. M. H. A. (žydų) svetai
nėj, kampas Ferry ir Walnut Sts. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. Bus 
išduotas metinis raportas iš kuopos 
veikimo ir tt. — Valdyba.

LLD 13 kp. susirinkimas bus lai
komas, sekmadienį, 14 d., 2:30 vai. 
po pietų viršminėtoj svetainėj. Šia-

ir iš 
drau- 
d rau

Jis labai nu-

WORCESTER, MASS. 
Atydai visų Aido Choro esančių 

buvusių dainininkų!
Choras pradeda prisirengimą prie 

atžymėjimo savo 25 metų gyvavi
mo. Aidas labai daug nuveikė meno 
dirvoj laike 25 metų. Kad tinkamai
tai atžymėti, reikalinga daug spė- 16-42 Stligg St. 
kų. Todėl mes kviečiam visus buvu
sius dainininkus-kes ateiti į choro^ 
pamokas, kurios perkeltos iš trečia- i 
dienio į sekmadienį. Pirmos pamo- • 
kos įvyks sausio 14-tą nuo 2 iki 4 
po pietų.—Valdyba. (9 (9-10) ?

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

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sausio. 14 d., 2 vai. po pietų, tuoj 
pačioj svetainėj. Visi kuopos nariai, 
malonėkite dalyvauti. — Kp. Valdy
ba. (9-11)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras, rčngia didelį ir' 

šaunų balių, kuris įvyks sausio 
(Jan.) 13 d. Lietuvių Muzikalėje 
Svetainėje, Tilton ir Allegheny. Pra
džia 7 v. v. Bus skanių valgių ir ge
riausių gėrimų. O, George Dennis 
orchestra grieš lietuviškus ir ame-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių pavienių 

padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

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

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos
• ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu
Tel. Algonquin 4-8294

JONAS
Marion St.

grupių ir
Iš senų 
lūs i r

L n a u jus
I sudarau
B rikoniškais. Rei-
■ kalui esant ir
■ padidinu tokio 
’ dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

, kamp. Broadway512
ir Stone Avė., tarpo Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Lina 

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

< « ’ *
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšt; vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

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

Telefonai EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
V .S

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

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

, I Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kalnaa

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-8485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by dP

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

i i Vapor Room,
\ I Room, Large

vL • Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations. OsLie

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thors., FrL, Sat. and 

Sun. all day and night

IHBMBMiMMwSMHMBBNBMSi



Aštuntas puslapis LAISVE

Turgus Pastogėje

Statybos Darbininkai Stoja 
už Daugiau Paskyrą WPA 

Darbams ir Algoms
New Yorko Bildingų ir Sta

tybos Amatų Tarybos atstovų 
mitinge priimta rezoliucijos, 
kuriomis reikalaujama fede- 
ralės valdžios skirt daugiau 
pinigų namų statybai ir mokė
ti WPA darbuose tų sričių al
gų skalę, kad WPA nebūtų 
algų 'kąppjimo akstintoju.

Tarybai ^mitingas įvyko tre
čiadienį7, y,<176 Madison Ave., 
N.,- Y. J^rhe atstovauta 120,- 
000 organizuotų statybos ama
tų darbininkų. Tayyba yra 
(jidžiausia visoj šalyje.

Rezoliucijos tuojau pasiųs
tos AF of L įstatymdavyst'ės 
komitetui Washingtone. "Uni-

kongresiniai

Sukniasiuviai Veikia 
Rinkimams

Sukniasiuvių didžiausis lo- 
kalas pasaulyje, ILGWU 22- 
ras, ruošiasi veikliausiai rinki- 
mų kampanijai tos unijos is
torijoj. Kampanija pradėta 
prieš keletą savaičių, su ma
siniu mitingu, kuriame daly
vavo virš 500 unijos eilinių 
narių ir pasisakė už išrinki
mą tinkamų viršininkų, biznio 
agentų ir delegatų naciona- 
len konvencijon, kuri įvyks 
gegužės mėnesį.
;* Lok ai o Eilinių Nartų . Gru
pė atsidarė kampanijos rašti
nę 601—8th Avė.,. N. Y. ‘ t. -

■ Viso Miesto Komunistai
- Padėsią Kampanijoj
• • Vasario 6-tą, 14-me Kon
gresiniame Distrikte, N. Y., 
įvyks specialiai
nnkimai užpildyt kongrese 
mirusio kongresmano William 
Sirovich’o vietą. Komunistai 
tai vietai kandidatu išstatė 
Ęarl Browderj, Amerikos Ko- 
ihunistų Partijos generalį se
kretorių.

Distrikte, kaip pranešama 
spaudoj, jau surinkta 1,000 
parašų, kad uždėt komunistų 
kandidatą ant baloto. Iš kitų 
sekcijų komunistų taipgi atei
ną pažadai padėt tenykščiams 
rinkimų kampanijoj. York- 
Villės komunistai pažadėję 
T00 darbuotojų ten koncen
truotis, aplankyt piliečius lai
ke rinkimų kampanijos. Broo- 
klyniečiai irgi pažadėję 100; 
jų žymusis veikėjas Peter V. 
Cacchione sutikęs būt Brow- 
derio Kampanijos Komiteto 
"pirmininku. Brovvnsvillės-East 
New Yorko sekcija buvus pir
moji atėjus talkon newyorkie- 
Čiams. Bob Appel yra kam
panijos vedėju. Rinkimuose 
laukiama įdomių lenktynių.

jos pareikalavimas, numato
ma, iššauks susikirtimą su 
Roosevelto budžetu, kuris 
faktinai sunaikina WPA ir 
apkapoja paskyras daugeliui 
kitų sričių, kurios paliestų 
statybos amatų darbus.

Miestas Budavosiąs 
ir Naują Turgavietę

> -

Majoras LaGuardia paskel
bė planus neužilgo pradėt sta
tybą milžiniškos turgavietės 
New Yorkd Weąt Side, pagal 
prieplaukas. Ji užimsiant! 9 
blokus, lėšuos $8,000,000. Ten 
būtų parduodama daugmeno- 
mis.

Šiuo žygiu unija tęsia kovą 
pradėtą per lavintus W P A 
statybos darbininkus pereitą 
vasarą, kada buvo iššauktas 
streikas protestui prieš panai
kinimą unijinės algų skalės 
WPA darbininkams. Valdžia 
tuo laiku ignoravo unijistų 
protestą, WPA streikierius 
pravarė iš darbų.

Nuteisė už Slėpimą 
Kaltinamo

Federalis teisėjas Moscowitz 
nuteisė 5 asmenis ir dvi kor
poracijas už slėpimą teisdary- 
bės jieškomų narkotikų rake- 
tierių Louis (Lepkės) Buchal- 
terio ir Jacob Shapiro. Juodu 
nesenai tapo nuteisti ir dabar 
randasi kalėjime..

Metams ir vienai dienai nu
teisti: Carl Shapiro, Jacob’o 
brolis; Mason Borish, Raleigh 
Manufacturing Corp., veikian
čios Baltimore j ir New Yorke, 
viršininkas; Philip Kasako- 
vez, kuriam bauda suspenduo
ta. Samuel Smith, abiejų 
firmų viršininkas, Shapiro 
švogeris, nuteistas 6 mėne
siams. Miss Florence Dwyer, 
raštininkė, irgi nuteista 6 mė
nesiams, bet bauda suspen
duota.

Abi korporacijos nuteistos 
pasimokėt po $5,000. Jos kal
tintos už siuntimą po $250 
per savaitę besislapstantiems 
raketieriams.

Fabrikantai Jau Pasigalandę 
Dantis Pulti ant Wagnerio

Akto; Majoras Negynė
New Yorko Amatų Taryba, 

fabrikantų organizacija, savo 
metiniame pažmonyje viešbu
tyje Astor pereitą trečiadienį 
pradėjo aiškią ataką ant dar
bininkų teisės streikui ir ko- 
lektyvėms deryboms.

Padrąsinti dabartiniu Roo- 
sevelto administracijos pasisu
kimu prieš progresyvius įsta
tymus ir už prisirengimą ka
rui, ponai vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, reikalą u j a n Č i ą 
“pataisyt” Wagnerio Aktą 
taip, kad visos darbininkų tei
sės būtų sunaikintos.

«
Majoras, kuris kalbėjo su

eigoj ’tuojau po rezoliucijos 
priėmimo, nutylėjo apie Wag
nerio Aktą, tik kalbėjo apie 
taksų plano pertaisymą nacio- 
nale papėde. O seniau jis 
Wagnerio Aktą buvo pavadi
nęs vienu iš'svarbiausių naci- 
onalių įstatymų.

Taryba savo rezoliucijas 
tuojau pasiuntė Washingtonan 
Howardui W. Smith, Nacio- 
naliam Darbo Santikių Aktui 
Tyrinėt Komiteto pirminin
kui; Elbert D. Thomas, sena
to švietimo ir Darbo Komi
teto pirmininkui, ir Mary T. 
Norton, kongreso Darbo Ko
miteto pirmininkei.

Rezoliucija reikalauja, kad 
Wagnerio Aktas dabar būtų 
“perrašytas patyrimų švieso
je,” kad “pataisyt darbinin
kų kovas.”

Alliance Pasisiūlė 
Teisėjui Padėti*

Tūla Mrs. Sadie Gorgine, 
sulaikyta už keiksmažodžius 
Brooklyno šalpos stotyje, nu
vesta pas teisėją Troy pada
rius pareiškimą, būk ją “vers
te verčią stot į Workers Alli
ance,” būk ji dėl to turinei 
sunkumų gauti pašalpos. Tei
sėjas paskelbė tyrinėsiąs Alli
ance.

Sužinojus apie, nuotikį, 
Workers Alliance tuojau pa
siuntė teisėjui laišką, kuriame 
pasisiūlė visapusiškai padėti 
pravest tyrimą, dėlko žmones 
negauna pašalpos.

Gannes, “Daily Workerio” 
užsieninių žinių vedėjas, vis 
dar sunkiai serga.

Aido Choro Koncertas
Įvyks Sekmadienį, Sausio 14 January

Apšvietos Vakarai 
Gerai Vyksta

Pereitą pirmadienį įvykęs 
švietimosi vakaras buvo tur
tingesnis publika už pirmuo
sius du, daugiau panašus ma
siniam mitingui, ne klasei. 
Visuomenė žino, kad komu
nistai turi teisingą atsakymą 
visais svarbiais klausimais, 
tad ir įvertina L. K. 5-tos 
kuopos ruošiamus švietimosi 
vakarus.

D. M. šolomskas davė pla
čią peržvalgą to, kas vėliau
siu laiku dedasi Suomijoj. J. 
Gasiūnas supažindino atsilan
kiusius apie kai kuriuos-J. V. 
Kongreso jau ,atliktus darbus, 
jų kryptį.

Bankietas Davė Naudos

Penktos ir 1-mos kuopų ben
drai rengtasis bankietas, įvy
kęs gruodžio 24-tą, davė gra
žios paramos darbininkų spau
dos ir organizacijų būdavoji- 
mo fondui. Tas sykiu pakels 
ir minėtų kuopų kvotą, ka
dangi lietuviai komunistai, be
sidarbuodami daugelyje or
ganizacijų, mažiau laiko pa
šventė savo partijai, buvo pu
sėtinai atsilikę sukėlime kvo
tos. Ji ir dabar dar pilnai 
neužbaigta, tačiau pridėjus 
bankieto pelną gerokai pašo
kėjo aukštyn.

Dėkojam Parėmusiems

Pirma padėka priklauso O. 
Čepulienei, taipgi V-jai Bal
kus, kurios mums faktinai su
ruošė bankietą, atlikdamos 
sunkų gaspadinių darbą. Joms 
prigelbejo ir pačių partiečių 
komisija. Taipgi draugai sim- 
patikai pagelbėjo išplatinti bi
lietų. Tūli biznieriai ir šiaip 
geros valios žmonės, komisijos 
paprašyti, paaukojo šio to: 
Simonavičius, Sutkus ir Ber
ger aukojo po bonką vyno; J. 
Karpus—bonką degtinės; K. 
Petrikienė — pyragą, V. Bal
kus—žuvų. .

Penkta ir 1-ma kuopos dė
kingos visiems dirbusiems, 
taipgi aukojusiems ir visiems 
atsilankiusiems. Sykiu atsipra
šo vėliau pribuvusių svečių, 
kuriems vaišių skūpokai betu
rėjome.

Daktarai Sukilo Prieš 
Ligoninės Vedėją

Iškilus nesusipratimui tarp 
Sydenham ligoninės direkto
rių ir medikališko štabo, jau 
25 daktarfai rezignavo ir tiki
masi, kad dar daugiau rezig
nuos. Ligoninėj dirba 256 
daktarai. Rezignacija galioja 
su vasario 1-ma.

Kažin, ar yra brooklyniečių 
ar newyorkiečių, kurie neži
notų buvusių New Yorke tur
gaviečių : ant Orchard Stryt— 
abipusiai Delancey Stryt. Ei
ni vasarą per tas turgavietes, 
tai šilta; kitą dieną lyja; žie
mą vėl šalta, visi rankas pus
to, čia ugnis kūrena, kostu- 
meriai su mėlynomis nosimis 
žiopso, kaklus įsitraukę. . .

O jau tas skandalinimas tų 
pardavėjų—rėkimas!. . . čia, 
žiūrėk, ant žemės sykiu guli 
ir muilas ir silkės ir apatinės 
kelinės ir marškiniai—vyriški 
ir moteriški. . .

Pereitą vasarą man teko 
matyti labai pavyzdingos tur
gavietės Švedijoj Stockholme 
ir Goteburge; ten turgavietės 
sutvarkyta be galo tvarkiai— 
ilgi namai, stikliniais stogais; 
viduj pavyzdinga švara, tvar
kus prekių sukrovimas, bei jų 
suskirstymas; kad kartais po 
tas turgavietes bevaikščioda
mas pamanai, kad esi kokiam 
sodne, o ne turgavietėje. . .

Kartais pamanydavai: argi 
dabar mūsų garsusis New 
Yorkas nesusicivilizuos kada 
nors ?...

Taip, šiandien jau tas jovalas 
nuo Orchard Stryt prašalin
tas ! O įsteigta švedišku sti
lium gražūs turgaus namai 
ant Essex Stryto—abišaliais 
Delancey Stryt; čia sau vaik
štai žmogus pastogėj, šilumoj ; 
prekės gražiai sutvarkytos; 
kol kas nėra tokio riksmo, 
skandalo.. O kaina prekių 
ta pati. Dar kai kurios prekės 
atrodo švaresnės - geresnės, 
negu kaip lauke andai būda
vo.

Tiesa, šios visos naujos 
turgavietės pastogėse užsigrū- 
dę pirkėjais, kartais sunku ir 
praeiti. . .

“Grinorius”.

Komunistų Pilietinėms Tei
sėms Gint fondan jau esą su
kelta virš $60,000.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi noriu pranešt, kad LDS 
1 kp. rengia vakarėlį, '‘Laisvės” Sve
tainėj, šeštadienį, kovo 2 d. Pradžia 
7 vai. vakaro. Daugiau informacijų 
bus sekamose laidose.

Prašome kitų organizacijų įsitė- 
myti šią dieną ir nieko nerengti, 
bet dalyvauti mūsų vakarėlyje. 
Ačiū. — Komisijo narės S. Petkie
nė. (10-lD

BROOKLYN LABOR
949 WILLOUGHBY AVENUE

Aldona Klimaitis

LYCEUM SVETAINĖJE
BROOKLYN, N. Y.

F. Pakalniškis

Daktarų protestas prieš ve
dėją Gustavus A. Rogers, ad
vokatą, naujai paskirtą di
rektorių tarybos prezidentą, 
iškilo, kaip sako, daktarai, dėl 
jo diktavimo ipedikališkai ta
rybą, kuri susideda iš ten 
tarnaujančių daktarų ir svars
to medikališkos profesijos 
problemas. Jie taip pat sa
ko, kad jis padėjęs savo as
menišką daktarą atsakomin- 
gon vieton toj ligoninėj.

Nesusipratimai lig o n i n ė j 
prasidėjo dar prieš metus lai
ko, kada ligoninė buvo peror
ganizuota Amerikos Daktarų 
Kolegiją pasiekus girdams, 
kad ligoninės daktarai dali

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 

(Tėvas ir sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Estate of

Gerbiami Aido Choro rėmėjai ir visi kiti meno mylėtojai! Aido Choro metinia
me koncerte bus daug gražių meno spėkų. Bus gerų solistų, duetistų, dainininkų 
grupė,, šokikų g*rupė, Brooklyno Lietuvių Stygų Orkestrą ir pats Aido Choras dai
nuos ištraukas iš praeitų operečių. Aido Choras kviečia visuomenę dalyvauti šiame 
koncerte.

Įžanga: 75c ir 50c. šokiams 40c. Pradžia 4-tą vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams

nąs! mokestimis ir viens kitą 
I šaukią kaipo specialistus pata- 
j rėjus iškilus specialėms prob
lemoms. Tada pravesta tyri
mas ir tūli daktarai neteko 

| darbų. Po to Dr. Hellman, 
New Yorko Medik a 1 i š k o s
Draugijos prezidentas, pakvie
tęs eilę žymių daktarų, kad 
pakelt ligoninės prestižą.

Vedėjas aiškinasi, .kad jis 
prisilaikąs visų taisyklių^ ir 
kad prieš jų taikymą prakti-

s? koj daktarai sujudę.

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

Penktadienis, Sausio 42, 1^40

Jai Nesmagu Gyvent

Visi Laikrodžiai Garantuoti

RUDENS MADOS

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Ponia Erika Field, 34 m., 
Apeliacijų Teisme, Brookly
ne, apsiskundė, kad 17-kos 
tarnų ir $200,000 namų ne-

J E W E
701 GRAND STREET

Bet. Graham & Manhattan Avės.
įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

gana, kad smagiai gyvent su 
senu vyru. Jisai—70 metų. Ji 
už jo ištekėjus 1936 m. Tei
sėjas jai paskyrė $850 į mė
nesį pragyvenimui ir $5,000 
advokato lėšoms, kad galėtų 
jieškot perskyrų

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

Dr. JOHN WALUK 8—10 ryte 
1—2 p. p.

161 NO. 6th STREET 6—8 vak.
Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.
*• 

f J i

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8. vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS OFISO VALANDOS:
DENTAL SURGEON 9 ryto iki 9 vakaro, ir

DANTŲ GYDYTOJAS sulyg sutarties išanksto.
705 Fourth AvenueI. . ’ / • Tel. SOuth 8-1551

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn
Riestiniai laikrodėliai $2.00 ir aukštyn 
Rožančiai $1.00 ir aukštyn

nuo $1.50 augštyn i

‘ $29.75 y'H

't

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

nuolaidąPriminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
L E R

BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

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

tai jūs t urėti! fo'Čte atsilankyti į mūsų krautuvę.
GHri.Įjritąikymu modelių.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.
Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 
drabužį dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., confer Manhattan Ave. 

Brooklyn. N. Y. 
drabužiai yra1 puikiausios rūšies.




