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

So. Bostono “Darbininkas” 
(sausio 12 d.) prisako visiems
vierniesiems nelaikyti savo stu- ^o. jg 
bose bedieviškų knygų. 0 ku-
rie neklausys, žinoma, atsidurs 
pas velnią ant burdo.

Tą jauną vyrą ant Sovietų 
Pavilijono New Yorko Pasau
linėje Parodoje amerikonai bu
vo praminę “Big Joe.” Dabar 
“Big Joe” jau nebėra. Sovietų 
Sąjunga 1940 metais Parodoje 
nebedalyvaus ir todėl Pavi Ii jo
ną nusigriauna.

Sausio 9 dienos “New York 
Times” pripažino, kad Sovietų 
Pavi Ii jonas buvo Parodos žvai
gždė. Jis patraukė Parodon 
16,500,000 žmonių. Iš tų žmo
nių Paroda turėjo gražaus biz
nio.

Dabar ponai suka galvas, kas 
galės pavaduoti ‘‘Big Joe” pa
traukimui publikos j Parodą. 
Nesuranda. Ir visi jaučiasi la
bai prastai.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo organas “Tiesa” (sau
sio 15 d.) praneša, kad dar 91 
kuopa nėra gavus nė vieno nau
jo nario šiame vajuje. O vajus 
jau įpusėjo.

Tai neleistinas tų kuopų ir jų 
veikėjų apsileidimas. Kas nors 
iš kitur turėtų į tų kuopų susi
rinkimus ateiti ir narius gra
žiai susarmatinti už tokį nevei
klumą.

Francijos parlamentas oficia
liai nutarė išvyti laukan visus 
komunistų atstovus, kurių yra 
75. Taipgi ir miestuose komu
nistų Atstovai iš tarybų vejami. 
O šitam bjauriam žmonių teisių 
laužyme ir terorizme pirmosiose 
eilėse stovi Francijos socialis
tai.

Man prisimena anie pokari
niai laikai Amerikoje. Tada 
New Yorko seimelis nutarė iš
mesti ir išmetė laukan socialis
tų atstovus. Tai buvo juoda 
Lusk ir Palmerio gadynė.

Matyt, Francijos socialistai 
pasimokino iš tų laikų New 
Yorko valstijos piktų reakcio
nierių.

Roosevelto valdžia sako: Rei
kia duoti Suomijai kredito už 
25 milionus dolerių. Tegul ji 
pas mus perkasi vatos. Tiesa, 
jai tos vatos visai nereikia, bet 
ji galės Amerikos vatą 
iškeisti ant Francijos karo gin
klų ir amunicijos.

Vadinasi, valdžia apgaudinės 
Amerikos žmones. Tik klausi
mas, ar Amerikos žmonės galės 
šitokią apgavystę suvirškinti... 
Jau pačiam Kongrese girdis 
daug balsų prieš valdžios pas
tangas Ameriką įvelti į Euro
pos karą.

Kunigo iCoughlino pasekėjai 
suorganizavo “Krikščionišką 
Frontą,” To fronto tikslas yra 
pirma išžudyti komunistes ir 
žydus, o paskui ginklu apsi
dirbti su valdžia.

Pas suimtuosius krikščionis 
rasta ginklų ir bombų “Fron
to” programos pravedimui.

Uždraustą Lenkam Važiuot 
Sykiu su Naziais

Berlin. — Nazių spauda 
rašo, kad Varšavoj gatve- 
kariai bus pertverti, ir 
viena gatvekario pusė bus 
paskirta vokiečiam, o antra 
pusė lenkam ir žydam. Tai, 
girdi, tuo tikslu, kad vokie
čiai neužsikrėstų ligomis 
nuo lenkų ir žydų.

Stockholm. — Spėjama, 
kad tai Švedijos mftia nus
kandino Vokietijos prekinį 

> laivą “Thysseną,” ties Alan- 
do salomis, Bothnijos ūžia- • • JOJ.

Teismas Tiksliai Nu
statomas prieš 

E^Browderį
New York. — Kai buvo 

kvočiami piliečiai pašaukti 
į prisiekdintus teisėjus by
loje prieš Earl Browderj, 

I Amerikos Komunistų Par
tijos generalį sekretorių, 
tai Jungtinių Valstijų aps
krities prokuroras J. T. 
Cahill statė klausimus:

“Ar tamsta ar bet kuris 
tamstos šeimynos narys 
esate gimę Rusijoj, Lietuvoj 
ar Latvijoj? Ar tamsta bet 
kada turėjai kokį biznį Ru
sijoj, Latvijoj ar Lietuvoj ?”

Kuris pilietis atsakė 
“taip,” tas buvo atmestas 
kaip “džiurimanas.” Proku
roras taipgi atmetė keturis 
darbininkus, artistus, ama
tininkus, tarnautojus, nes 
jam atrodė, kad jie kaipo 
darbo žmonės galėsią bal
suot už Browderio išteisini
mą.

Vyriausias Browderio ad
vokatas Battle pripažino,

Italija Bile Kada Im- 
sianti Kariaut, Įspėja 

Fašistą Vadas
Roma, Italija. —Generalis 

Italijos fašistų partijos 
sekretorius Ettore Muti 
pareiškė, kad italai neturi 
“bovytis” minčia, būk Ita^ 
Ii ja visada vengsianti karo. 
Nes Italija “bile momentu 
gali griebtis ginklo.” Prieš 
ką Italija kariautų, jis ne
pasakė, bet peikė italus, pri
tariančius Anglijai ir Fran
cijai kare prieš Vokietiją.

Tas fašistų vadas užreiš- 
kė, k^d Mussolinio valdžia 
buvo ir bus šiurkščiai nu
sistačius prieš “masoniškai- 
žydišką demokratiją ir 
prieš bolševizmą.”

Iš Suomijos Karo
Maskva, saus. 18. — So

vietų lakūnai nušovė žemyn 
11 Helsinkio Suomijos orlai
vių, ir bombardavo jos ge
ležinkelių stotis ir kitas ka
riškas pozicijas.

Sovietų. kariuomęnė veda 
ofensyvą prieš suoųpųs Sal
ios fronte.

HELSINKIO SČdNlIV
PASAKOJIMAf ’

Helsinki, saus. 18. — Suo
mijos baltagvardiečiai pasa
koja, būk jie nukirtę žemyn 
11 sovietinių lėktuvų, būk 
suėmę 5 sovietinius tankus 
ir būk atmušą raudonar
miečių atakas Salios fronte.

Anglija Nelaukia Greitų 
Karo Veiksmų

London. — Anglų valdžia 
vėl leidžia savo kareiviam 
ir lakūnam važiuot namo 
paviešėt. Nemato svarbių 
karo veiksmų artimoj atei
tyj.
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Baisus Nitroglycerine Sprogimas 
Arti Seno Vinco Buveines

jog Browderis 1931 m. bu
vo išsiėmęs pasportą pagal 
tūlo N. Dozenbergo pilieti
nes popieras. Bet Battle nu
rodė, jog tais laikais būtų 
buvę pavojinga Browderiui, 
kaip Amerikos Komunistų 
Partijos sekretoriui, keliaut 
per Europą savo vardu. 
Ale valdžios prokuroras at
metė šį paaiškinimą, ir tei
sėjas palaikė jo pusę.

Browderio advokatas 
Battle, be kitko, priminė, 
jog tik 1918 metais buvo iš
leistas užsieninių pasportų 
įstatymas amerikiečiams, 
bet šalies kongresas 1921 
panaikino tą įstatymą kas 
liečia pasportus dėlei Ame
rikos piliečių išvažiavimo 
arba sugrįžimo. Taigi ši by
la prieš Browderj yra ne- 
konstitucinis persekiojimas, 
atkreiptas ne tik prieš 
Browderj, bet prieš Komu
nistų Partiją kaipo tokią.

DU BILIŪNAI AMERIKOS 
LAIVYNUI DIDINT

Washington, -t Preziden
tas Rooseveltaš reikalauja, 
kad kongresas paskirtų 1 
bilioną ir 300 milionų dole
rių naujiems karo laivams 
statyti: Admirolas Stark, 
galva laivyno veiksmų, re
mia Roosevelto reikalavi
mą, bet sako, per penkerius 
metus nuo šiol turės būt 
pridėta dar 700 milionų do
lerių kariniam Amerikos 
laivynui didinti. O kongres- 
manas Bates lemia, jog per 
penketą metų galėsią būt iš
leista iki 2 bilionų ir 716 mi
lionų ' dolerių didinimui ir 
stiprinimui šios šalies karo 
laivyno.

SPROGIMAI ANGLŲ 
AMUNICIJOS FABRIKE

London, saus. 18. — Per 
tris eksplozijas anglų amu
nicijos fabrike Londono 
priemiestyje sužeista 50 as
menų ir , apardyta namai 
per dvi myliaę aplinkui.

Berlin, saus. 1,8. — Nąziai 
sako, kad per sprogimus 
anglų amunicijos fabriko 
užmušta 15 žmonių.

MIRSIĄS SENATORIUS 
BORAH

Washington, saus. 18.— 
Senatorius Borah, 74 metų, 
vadinamas progresyvis re- 
publikonas, griūdamas savo 
kambaryj, taip susižeidė, 
kad pratrūko kraujas gal
voje į smagenis. Spėjama, 
kad jis dėl to mirsiąs.

NIEKO NAUJO VAKARŲ 
FRONTE

Paryžius.— Francūzų ko
manda praneša, jog “ramu 
ir nieko naujo” vakarų ka
ro fronte.—Panašiai sako ir 
nazių komanda.

Gibbstown, N. J. — Spro
go 6 tūkstančiai svarų ni- 
troglycerino, s m arkiausio 
žinomo sprogimo, Repauno 
amunicijos fabrike, priklau
sančiame duPontų - Nemou- 
rų kompanijai, netoli Gibbs- 
towno. O Gibbstowne gyve
na Senas Vincas, plačiai ži
nomas “Laisvės” bendra
darbis.

Eksplozija užmušė du 
darbininkus ir sužeidė pen
kis kitus asmenis, du pavo
jingai, gal mirtinai. Sprogi
mas paliko tik duobę vie
toje buvusios nitroglyceri
ne dirbtuvės, ir išnešė lan
gus net per 70 mylių aplin
kui. Eksplozija taip sukrė
tė plačią apylinkę, New 
Jersey, Delaware ir Penn- 
sylvanijoj, jog gyventojai

Amerika Stiprina Savo 
Karinę Atstovybę Hel

sinky], Suomijoj
Washington. — Amerikos 

vyriausybė paskyrė orlai- 
vyno kapitoną Robertą M. 
Losey kaip naują karinį na
rį savo atstovybės Helsin
ky j, Suomijoj. Kapitonas 
Losey yra laikomas oro lai
vyno žinovu ir technišku 
specialistu.

Jungtinių Valstijų armi
jos vadai taipgi paskyrė 
vyresnįjį karininką, majorą 
G. E. Huthsteinerį kaip ka
rinį narį Amerikos atstovy
bės Helsinkyje. Jis iki šiol 
buvo karinis narys Ameri- 

i kos atstovybių Lietuvai, 
Latvijai ir Estonijai. Taigi 
dabar jo pareigos praplati
namos, “padengiant” jau ir 
Suomij ą-Finliandij ą.

Majoras Huthsteiner gy
vens Rygoje, bet “kai rei
kės,” jis važinės į Helsinkį.

Šalčiai Europoje
Copenhagen, Danija. — 

Šalčiai Suomijoj, Švedijoj 
ir Norvegijoj*siekė 54 laips
nius žemiau zero ir dau
giau; Berlyne—40 laipsnių; 
Maskvoj —47 laips. žemiau 
zero, pagal Amerikoj varto
jamą. Fahrenheit gradus- 
ninka. v

Berlin. — Užšalę kanalai 
ir upės labai trukdo anglies 
pristatymą Berlynui.

Paryžius. — Šalčiai supa
ralyžiavo karo veiksmus 
vakarų fronte.

Anglų Vyskupas Ragina Pra
leist Maistą Naziam

London. — Anglų vysku
pas Birminghame, Ernst 
Wm. Barnes reikalauja, 
kad Anglija praleistų laivus 
su maistu į Vokietiją. Jis 
skelbia evangelijos taisyklę: 
“Jeigu tavo priešas alksta, 
pamaitink jį.” ■' 

pamanė, kad tai “žemės 
drebėjimas.”

Po sprogimo sugužėjo 
čia daugis federalių ir vals- 
tijinių agentų ir detektyvų, 
tyrinėt priežastį. Fabrikan
tai pareiškė, kad ši eksplo
zija tai “paprastas nelai
mingas atsitikimas,” o ne 
svetimų šalių šnipų darbas. 
Nes, girdi, čia buvo gami
nami sproginiai papras
tiems reikalams, o “ne ka
rui.” Su tokių aiškinimu, 
kaip pranešama, sutinką ir 
valdiški agentai-tyrinėtojai.

DuPontų Repauno amu
nicijos fabrike nuo 1916 
metų įvyko jau 10 sprogi
mų, priskaitant dabartinį, 
ir per juos buvo užmušta 
22 žmonės. i

Japonai Žada Įsteigt 
“Naują Centralinę 
Chinijos Valdžią”

Chungking. — Chinijos 
valdžia su panieka ir pajuo
ka atmeta atsišaukimą 
Wang Ching-wei’o, pir- 
miaus buvusio Chinijos 
premjero. Jis šaukia Chiang 
Kai-sheką, vyriausią Chini
jos armijų komandierių, 
pradėt taikos derybas su 
Japonija, o pats nori tapt 
aukščiausiu Chinijos valdo
vu po to, kai būtų padaryta 
taika.

Shanghai. — Pranešama, 
kad Japonija ketina apie 
kito mėnesio pradžią suda
ryt naują neva “centralinę 
Chinijos valdžią,” kurios 
galva, būtų Wang Ching- 
wei.

(Chinijos gynėjai laiko 
Wanga parsidavusiu Japo
nijos pastumdėliu.)

Šalčiai Amerikoje
New Yorke trečiadienį 

buvo 12 laipšnių aukščiau 
zero, ketvirtadienį ryte apie 
14—16. !’ ■ ’

M i n n e s o toj,- Dakotose, 
Wisconsine, lowoj ir kitose 
vidur-vakarinėse valstijose 
temperatūra buvo žemiau 
zero.

Karščiai Brazilijoje
Rio de Janeiro, Brazilija. 

—Jau keli desėtkai žmonių 
mirė Brazilijoj nuo karščių, 
kurie siekia 101 laipsnio.

Mannerheim Šaukia Grei
tos Talkininkų Pagalbos
Paryžius. — Helsinkio 

Suomijos komandierius K. 
G. Mannerheim persergėjo 
Angliją ir Franci ją skubin
tis su karo pagalba senajai 
Suomijos valdžiai. Nes jei
gu Anglija ir Franci ja gai
šuos, tuo tarpu Sovietai ga
lės apsidirbt su Helsinkio 
Suomija, sako gen. Manner
heim.

Kongresas Abejoja 
Apie Paskolą Hel

sinkio Valdžiai
Washington. — Finansi

nė senatorių komisija ati
dėjo visai savaitei svarsty
mą prez. Roosevelto reika
lavimo duot naują paskolą 
Helsinkio Suomijai-Finlian- 
dijai.

Jungtinių Valstijų vice
prezidentas Garner priešin
gas tokiai paskolai.

Daugelis senatorių ir 
k o n g r e s m anų sako, jog 
nauja paskola Helsinkio 
Suomijai temptų Ameriką j 
karą, o ;jie to nenori. Kiti 
teigia, kad senoji Suomijos 
valdžia bus sumušta, tai žus 
Amerikos paskola jai. Treti 
kongresmanai ir senatoriai 
kritikuoja Roose veltą, kad 
jis perša Helsinkio Suomi
jai “tiktai nekarinę” pasko
lą, girdi, paprastiems reik
menims pirkti. Jie sako, 
Helsinkiui reikėtų karinės

TALKININKAI UŽPULSIĄ 
SOVIETUS, SAKO ITALAI
Roma. — Italijos laikraš

čiai sprendžia iš Francijos 
spaudos, kad Anglija ir 
Franci j a ruošiasi užpult So
vietus per Suomiją ir per 
Kaukazą. Anglų ir francū
zų valdovai tikisi, kad jiems 
padėsianti Turkija.

Anglija telkia kariuome
nę į Egiptą, o Franci j a—į 
Syriją karo žygiui prieš So
vietus, ypač planuoja už
grobt sovietinius žibalo šal
tinius Baku srity j. Italų 
spauda ąpėja, kad Švedija 
praleisianti talkininkų ar
mijas prieš Sovietus ir 
prieš Vokietiją.

Žinios iš Lietuvos
f

Vilniaus Universiteto 
Veikla

Vilnius, saus. 16. — Vil
niaus Universitetas pradėjo 
normaliai veikti, ir jo rek
torium išrinktas profeso
rius Mykolas Biržiška.

{ ___________1

Kiek Vilnijoj Nepiliečių
Vilniaus krašte suregis

truota 73,371-nas žmogus 
kaip ne Lietuvos piliečiai.

Qrįžo^ šalčiai
Kaunas. \sąus, 16. — Lie

tuvoje vėl grįžo šalčių ban
ga. Šaltis siekia 34 ir pusę 
laipsn. žemiau zero pagal 
Fahrenheito gradusninką.

Nauja Elektros Stotis
Kaunas, saus. 16. — Už

baigta ir atidaryta Rekyvos 
elektros stotis, netoli šiau- 
lių.

Ryšiai su Amerikiečiais
Kaunas.— Kuriama įstai

ga ryšiams su Amerikos 
lietuviais palaikyti ir stip
rinti.

______________ I

ORAS. — šalta ir taip 
būsią dar kelias dienas. 

pagalbos. Ketvirti nurodo, 
jog senoji Suomijos valdžia 
lengvai galėtų perleist An
glijai ir Francijai gauna
mus iš Amerikos maisto 
produktus ir fabrikinius 
dirbinius, o mainais už juos 
galėtų gaut ginklų ir amu
nicijos iš Anglijos ir Fran
ci jos.

Ex-prezidentas Hooveris 
gi stačiai pareiškia: duokite 
Helsinkio Suomijai, ir do
vanokite !

NAZIAI NUSKANDINO 
DU LAIVUS

London, saus. 18. — Na- 
zių mina sunaikino prekinį 
Anglijos laivą “Cairncross”, 
5,494 tonų, ir nazių subma- 
rinas nuskandino Norvegi
jos prekinį laivą “Ehid,” 
kaip kad anglai praneša.

Sako, Verta Paaukot 
1,000 Lėktuvų, kad 
Sunaikint Karo Laivą
Detroit, Mich. — Pratt 

and Whitney orlaivių kom
panijos vyriausias inžinie
rius Robert Insley nurodi
nėjo suvažiavime Automo- 
torinių . Inžinierių D-jos, 
kad bombiniai lėktuvai galį 
sunaikint ir drūčiausius ka
ro laivus, jeigu tik gana di
delis tų lėktuvų skaičius 
užpuls karo laivą.

Inžin. Insley atranda, kad 
verta būtų paaukot tūks
tantį lėktuvų, idant nu- 
skandint vieną naujųvišką 
karo didlaivį. Sako, pasta
tyt tokį didlaivį reikia dvie
jų metų laiko, o pramoniš- 
ka šalis gali per mėnesį pa- 
sibudavot tūkstantį naujų 
lėktų vų-bombanešių.

Nenuskrido “ant Marso,” 
Ir Atsidūrė Kalėjime

Camden, N. J. — Nuteis
tas penkis mėnesius kalėt 
C. L. Eshelman, kuris per
nai pavogė lėktuvą ir leido
si juom “skristi ant plane
tos Marso.”

Jis nukrito su lėktuvu į 
Atlanto Vandenyną neper- 
toli nuo Amerikos.

Spėja, kad ‘Išsisems” Ame* 
rikos Žibalas per 8 Metus
Los Angeles, Calif. — Ži

balo pramonės ekspertas 
Californijoj, J. R. Pember
ton spėja, jog visuose dabar 
žinomuose žibalo šaltiniuose 
Jungtinėse Valstijose esą 
tiktai apie 17 bilionų bač
kų naftos-žibalo. O kas me
tai iš jų ištraukiama po 2 
bilionų bačkų. Daugiai naf
tos ir gazolino dabar išveža
ma į kariaujančias šalis.

Todėl, sako J. R. Pember
ton, per aštuonetą metų iš- 
sisemsiąs žibalo išteklius 
šioje šalyje, jeigu nebus at
rasta nauji jo šaltiniai.



Antras puslapis

JAI S V® ■
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BT

The Laisve, Ine.
•very day, except Sunday

<21 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. Stagg 2'3878

President - - - - . Jos Kairys 
Vice - President - - - K. Petril* 
Secretary-Treasurer • J. Gasiunas 
Editor........................... - Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year___ ___ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year --------- $6.00
Foreign countries, per year __ — $6.50
Canada and Brazil, per year — $5.50 
United States, six months _____  $3.00
Brooklyn, N. ¥., six months ___  $3.25
Foreign countries, six months — $4.00 
Canada and Brazil, six month" — $3-00

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

Act of March 3, 1879.

Rašytojo Theodoro Dreiserio 
Žodis

Reikia pažymėti, kad Hooveriui pavy
ko įtraukti į savo komitetą “Suomijai 
gelbėti” keletas žymių amerikiečių. Kaip 
jie ten įėjo, kuriais sumetimais,—apgau
ti ar sužiniai—sunku atsakyti.

Tačiau yra amerikiečių gigantų, ku
riuos prigauti Hooveriui nepavyko. Jų 
tarpe yra tokis didelis intelektualas, ge- 
nijališkas Amerikos rašytojai, kaip The
odore Dreiser. ' ’

Aną dieną Dreiseris (jis šiuo metu gy
vena Los Angeles mieste) gavo iš Hoo- 
verio komiteto telegramą, prašančią pa
rašyti 300 žodžių straipsnelį “Suomijos 
klausimu.” Į tai rašytojas atsakė aiškiai 
ir nedvejojančiai. Jo atsakymas, be kit
ko, buvo:

“Savo ruožtu suomiams pagalba gal 
būtų ir neblogas dalykas, jei būtų buvę 
renkama pagalba demokratiniams išba- 
dėjusiems ispanams Ispanijoj 1937 ir 
1938 metais. Ar tuomet ponas Hooveris 
tarė savo žodį už ispanus? Ar tuomet 
buvo kokia nors amerikinė platesnė kam
panija už ispanus vedama? Arba 1934- 
1935 metais ar buvo renkamos aukos 
Mussolinio žudomiems ethiopams? Ar 
buvo renkami Amerikoje pinigai bei ki
tokia pagalba tuomet aniems bei chinie- 
čiams—seniems ir jauniems, moterims ir 
vaikams—kuriuos japonai žudė ir dabar 
tebežudo? Aš bent apie tai nieko neži
nau. Atžagariai, mes tebeginkluojame 
dar ir dabar Japoniją, o ne Chiniją, bet 
prieš tai nebevedąma jokia propaganda.

“Blogesnio dalyko nesu girdėjęs, kaip 
tas, kad 1932 metais, kada Amerikos pa
saulinio karo veteranai nuvyko į Wash- 
ingtoną reikalauti medžiaginės pašalpos 
sau ir savo žmonoms bei vaikams (tai 
buvo sunkiausi krizio metai) ir kai po
nas Hooveris užleido ant jų kariuomenę, 
tankus ir kulkasvaidžius! Be to, aš nesu 
girdėjęs poną Hoove r j neigi jo kurį nors 
politinį bei ekonominį prietelių prašant 
medžiaginės paramos milionams bedar
bių ir badaujančių amerikiečių—šiauri
nėje, pietinėje, rytinėje ir vakarinėje 
mūsų krašto dalyje...

“Atžagariai, aš girdžiu ir matau pra
šymą (1) medžiaginės, jei ne militarinės, 
pagalbos suomiams, (2) medžiaginės ir 
finansinės pagalbos mūsų finansieriams 
ir pramonininkams—jų bankams, kor
poracijoms ir šeimoms—mažiau juos tak- 
jpoti, bet tuo pačiu sykiu reikia suprasti, 
Turėtų būti labiau aptaksuotos masės 
žmonių. Tolydžio, kai aš matau p. Hoo
ver} prašantį mažiau takšnoti korpora
cijas, niekad nesu girdėjęs jį kalbant 
už tai, kad mažiau būtų aptaksuotos ma
sės žmonių...

“Atsižiūrint į tai, prašau pridėti prie 
tų įvairių šelpimo kampanijų dar vieną 
šūkį, kuris yra:

“Amerikinė pašalpa—pirmiausiai ame
rikiečiams!

“Ji padėtų kokiam dešimčiui arba pen
kiolikai milionų skurde gyvenančių ame
rikiečių' geriau, negu kokiam milionui 
suomių, jei pastarųjų tiek pagalbos rei
kalauja. Neš juk yra žinoma, kad visi 
Suomijos 3 milionai gyventojų nė
ra jau tokiam skurde, kad jiems reikėtų 
teikti pagalbą.
1>t “Jeigu mūsų laikraščiai nemeluoja, o, 
žinoma, kad jie niekad nemeluoja, tai pa
galba turėtų būti renkama rusams, bet 
ne suomiams.”

Šitaip “Amerikos Tragedijos” autorius 
atsako Hooverio komitetui! Savo trum
pami' laiške "'p. DrefŠeris numasktfbja 

Hooverį, numaskuoja tuos, kurie į tąjį 
“labdarybės” (ruošimui į karą) darbą 
yra įtraukti, numaskuoja amerikinę 
stambiąją kapitalo spaudą.

Veikiausiai, dėl šitokio žymiausiojo 
Amerikos rašytojo pasireiškimo Čikagos 
Grigaitis apšauks jį “komnaciu.” Tai yra 
labai galimas ir lauktinas menševikų 
dienraščio redaktoriaus “žygis.”

Kunigo Coughlino Dovana
Žinomas kunigas Coughlinas paaukojo 

Helsinkio vyriausybei (karui vesti Suo
mijoj) $1,000! Tas pats kunigas visaip 
keikė Ispanijos demokratiją ir gelbėjo 
Mussoliniui, Hitleriui ir Frankui ją (de
mokratiją Ispanijoj) sukriušinti.

Didžiausias demokratijos priešas re
mia “Suomijos demokratiją”! Bet tai, 
pagaliau, nieko nuostabaus: juk Helsin
kio vyriausybę remia ir Mussolinis, ir 
Franko, ir Hooveris, ir Rusijos balta
gvardiečiai ir visoki, visoki demokrati
jos priešai! , ( .

Pradeda Susimąstyti
Iš- Washingtono pranešama, kad, vei

kiausiai, nauja Helsinkio vyriausybei 
Suomijoj paskola nebus duodama. Prez. 
pareikalavo $25,000,000, bet atsirado se
nate visa eilė senatorių, kurie nemano, 
jog tai būtų logiška, jog tai sutaptų su 
amerikiniu neutralybės nusistatymu.

Georgia valstijos senatorius Walter F. 
George, berods, ryškiausiai Suformulavo 
tatai, ką reikštų Helsinkio vyriausybei 
davimą karinės paskolos. Jis sakė:

^“Pagal tarptautinius įstatymus, tai nė
ra jokio skirtumo, ar mes duotume tokią 
paskolą ar pasiųstume savo karo laivą 
Suomijai.”

Visiškai teisinga mintis ir josios turė
tų laikytis kiekvienas žmogus, kuriam 
rūpi išlaikyti Ameriką neutralėj pozici
joj.

Tūli senatoriai ir kongresmanai mano, 
kad vargiai begu prez. Rooseveltui pa
vyks Helsinkio vyriausybei paskolą duo
ti. O jeigu, sako tūli, ir būtų duota, tai 
tik už ilgo laiko, kai neturėtų faktinai 
jokios reikšmės.

Jau ir tūla karo isterijos apimta' spau
da pradeda atšalti. Štai New Yorko 
“Postas” (sausio 17 d.) griežtai pasisa
ko prieš karinę Helsinkio vyriausybei 
paskolą. Girdi, kiek jau davėme, tai da
vėme, o daugiau—oficialiai skolinti ne
turime.

Protingai pasakyta. Su tuo sutiks kiek
vienas, kuriam rūpi, kad Jungtinės 
Valstijos išliktų neįveltos į karo gaisrą.

Be to, teikimas Helsinkio vyriausybei 
paskolos Suomijoj dalykų nepagerintų, 
o tik pablogintų,—pratęstų ginkluotą 
konfliktą ir tuo būdu išnaikintų daugiau 
turto ir žmonių.

Smūgis Liežuvninkams
Sovietų Sąjungos Leningrado Karo 

Srities Raudonosios Armijos komanda 
išjuokė tuos anti-sovietinės spaudos me
lus, faktais sumušdama juos į dulkes. 
Labai nesmagion pozicijon pastatė me
lagius korespondentus ir “mokytus” re
daktorius. Rodosi, kad iš to turėtų pa
simokinti visi liežuvninkai, bet taip nėra.

“New Yorko Times” sekmadienio lai
doj išspausdino Raudonosios Armijos 
komandos pareiškimą, visą eilė telegra
mų patvirtino, kad niekur suomiai nebu
vo ir nėra Sovietų žemėj, kad Raudono
ji Armija žengia pirmyn, bet ten pat 
vėl talpina naujus melus!

To laikraščio korespondentas Harold 
Denny rašo, būk Sovietų lakūnai nega
būs, būk jie nepataiką į strateginius 
punktus, jų bombos nukrintančios ant 
'darbininkų namų... Kada skaitai to vy
ro pasakas, tai išeina taip: kada Sovietų 
lakūnai bombarduoja gelžkelius ar kitus 
karimus punktus, tai bombos nukrinta 
ne vietoj, bet kada bombarduoja darbi
ninkų namus, bažnyčias, tai labai gerai 
pataiko. z

Toliau ponas H. Denny štai kokį ste
buklą pasakoja: Sausio 12, devyni So
vietų lėktuvai bombardavo Helsinkį. Jis 
sako, kad finų priešlėktuvinės kanuolės 
pataikė į vieną lėktuvą ir lėktuvas ore 
susprogo, .nukrito tik skeveldros. Ir štai 
“stebuklas” žodis žodin, kaip ponas Ha
rold Denny rašo: “Suomių apšvietos mi- 
nisteris Uuno Hannula, vėliau surinko 
nuo žemės kelis cariškus sidabrinius pi
nigus ir peilį su senos Rusijos areliu; jis 
mano, kad tai lakūno laimės ženklai!” 

en^Taff'^ra melas nuo pradžiO’š iki pūbai-
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Vienas išsigelbėjusių iš thirties siųstų (Pocahontas anglies kasykloj,. Bartley, 
W. Va.) geria karštų kavų, kurių suteikė mainierių žmonos, Seserys ir motinos, 
ir ruošiasi vėl grįžti į kasyklų užgriūtus savo draugus gelbėti.

Tvirtumos ir Apdru- 
tinti Rajonai

Kada pradžioj Pirmo Pa
saulinio Karo, 1914 metais, 
Vokietijos “Didelės Bertos” 
sugurino Belgijos tvirtumas 
Liege ir Namur, tai tarpe 
karo specialistų pradėjo 
reikštis nusistatymas, kad 
būk tvirtumos daugiau nie
ko nereiškia.

Bet karo eisenoj toji 
mintis laipsniškai iškriko, 
nes praktika įrodė, kad 
tvirtumos nenustojo savo 
reikšmės, kad, priešingai, 
apginkluotos jos nauja karo 
technika, paremtos tinka
mais apkasais ir pėstinin
kais iš lauko pusės darosi 
neįveikiamos, arba labai 
sunkiai nugalimos.

Argi tą neįrodė rusų ne- 
perdidžiausia tvirtuma Oso- 
vec, prie kurios daug kartų 
buvo priėję vokiečiai ir 
kiekvienu kartu buvo pri
versti vėl Trauktis. Osovec 
buvo įveikta tik tada, kada 
rusų armija buvo išgrūsta 
iš Baltarusijos.

Ar gi tą neįrodė Darda- 
neliai, kur Anglija ir Fran
ci j a buvo sutraukę- kelis 
šimtus tūkstančių kareivių, 
milžinišką karo laivyną 
prieš palyginamai daug 
silpniau ginkluotas turkų 
jėgas ir netekę daug 
riaušių . savo šarvuočių, 
kruzerių ir panešę baisius 
nuostolius turėjo atsitrauk
ti.

Prie Dardanelių, 1915 me
tais, Anglija neteko 119,- 
729 kareivius užmuštais ir 
372,000 sužeistais. Jos talki
ninkė Franci j a 26,500 už
muštais ir 54,500 sužeis
tais. Gi Turkija, kuri gynė
si iš tvirtumų ir apdrūtin- 
tų pozicijų neteko tik 186,- 
000 užmuštų, sužeistų ir į 
nelaisvę paimtų.

O Verdunas, kuris 1916 
metais virto tiesiai kaulų 
malūnas, kur sumalė apie 
700,000 Francijos ir Vokie
tijos vyrų? O pagaliau Is
panijoj Madridas, kuris ne
buvo nei tvirtuma, bet kur 
liaudiečiai pasistatė apsi
gynimo pozicijas ir kuris iš
laikė virš du metus fašistų 
apgulimą.

Mes galėtume daug pri
vesti pavyzdžių, kas paro
do, kad tvirtumos ir apdrū- 

tinimai yra labai sunku pa
imti. Po Pirmo Pasaulinio 
Karo tvirtumų reikšmė bu
vo nušviesta šveicaro pulki
ninko J. Rėboldo jo veikale 
francūzų kalboje: “La Gu
erre de Forteresse 1914- 
1918” kas bus lietuvių kal
boj “Tvirtumų Karas 1914- 
1918”, kurioj jis nuosekliai 
išlukšteno tvirtumų ir ap- 
drū tintų rajonų reikšmę. 
Neveltui Franci ja eikvojo 
kelis bilionus dolerių ir per 
kelis metus sunkaus darbo 
išsibudavojo garsiausių 
tvirtumų Maginot Liniją; o 
Vokietija savo Ziegfried ar
ba Limes Liniją, už kurių 
dabar abiejų pusių guli ar
mijos ir rėngiasi kažin prie 
ko.

Apdrūtinti Rajonai
Apdrū tinti rajonai, tai 

nereiškia vieną tvirtumą, 
arba nepereinamų tvirtumų 
volą, bet tam tikrą rajoną, 
dažniausiai tarpe ežerų, 
balų, kalnų, upių išbudavo- 
tas eiles didesnių ir mažes
niu tvirtumu. Kartais, tokis 
apdrūtintas rajonas tęsiasi 
per visą sieną ir užima bent 
40 mylių gylio nuo fronto. 
Tokiomis tvirtumomis yra 
ir Suomijos Mannerheimo
Linija, kuri yra tarpe Lado- 

igos ežero, kuris didžiausias
visoj Europoj, ir Finijos 
Užlajos. Mes neturime da
vinių, kaip Mannerheimo Li
nija pastatyta, bet aišku, 
kad per 20 metų ją budavo- 
jo Suomijos, Angį ijos, 
Francijos, Švedijos ir net 
Japonijos karo specialistai 
nesigailedaniį nęį cęmento, 
nei plieno,, nei pinigų..

Sovietų kąrą, specialistas 
A. Gotovciev sekamai api
budina apdrūtintus rajonus.

(1) Apdrūtintame rajone 
dažniausiai yra nedidelės 
tvirtumos — fortai apiman
ti diametriškai iki 80 pėdų, 
jie ginkluoti įvairio dydžio 
kanuolėmis, kulkasvaidžiais, 
pastatyti užmaskuotai, tan
kiai lygiai su žeme.

(2) Atskiros fortifikaci
jos pastatytos planingai, 
kryžiavai viena su kita, 
kad vienos ugnis galėtų pa
gelbėt kitai. Ziegfriedo for
tifikacijos taip tankiai

gos! Visiems žinoma, kad Suoiųijos bur
žuazijos valdžios ministerial jau senai 
pabėgo iš Helsinkiu ir pono Uuno Han
nula ten nebuvo ir nėra. Anrra, tai“ ste
buklas,” kad lakūno ir orlaivio dalių ne
rado, bet iš kelių tūkstančių pėdų aukš
čio nukritusius į sniegą pinigus ir peilį 
“rado.” Trečia, dar žiopliau, kada pini- 
gūs'pH'mėth<(fati,škti^,if'dai’ų ’Rusijos arą

... v.'...,... ,. .. 

statytos, kad ant vieno 
ketvirtainiško kilometro jų 
yra iki 30; kaip kurių vals
tybių išbudavota po 8 arba 
10 ant ketvr. kilometro.

(3) Pastatytos pakalnėse, 
paupėse, tarp balų ir kitų 
gamtinių kliūčių. Tęsiasi i 
ant daug kilometrų gilyn, 
taip, kad vienas užėmus 
puolanti armija susiduria 
su kitomis.

• (4) Gamtines kliūtis ir 
fortifikacijas dar sudrūtina 
požeminėmis minomis, gi
liais ir plačiais grioviais, 
dažniausiai pilnais vandens, 
cemento ir plieno pertvėri
mais prieš tankus, uželek- 
trifikuotomis spyglių tvoro
mis ir kitokiomis painiavo
mis.

(5) Apdrūtinti rajonai 
yra gudriai maskuojami, 
dažnai “nekalta” eglaitė ar 
pušaitė gali pasikelti, iš po 
jos atsiverti požeminės du
rys, iš ten išsikišti kanuo
lės vamzdis arba keli kul- 
kasvaidžių snapai. Todėl ap- 
drūtinto rajono ugnies 
punktus sunku iš orlaivių 
surasti, sunku tankiečiams 
pastebėti, nelengva ir pėsti
ninkams juos nutėmyti.

Apdrūtintų rajonų silpna 
pusė yra tame, kad dažniau
siai jų kanuolės gali šaudy
ti tik pusračiu, neturi gali-

mybės šaudyti į visas puses 
ir todėl ginklai nustoja 
reikšmės, kada jiems užei
nama iš užnugario. Ir for
tifikacijos nesudaro vieną 
ištisą sieną, turi' spragas, 
pro kurias puolantis prasi- 
laužia.

Tvirtumos yra apsigyni
mo punktai, nes jas nega
lima iš vienos vietos perkel
ti į kitą. Nors, tiesa, būna 
atsitikimų, kad užpuolikas 
pasistato tam tikroj vietoj 
tvirtumas, kad su jų pagel- 
ba ten gintis, kad kitur ga
lėtų mesti savo kariuomenę. 
Taip yra su Francijos Ma
ginote Linija, ant jos ji gali 
gintis, kad tuo pat kartu 
j ieškoti išėjimų, kitų punk
tų, kad į svetimą žemę ga
lėtų įsiveržti.

Kaip tvirtumos ir apdrū
tinti rajonai įveikiami, apie 
tai pasikalbėsime kitą kar
tą.

I). M. š.

Klausimai ir Atsakymai
ATEIVIAI IR SOCIALe 

APSAUGA 
Klausimas

Ar teisybė, kad tik Ame
rikos piliečiai gali gauti fe
derates ir valstijines pensi
jas seniems?

Atsakymas
Tas tik liečia didžiumą 

valstijinių pensijų. Federate 
senatvės apsaugos sistema 
nedaro jokio skirtumo tar
pe piliečių ir nepiliečių.

PATIKRINIMAS ALGŲ 
Klausimas

Aš gavau socialės apsau
gos kortelę 1937 m., bet nuo 
to laiko kelis kartus pamai
niau savo darbą, ir dabar 
nežinau, ar mano algos tei
singai paduotos. Kaip galiu 
apie tai sužinoti?

Atsakymas
Social Security Board vi

suomet prisirengus teikti 
tas informacijas darbinin
kams. Nereik mokėti už 
tą patarnavimą, informaci
jos teikiamos už dyką. Gau
kite aplikacijos kortelę tam 
tikslui iš arčiausio Social 
Security Board ofiso.

FLIS.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7964

HEMOROJAI AR V£ŽYS?
Drauge gydytojau, aš pra

šau jūsų patarimu apie mano 
sūnų. Jis yra vyras 40 metų 
amžiaus. Ir jam va ’.kaip yra. 
Kai jis eina ant savo reikalo, 
tai už kokios valandos ima 
jam sopėt apačioj ir sutinsta 
mėšlinė. Ir taip jis ir vargsta. 
O dii’bti reikia. Jau du metai, 
kaip jam taįp yra, iy vis blo- 
,gyn eiąą.

Ima visokius vaistus, bet be 
pasekmių. Argi tai būtų vė- 
įžys.l Ne^ihoim, nei ką daryt. 
Prašau iįpūsų patarimo per 
“Laisvę.” Man jūsų patarimai 
..visuomet labai patinka. Turiu 
viltį susilaukti atsakymo. Iš 
kalno tariu ačiū.

Atsakymas

Nežinot, nei ką daryt. Gai
lu. Na tai aš Jums pasakysiu, 

pa- I Ogi kuo greičiausia tegul Jū-

sų sūnus eina pas gydytoją. 
Tik ten pat ant vietos gydyto
jas galės gerai išegzaminuot ir 
ištirt — ir pripažint, kas jau 
ištikro yra.

Stačiai nesuprantu, kaip ten 
Jūs taip šaltu krauju laukia
te diena iš dienos, metai iš 
metų. Laukiate net ir dabar, 
kai jau pradedate bijot, ar 
tai ne vėžys. O pas gydytoją 
nueit persitikrint, tai išsiju- 
dint jokiu būdu negalite.

Tai vis viena, kaip gulėt po 
kokiuo nukabusiu akmeniu. 
Bile kada akmuo gali atitrūkt 
ir sutriušint nelaimingą auką.

Jūsų sūnui vėžio gal xla ir 
nėra, nes vėžys taip ilgai ne
laukia. Per du metu jis jau 
būtų suėdęs gyvastį. Da ir 
greičiau. Tai Jūsų sūnui gal 
da tebėra hemorojai, tai yra 
apatinės žarnos venų išsiplė-

ant peilio, tuo ponas Denny nori paro
dyti, būk lakūnas caristas, nesutinkąs su 
Sovietų tvarka ir, ketvirta, visi civilizuo
ti žmonės žino, kad Sovietų apsišvietę la
kūnai netiki į jokjus “laimės ženklus” 
(keepsakes); tai prietaringų ir neužtek- 
tinai kultūringų įmonių išmislas. Kaip 
žemai nupuolė kapitalistinė spauda ir jos 
reporteriai/ net sunku ir įsivaizduoti*! - *

timas (“pailės”). Hemorojai 
gražiai galima išgydyt ir be 
operacijos, be pjovimo. Gydy
tojas pakartotinai leidžia su 
adata į gyslą sutraukiamųjų 
vaistų, ir nuo to gyslos (ve
nos) laipsniškai susitraukia. 
Bet, nesigydant, kai kada iš 
hemorojų ima ir pasidaro ve- r 
žys. Tai Jūs nebelaukite, sku

bėkite persitikrint.
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NEMATĖ PER DANTIS 
SMAGENYSE

Berlin. —-Vienas 18 me
tų jaunuolis buvo visiškai 
apakęs. Gydytojai, tyrinė
dami jo galvą X-spindu- 
liais, pastebėjo kairėje pu
sėje skaudulį; atidarė sma- 
genis, ir rado skaudulyje 
tris dantis.

Išėmus tuos dantis, jau
nuolis tuojau praregėjo ir 
dabar pilnai mato.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Belgija, Talkininkų įtakoj, 

Eina Linkui Fašizmo
Brussels, Belgija. — Šio 

krašto valdžia, vis labiau 
papuldama į Anglijos ir 
Franci jos įtaką, ketina už- 
daryt visus komunistų laik
raščius ir teisman patraukt 
jų redaktorius ir leidėjus. 
Jau uždarytas Komunistų 
Partijos vyriausias laikraš
tis “Žmonių Balsas.”

Visoj Belgijoj valdžia da
ro pusiau-fašistinius žings
nius, naikindama bei varžy
dama darbo žmonių laisves.

Vengrija Duos Daugiau 
Maisto Vokietijai

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia padarė nau
ją prekybos sutartį su Vo
kietija; žada siųst naziams 
daugiau maisto produktų 
mainais už vokiečių fabriki
nius dirbinius.

Nori Uždraust Nepiliečiam 
Gyvent Pastatytuose Val

džios Lėšomis Namuose

Washington. — Kongres- 
manaš Woodrum įnešė pa
siūlymą, kad būtų uždraus
ta ateiviam nepiliečiam,gy
vent namuose, kuriem pa
statyt duota bent kiek pini
gų iš šalies iždo. 

____ !__
Amerikos Inžinierius Giria 

Naujus Narių Lėktuvus

Detroit, Mich. — Vyriau
sias Pratt and Whitney lėk
tuvų kompanijos inžinierius 
Rbt. Insley gyrė naujus ka
rinius Vokietijos Messers
chmitt orlaivius už nepa
prastą jų greitumą ir ap
sukrumą ore. Kalbėdamas 
Automotinių Inžinierių 
Draugijos suvažiavime, jis 
teigė, kad ir naujausiems 
Amerikos kariniams lėktu
vams būtų sunku kovot su 
tais nazių orlaiviais.

London. — Anglijos val
džia pakartojo, kad jinai 
davė karinį užtikrinimą 
Švedijai ir Norvegijai prieš 
tariamą “pavojų0 iš Vokie
tijos ar Sovietų pusės.

Rochesterio, N. Y., repub- 
likonas Fr. E. Gannett ža
da kandidatuot ant repub- 
likonų tikieto į prezidentus 
prieš newyorkietj prokuro
rą Dewey.

London.— Sukako 77 me
tai Lloydui George, gar
siam Anglijos liberalui po
litikui.

į Bučkio Sprogimas
Angliakasis' Fred Wilkin-

son, Kimberley, Britiškoj 
Colombijoj, buvo susižieda
vęs su mergina vardu Della 
Cretlow; ir jinai kasdien 
ateidavo prie kasyklų pasi
matyt su juom, kai jis baig
davo darbą.

Vieną dieną jis, kaip ir 
paprastai, išėjęs iš kasyk
los ir matydamas savo my
limąją, pribėgo prie jos ap
kabino ir karštai pabučia
vo. Toj akimirkoj įvyko 
smarkus sprogimas; abudu 
mylimieji tapo išmesti oran 
ir sudraskyti.

Angliakasis buvo įsidėjęs 
kišeniuje dinamito šovinį ir 
pamiršęs apie jį. K.

Didžiausi Pa
saulio Varpai
Didžiausias varpas, kuris 

niekad neskambino, yra 
Kremliuje ir turi 22į pėdos 
skersmens, o sveria 200 tūk
stančių kilogramų. (O kilo
gramas yra du svarai ir 
penktadalis su biskeliu.) 
Maskvos Jono Didžiojo var
pas sveria 65 tūkst. kg. Pa
ryžiaus bazilikos Sakre-Ker 
varpas “Savojard” sveria 
18 tūkst. kg. Dievo motinos 
bažnyčios varpas “Emma- 
nuelis” sveria 12 tūkst. kg. 
Garsios Rheimso katedros 
varpas “Šarlota” irgi Fran- 
cijoj sveria 9,500 
mu.

“Kunigas, Oficierius, Valdi
ninkas” ir Viskas

Berlyno teismas neseniai 
davė puspenktų metų kalė
jimo labai apsukriam žuli- 
kui Gertui Kyslingui.

Kyslingas mokinosi dva
sinėj seminarijoj, bet jos 
nebaigė; ale pasidirbo do
kumentus ir gavo leidimą 
pamaldas laikyti. Greitai 
pagarsėjo kaip gabiausias 
pamokslininkas, “griešnin- 
kų” graudinto j as. Pinigai 
jam plaukte plaukė iš 'ti
kinčiųjų žmonių. Bet to ne
užteko. Jis pradėjo padir
binėti vekselius, bankų če
kius ir tiesioginiai vogti.

Prisiėjo “tėveliui” bėgt į 
kitą vietą. Turėdamas labai 
lankstų liežuvį, jis “apsuko 
galvą” ten vienai turčiaus 
dukteriai, gavo daug pini
gų pasogai, o apsivedęs ir 
pasiėmęs pinigus, dingo 
“kaip kamparas be van
dens.”

Paskui jis leidosi kitur 
žulikaut, ir vienoj vietoj 
vadinosi kunigu, kitoj— 
aukštu nazių valdininku, 
trečioj—armijos oficierium, 
ketvirtoj—rašytojam, penk
toj—judamųjų paveikslų di
rektorium ir tt. Ypač ap
gaudinėjo turtingas moteris 
vieną po kitos. Taip jisai iš
kaulijo desėtkus tūkstančių 
markių pinigų, iki, galų ga
le, atsidūrė “šaltojoj.”

—N.

Sudegė 4 Kareiviai

Brussels, Belgija. — Ka
reivinėse Liege mieste per. 
gaisrą sudegė 4 kareiviai.

BUČKIS!
Surinko Senas Pijus.

Tarp daugelio žmonių, 
bei tautų, yra įprotis, ypa
tingai naujų metų sulau
kus, suėjimuose, pokiliuose 
bučiuotis. Bučiuojasi seni, 
jauni, sveiki ir turintieji 
“šaltį” (gripą), ir “šalčio” 
bakterijomis visuomet “ap
dovanoja” sveikąjį, nes kad 
ir lengvos ligos bakterijos 
daugiausiai apsigyvena 
burnoje, ant lūpų.

Bučkis praktikuojamas 
ne tik tarp įmonių, tačiaus 
toli gražu ne tarp visų, bet 
yra pastebimas ir tarp 
paukščių ir gyvulių. Mes 
matome, kaip balandžiai 
(karveliai) bučiuojasi, an
tys irgi; kaip kaimynų kar
vės suėjusios uostosi-bu- 
čiuojasi, laižo-bučiuoja ver
šiuką, o taip pat katės ir 
kiti gyvūnai.

Kūdikiai paprastai viską 
kiša prie lūpų, laižo, bu
čiuoja, taipgi leidžia savo 
rankas ar veidą laižyti gy
vūnams — katėms, šunims.

Bučkio ‘ istorikai sako, 
kad bučkio pradžia slepiasi 
motinos instinkte glamonėti 
—bučiuoti kūdikį, ir kūdi
kio paveldėjime. Gi vėliau 
bučkis tampa išreiškimu ly
tinės meilės. Visuomet gali
ma patėmyti užsiganėdini- 
mą motinišku bučkiu ten, 
kur nėra progos lytinei mei- 

ypatingai jaunimo tar-

Kandžiojimas vienas ki
to. labai arti rišasi su buč
kiu, pažymi vienas rašėjas. 
Vaikai mėgsta kandžioti, 
ypatingai motiną. Labai 
dažnai galima patėmyti gy
vulius naudojant dantis 
prie lytinės meilės. O ir 
mūsiškiai meilužiai neretai 
krimsteli vienas antram. 
Neveltui poetas, pašvęsda- 
mas savo eilutes mylimai 
Onytei, sako: “Aš dėl tavęs, 
tu žibute, kęsiu, kiek galė- • M
SIU. . .

Bučkis, bent tokis, kokis 
yra praktikuojamas tarp 
mūsų, nėra plačiai žinomas. 
Yra davinių, kad senovės 
ariečių ir semitų tarpe buč
kis buvo labai mažai, gana 
nežymiai, prasiplatinęs ir 
mažai ką reiškė. Grekų poe
tai, galimas daiktas, mažai 
ką žinojo apie bučkį, nes jų 
poezijose žodžio bučkis nė
ra.

J. Rhys savo raštuose pa
žymi, kad keltų kąlbose su
vis nėra žodžio bučkis. Taip 
pat japonų literatūroj nėra 
bučkio.- Ir šiandien, sako, 
japonai dar nėra pripratę 
prie bučkių. Motinos kar
tais glamonėja arba ir' bu
čiuoja vaikus, bet suaugę 
japonai nemėgsta bučiuotis. 
O tarp Afrikos juodųjų 
bučkis nėra žinomas.

Amerikos indijonai nesi- 
bučiuoja,- kai kada meilu
žiai pasitrina veidus vienas 
su kitu ir viskas. Motina 
beveik visur bučiuoja savo 
kūdikius. To dėlei garsusis 
rašėjas Lombroso ir tvir
tina, kad meilužių bučkis 
išsivystė iš motiniško buč
kio. Tačiau Europoje vidur
amžiuose bučkis nebuvo -iš
reiškimu lytinės meilės, 
piktai pakilus civilizacijai, 
bučkis pradėta praktikuoti

plačiai ir lytinės meilės tik
slams.

Mes tačiau žinome, kad 
mūsų broliai Lietuvoje re
tai bučiuojasi su mergina 
prieš apsivedimą, o beveik 
niekados po apsivedimui. 
Tačiau šiuomi laiku, Lietu
voje, kuris poniutei, panelei 
rankytę nebučiuoja, — ne
uosto, tą skaito suvis “neci
vilizuotu...” Kultūra gi 
suteikė progos ištobulinti 
kūniškus smaguriavimus, 
gi bučkis yra vienas iš sma
guriavimų, visuomet vedan
tis prie lytinio santikio.

Rytuose bučkiai buvo mo
nopolizuoti švenčių tiks
lams. Senovės arabai buč
kiais savus dievus garbin
davo. Pirmieji krikščionys 
bučiuodavos dėl tikėjimo su
stiprinimo. Kaip senovės 
grekai bučiuodavo dievų pa
veikslus, stovylas, taip ti
kintieji (katalikai) bučiuo
davo ir po šiai dienai bu
čiuoja “šventųjų” relikvi
jas, figūras, kunigų rankas 
ir tt.

Tačiau randasi dar ir ki
tos rūšies bučkis — uoslinis 
bučkis, ką vienas Chinijos 
rašėjas pažymi, kad chinie- 
čiai naudoja uostymosi 
bučkį — vienas su kitu no
simis veidą patrina, uostosi, 
kaip kad gyvuliai. Pasako
jama, kad chiniečių moti
nos gąsdina vaikus baltųjų 
žmonių bučkiais. Sako, chi-
niečiai bučiuojasi - uostosi, 
tik todėl, kad sukėlus lyti
nius jausmus. Indijoj tarpe 
taip vadinamų kalniečių 
naudojama uoslinis bučkis; 
vieton pasakius, “bučiuok 
mane,” jie sako, “uostyk 
mane.” Afrikoj taip pat 
gyvuoja uoslinis bučkis — 
vyras paima moters ranką 
ir uosto — nose, o ne lū
pom, patrina.

Šiaurinėje Amerikoje es- 
kimosai vartoja uoslinj buč
kį, o taip gi Polynezijoj ir 
Naujoj Zelandijoj. Yra da
vinių, kad tyrinėtojai už
tinka uoslinj bučkį visur, 
kur tiktai nėra europinės 
civilizacijos.

Yra sakoma, kad dau
giau žmonių “uostosi,”- ne
gu bučiuojasi.

Šių dienų merginų- kve
palai, parfiumai, galima 
§akyt, patraukia vaikiną 
prie merginos ir, lyg tai, 
verčia bučiuotis, tačiati lū
pų dažai atstumia.

Kaip ten nebūtų, visokioj 
rūšies bučkiai reiškia vieną 
ir tą patį — įžanga į vi
siems suprantamą dalyką, 
kuri mes vadinam lytinę 
meile. Bučkis tai raktas 
prie moters širdies, prie jos 
meilės. Tai tiek iš bučkio is
torijos.

Medicinos mokslo vyrai 
nesmerkia bučkį, kaipo tokį, 
tačiau atvejų atvejais per
spėja visuomenę, kad veng
tų bučkių su abejotinos 
sveikatos ypatomis, ypatin
gai viešose vietose — poki- 
liuose, nes bučiuojantis ap- 
sikrečiama ligomis!

Kas nori būti sveiku, pri
valo gi prisilaikyti, nes tai 
galima, šių prof. Dr. H. 
Kraft nurodymų:

“Sveiki kūno organai yra 
turtas, kurio negalima be-

GYVULIAI KAIP 
KARO TARNAI

Amerikos armija lavina 
300 tūkstančių balandžių, 
kad jie tiktų tarnauti kaip 
žinių išnešiotojai karo lai
ku.

Senovės laikais armijos 
kartais turėdavo daug iš
lavintų “vilk-šunių,” kuriais 
užleisdavo draskyt priešus.

Pradžioj dabartinio karo 
vakarų fronte francūzai 
užvarydavo kiaules knaisio
ti žemę, kur atrodė, kad vo
kiečiai prisodino minų. 
Kiaulės susprogdino daug 
minų, nors nemažai ir jų 
pačių žuvo. —N.

Anglu Laivyno Slėptuvė Firth of
Forth Jau Netaip Saugi

Paskutiniu laiku dažnai 
matome spaudoje ir girdime 
per radio apie Firth of 
Forth, anglų karo laivyno 
stovyklą.

Firth of Forth iki dabar
tinio karo buvo anglų laiko
ma visiškai saugia vieta- 
slėptuve Anglijos laivynui. 
Bet, kilus šiam karui, na
zių submarinai ir lėktuvai 
kirto skaudžių smūgių An
glijos laivams ir šioje sau
gumo “šventykloje.” O iki 
dabartinio karo nieks Ang
lijoj nestikėjo, kad bet ko
kiam priešui pavyktų į šią 
slėptuvę prasiveržti ir čia 
prisiglaudusius anglų laivus 
užpulti.

Žodis “Firth” turi tą pa-

Beždžionės Gyveno Amerikoj 
Pirm 25 Miliomj Metų

Paleontologai,—mokslinin
kai tyrinę j autieji senovės 
gyvius ir augalus pagal 
randamas jų liekanas,—pir
miau spėdavo, kad beždžio
nės gyveno šiaurinėj Ame
rikoj 35 ar 40 milionų metų 
atgal.—Bet tai klaida,—už- 
reiškė profesorius John 
Clark iš Carnegie Instituto, 
kalbėdamas neseniai įvyku
siame paleontologų suvažia
vime Pittsburghe: — Bežd
žionės gyveno Šiaurinėj 
Amerikoj tiktai 25 milionai 
metų atgal, kaip kad rodo 
atkasti praeitą vasarą pa
laikai gyvių, Montanos val
stijoj.

reikalingai eikvoti. Kiekvie
nas perviršis kenkia; viso
kis vienpusiškumas gyveni
me, kaip maitinime, darbe, 
poilsy, yra kenksmingas. 
Persivalgymas taip pat ken
kia, kaip ir maisto stoka; 
tinginystė, taip pat, kaip ir 
persidirbimas; perviršis 
kokioj nors kryptyje tai 
bankrutas tavo sveikatai, 
turtui ir laimei.

“Prižiūrėk savo kūną dėl 
savo gerovės ir dėl tų, su 
kuriais sueini. Sveikas ir 
švarus kūnas kvepia; apsi
leidimas, nešvara žmonėms 
nemaloni. Nenorėk savo ap
sileidimu pražudyti žmonių 
paguodonę.

“Pries valgį visuomet nu
siplauk rankas...

“Valyk sau dantis kas
diena. . ’

“Nevalgyk ir negerk per- 
(Tąsa ant 4 pusi.)

Keistos Vilniaus Draugijos
Prie lenkų valdžios Vil

niuje buvo du tūkstančiai 
įvairia usių organizacijų, 
draugijų, kai kurios gana 
keistos, kaip antai:

Vilniuje buvo apie 200 vi
sokių tikybų sektų. Viena 
jų vadinosi “kūno tobulini
mo” ’sekta. Į jos susirinki
mą ateidavo “iš aukštybių 
atsiųstas atstovas” ir pa
reikšdavo savo “dangiškas” 
mintis. Tuo laiku visi na
riai ir narės suguldavo ant 
pilvų, įremdavo ' nosis į 
grindis ir taip klausydavo 
“apreiškimų.” O kūną jie 
“lavindavo” tuom, jog kelis 

čia prasmę, kaip norvegų ir 
švedų “fjord-fjard”, tai rei
škia, neplatus ilgokas van
dens .užutekis, paprastai 
kalnuotame pajūryje.

Forth yra apie 107 mylių 
ilgio upė. Jinai išteka iš ry
tinio apie 1,000 jardų aukš
tumo Ben Lomond šlaito; 
paskui vingiuojąs! į rytus 
ir, galop, įplaukia į Firtho 
įlanką. O įlanką sudaro 
apie 50 mylių ilgio piltuvas, 
kuris pamažu eina platyn. 
Siauriausia jos vieta prie 
Queens Ferry yra tik vie
nos mylios pločio. Čia yrą 
per “Firthą”-užutekį pasta
tytas didelis tiltas. Toliau 
Firth platėja iki 7 ir 10 
mylių. Iš Firtho laivai dar 
galį plaukt 38 mylias For
th o upės vaga ir Clyde ka
nalu gilyn į Škotiją-Angliją.

APYLINKĖS
Firth of Forth o apylinkės 

labai derlingos ir tirštai 
apgyvenetos. Tūli miestai 
šioj sri-tyj yra užsilikę nuo 
tų laikų, kada škotai kovojo 
su anglais. Firtho įlankoje 
yra visa eilė gražių salų.<) 
jūrų potviniai siekia iki 
Stirlingo.

Stirlingas, valsčiaus ir 
grafijos centras, yra garsus 
senovės kovomis, kad Ang
lijoj jis vadinamas “Kauty
nių grafija.” Ten įvyko 
daugybė mūšių tarp škotų 
ir anglų, škotai, vadovau
jami savo karžygio Rober
to Bruce, čia buvo kirtę 
anglam “sprendžiamų” smū
gių. Čionai yra ir Stirling 
pilis-, kurią labiausiai mėgo 
Marija Stuart, kuomet ji
nai buvo Škotijos karalie
ne.

Netoli nuo Firth pakraš
čio, tiktai per pusvalandį 
kelio, stovi didmiestis Edin
burgh, Škot. sostinė. Jame 
yra garsus universitetas ir 
daug kitų mokslo įstaigų. 
Tai todėl daugelis anglų 
Edinburghą vadina Angli
jos Athėnais. Edinburgh 
yra ir vienas iš pačių pra- 
moningiausių Anglijos mie
stu.

Edinburghas yra taip pat 
žymus istoriniais savo pa
minklais. Čia pastatytas pa
minklas garsiam Anglijos 
poetui-apysakininkui Wal- 
teriui Scottui, gimusiam 
Edinburghe.

Antroje Firth of Forth 
pusėje yra Fife žęmėvaiz- 
dis, kurį-Shaįcespeare, gar
siausias anglų poetas, yra

kartus kaktomis suduodavo 
į grindis. \

Nuogalių-nudistų draugi
jos nariai ir narės laikyda
vo savo principu nuogi 
vaikščiot gatvėse ir kitose 
viešose vietose; bet kad 
mieste juos policija pergrei- 
tai suimdavo, tai nuogaliai 
ir nuogalės susirinkdavo 
prie Vilijos (Neries) upės 
ir taip sportaudavo, kol po
licininkai juos užklupdavo. 
Nuogaliai turėjo kiek lais
vesnį savo centrą Trakuose. 
Ten jie burdavosi prie eže
ro, esančio lauke grafo Tiš
kevičiaus dvaro.

Vrangelio rusų generolų 
draugija Vilniuje laikėsi 
tik tol, kol išmirė jos nariai
generolai, kurie andaipo 
Vrangelio komąn4tH<3riavo

. prieš Sonetus? Ši draugija
I nieko daugiau į savo na
rius nepriėmė, kaip tik 
Vrangelio generolus.

Optimistų kliubas Vilniu
je išgarsėjo tuomi, kad ji
sai skelbė obalsį: Niekad 
nenusimink, niekad neliū
dėk! Juk yra žmonių, ku
riem blogiau1 negu tau. Šis 
kliubas buvo pradėjęs leist 
ir laikraštį vadinamą “Op
timistas.”

šunų augintojų draugija 
savo susirinkimus pašvęs- 
davo šnekoms ir pasakoms 
apie šunis. Jinai skaityda
vo ir platindavo Varšavoj 
leidžiamą laikraštį vardu 
“Šuns Bičiulis.”

Mergaičių dorovės drau
gija dabodavo, kad jaunuo
lės nestoviniuotų tamsiuose 
skersgatviuose ir kad jos 
gatvėmis nevaikščiotų už 
parankių su vaikais.

Rūkytojų priešų draugija 
varė kovą su rūkančiais, bet 
jai niekada nesisekė.

Lenkų valdžia pirm poros 
metų panaikino apie tūks
tantį menkučių Vilnius » 
draugijėlių; kai kurios to
liau pačios sudilo. Bet’ jų 
dar iki šiol liko apie 800, ir 
tarp jų dar nestokuoja įvai
rių keistenybių.

— M.

įamžinęs kaip Macbetho 
gimtinę. Ant Dunsinan kal
no prie Cuparo buvo Ma- 
cbeto pilis. Šioj apylinkėj 
taipgi yra daug senoviškų 
bažnyčių, vienuolynų ir pi
lių griuvėsių, kurie liudija 
apie kadaise šėlusias kovas 
tarp anglų ir škotų. Šičia 
palaidotas ir tautinis škotų 
didvyris Robert Bruce, 
Dunfermlin vienuolyne.
• Netoli Firtho yra Scone 
pilis su griuvėsiais senovės 
vienuolyno, kur kitados bū
davo karūnuojami Škotijos 
karaliai. Šiame vienuolyne 
buvo ir, pasakiškas, šventu 
laikytas akmuo, apipintas 
padavimais iš Biblijos seno
jo testamento. Jis buvo 
šventas ypač škotam, ir jų 
padavimai teigė, kad, girdi, 
kur šis akmuo yra, ten ir 
Škotijos valdovai turi būti. 
Daugelis škotų kasmet lan
kydavo tą akmenį, vaduoda- 
miesi tautiniai - religiniais 
jausmais. Tatai nepatiko 
Anglijai, užkariavusiai ško
tus; todėl anglų valdžia ir 
perkėlė akmenį į Westmin- - 
sterio katedra Londone.
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Literatūros Draugijos 
Reikalai

Mūsų Vajus už Naujus 
Narius

Centro Komiteto jau til
po atsišaukimas vajaus rei
kale. Šiemet, proga 25-kių 
metų Literatūros Draugijos 
sukakties, vajaus laiku nau
ji nariai bus priimami be 
įstojimo ir tik už vieną do
lerį ($1). Tai yra pirma to
kia proga pigiai įstoti, kuri 
nepasikartos daugiau gal 
būt per 25 metus.

Vajaus laiku reikia kuo 
daugiau surengti prakalbų, 
paskaitų iš Literatūros 
Draugijos gyvenimo, pre- 
lekcijų. Mes jau turime šim
tus veiklių draugų ir ^rau
gių, kurie gali patys pa
ruošti peržvalgą išleistų 
knygų, Literatūros Draugi
jos, o ypatingai savo kuopos 
nuveiktų darbų.

Centro Komitetas padės, 
bet vajaus sėkmingumas 
prigulės daugiausiai nuo 
pačių kuopų ir jų narių. 
Jeigu visi nariai ir narės > 
sėkmingai dirbsime, tai va
jaus pabaigoj galėsime pa- ( 
sidžiaugti darbo vaisiais. O 
dirbti reikia, dabar laikas 
labai svarbus. , !

Paraginimai Nariams

* iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

stitucija, jos pataisymai, 
Nepriklausomybės Paskel
bimas ir kiti svarbūs doku
mentai, ant kurių rymo 
Amerikos garbingos revo
liucinės laisvės tradicijos, 
prieš kurias šiandien kaus- 
tosi reakcija.

Nereikia nei aiškinti, kad 
knyga bus labai svarbi, la
bai reikalinga ne vien 
mums, gyvenantiems Jung
tinėse Valstijose, bet labai 
reikalinga ir kitur gyvenan
tiems lietuviams, kad susi
pažinus su Jungtinėmis 
Valstijomis ir jų garbingo
mis praeities tradicijomis. 
Knygą ruošia apie dešimts 
geriausių mūsų rašytojų. 
Tai bus kolektyvis darbas.

Todėl prašome narius įsi- 
tėmyti tą, aiškinti lietu
viams laike vajaus, mokėti 
savo duokles, kad Centro 
Komitetas galėtų kuo grei
čiau taip labai svarbią ir 
reikalingą knygą išleisti.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

nų ir keletas pavienių ir ke
lios šeimynos maišytos—vedu
sios su svetimtaučiais. Prily
ginkime dideles lietuvių kolo
nijas, kurios skaitosi desėtkais 
tūkstančių lietuvių. Jeigu pa
gal skaitlių lietuvių tiek būtų 
paaukauta apšvietai ir spau
dai ir kitokiem svarbiem dar
bininkų reikalam, tai mes at
liktume didelį ir svarbų dar
bą. Mūsų darbininkų įstaigos 
ir spauda taip nedejuotų, ne
siskųstų, išsilaikytų daug ge
riau ir geresnius darbus at
liktų dėl mūs visų darbo kla
sės gerovės.

Paskiau buvo apsvarstyta 
apie leidžiamas Centro kny
gas. Didelė didžiuma narių 
išsireiškė, kad Centras dau
giau neleistų apysakų ir “pi
onierių.” Kodėl Centro Komi
tetas neparūpina moksliškų 
darbininkiškų knygų ? Gali su
rasti ir išversti iš kitų kalbų.

Taipgi ir mūsų laikraščiai 
virto daugiau tautiškais, negu 
darbininkiškais, neagituoja už 
politinius Lietuvos kalinius. 
Ten mūsų geriausi draugai 
kankinasi kalėjimuose. Ir ne
siunčia Lietuvos fašistų val
džiai protestų. Vietoj protes
tų, sunčia sveikinimus. Ir 
džiaugiasi Vilnium. Mums ir 
Lietuvos badaujantiems darbi
ninkams nėra ko taip džiaug
tis Vilnium.

V. Kavaliauskas.
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Bostono ir Apiėlinkes Žinios
Programa

21, kaip 
iš stoties 
Programą

Kubiliūno Radio
Nedėlioj, sausio 

8:30 vai. ryto, 
WCOP 1120 kc.
pildys Walter žauga, Ignas 
Kubiliūnas ir Frank Petraitis 
Rhythm Kings Orkestrą.

Lietuvių Radio Korporacijos 
programos:

Šeštadienio, sausio 20, pro
grama per stotį W0RL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9 vai. ry
te, bus sekanti:

1. Lietuvių žinyčios Vaikų 
Choras iš South Bostono, va
dovaujant Eugenijai Vaigaus- 
kaitei.

2. Marė Žilinskienė iš So. 
Bostono duos “tušytos jautie
nos ir mėsos pyragaičių 
ceptus.

prisirengęs ir nesitikėjo, kad 
jam reiks ką nors sakyti. Ta- 
čiaus šių žodžių rašytojas nė
ra girdėjęs geresnės paskaitos. 
Ypatingai įdomu buvo žinoti, 
kaip Dr. Borisas nurodinėjo, 
kaip gyvybė susideda. Jis sa
ko, ligos kamuoja gyvus daik
tus, bet yra žinių, kad iy ne
gyvi daiktai serga. Nors jis 
giliai apie tai nekalbėjo, bet 
kiek jis pasakė, tai tas buvo 
labai įdomu. Jis visus klausy
tojus taip užinteresavo, kad 
kiekvienas išėjęs
pradėjo kalbėtis ir 
ką šis mūsų svečias 
sakė.

iš žinyčios 
įdomauti, 

mums pa-

re-

įdomi 
įvyko 
tame

Tacoma, Wash.

pa- 
ant 
bu- 

pie-

pro- 
920 
vai.

Ca-

kata Prof. B. F. Kubiliaus ir 
tam tikslui jis buvo atėjęs į 
žinyčią sužinoti, kaip dalykai 
stovi. Jis taipgi išgirdo Dr. 
Boriso prelekciją, kuri jį la
bai užinteresavo. Vadinasi, 
mūsų draugai ir prieteliai lan
kosi pas mus ir interesuojasi, 
ką mes darome, ką mes vei
kiame ir kaip mes sveiki. Prof. 
B. F. Kubilius taipgi prašo 
savo narių ir draugų, kad su 
visokiais reikalais, iki jis ne
bus Sveikas, nesikreiptų į jo 
ofisą. Kaip pasveiks, bus pra
nešta per laikraščius. O kurie 
turite labai svarbius reikalus, 
tai atleiskit jam, kad jis ne
gali atlikti, nes jo sveikata iiq,- 
leidžia jam.

J. Kučinskas.

Estate of

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

Centro Komitetas išsiun
tinėjo paraginimus atviru-. 
temis tiems nariams, kurie 1 
dar nepasimokė jo už 1939 
metus. Kartu išsiuntė ir 
kuopų sekretoriams prane-į 
Šimus. Mes tikime, kad na- i 
riai gavę paraginimus tuo-! 
jaus sumokės duokles už 
pereitus ir šiuos metus.

Jeigu kur atsitiko, kad 
per klaidą gavo paraginimą 
narys, kuris yra mokėjęs, 
tai nereikia pikti, tik apie 
tai pranešti kuopon arba 

-^entran ir klaida bus ištai
syta. Klaidų įvyksta todėl, 
kad ne visi mūsų nariai dar 
turi pastovius numerius.

Mokėkite Duokles
Praeitais metais labai 

daug narių suvėlavo Su pa- 
simokėjimu duoklių. Tas ap
sunkino Centro Komitetą li
teratūros leidimo klausime. 
Mes prašome visus narius ir 
nares tuojaus mokėti už 
1940 metus. Pasimokėkite 
pradžioj metų. Juk mūsų 
duoklė yra nedidelė, o už ją 
kiekvienas gauna žurnalą ir 
knygas, kurių pagąminimas 
daug reikalauja pinigų.

Iš ALDLD 132 Kuopos 
Susirinkimo

Sausio 7 dieną kuopa laikė 
savo metinį susirinkimą. Se
kretorius išdavė visų metų 
platų raportą, ką mūsų kuo
pos nariai nuveikė per 1939 
metus dėlei apšvietos ir dar
bininkų klasės labo. Pereitų 
metų bėgyje laikėm 10 susi
rinkimų, surengėm vienas 
prakalbau dėl “Vilnies” redak
toriaus drg. V. Andrulio. Su
rengėm du pikniku bendrai 
su ALDLD 161 kuopa iš Se
attle, Wash. Pikniko pelną 
pasidalinom pęj? pusę su 161 
kuopa.

Kuopoj narių pilnai užsimo
kėjusių už pereitus metus tu
rėjom 23. Vieną naują narį 
gavom. Metinių mokesčių pa- 
siuntėm į Centrą $22.80. Au
kos ir išlaidos prie prakalbų 
pridėtos sudarė $10.75. Dėl 
“Vilnies” paaukota $20. “Lais
vei” $5, “Peoples World” $7, 
“New Deal” $5, vietinei KP 
$7, Lietuvos KP $3, Ispanijos 
kovotojams už demokratiją 
$8. Viso sykiu išaukauta 
$65.75. Pridėjus narių meti
nę mokestį $22.80, tai viso 
pasidarė $88.55.

Dabar turime- palyginti ko
loniją ir skaitlių lietuvių. Ta- 
comoj lietuvių yra 19 šeimy-

Vilnius. — Įvykusiame Va
rėnos valsčiaus ir miestelio 
gyventojų susirinkime visų 
pareikšta padėka Lietuvos vy
riausybei už dedamus rūpes
čius ir prašyta lietuviškų mo
kyklų Pučkarnės, Buivydonių, 
kuršių, Lieuonių ir kt. kai
mams. čia yra šeimų, kurios 
po tris ir keturis narius yra 
sėdėję lenkų kalėjimuose už 
lietuvišką veikimą.

Lu-

Dr.

—o—
Sekmadienio, sausio 21, 

grama per stotį W0RL, 
kilocycles, 9:30 iki 10:30 
ryte, bus sekanti:

1. Longino Buinio, Jr.,
valiers orkestrą iš Cambridge.

2. Dainininke Adeline 
siute iš South Bostono.

3. Dainihinkas Povilas 
penas iš South Bostono.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

—o—
F. Boriso Prelekciją 
Apie Gyvybę

Sausio 14 d. Lietuvių žiny- 
čioje mps girdėjome trečią 
prelekciją, kurią mums davė 
Dr. J. F. Borisas. Pirmas 
dvi jis davė apie akis ir kaip 
mes turime savo akis užlaiky
ti.

Šį kartą tas viskas įvyko vi
sai netikėtai. Dr. J. F. Borisas 
buvo tik iš New Yorko par
važiavęs ir pavargęs, visai ne-

Tai ištikro buvo 
skaita ir tas viskas 
greitųjų. Priežastis 
vo, kad sausio 13 d., po 
tų, Dr. Jonas Repšys antru kar
tu buvo pašauktas dėl Prof. 
13. F. Kubiliaus, kuris susirgo 
labai sunkiai, ir matydamas 
Dr. Repšys, kad Prof. B. F. 
Kubilius negalima išgydyti su 
vaistais ir jis turi pasiduoti 
ant operacijos, Dr. Repšys su 
draugu Aleksandru Mizara 
nuvežė jį į Deaconess ligonbu- 
tį, kur jam greitai ir buvo 
padaryta operacija ant “gali 
stone.” Dabartiniu laiku dar 
Prof. B. F. Kubilius randasi 
kritiškam padėjime, bet yra 
viltis, kad jis pasveiks. Vadi
nasi, nelaimėje mes visuomet 
kreipiamės pas progresyvius 
žmones ir čia mes gauname 
nuo jų visokeriopą pagelbą, 
kurios mes negalėtume gauti, 
kreipdamiesi į kitų pakraipų 
žmones, nes jie reikalauja 
daug ceremonijų ir prisiren
gimų. Taipgi reikia prisimin
ti, kad ir drg. Roy M. židžiū- 
nas buvo užsiinteresavęs svei-

BET NAMUČIAI JAU NE TOKIE PAPRASTI |
T)UVO laikas, kad gyvenimas ant farmos buvo 

labai paprastas. Pamelždavo karves, tada iš
varydavo jas ganytis. Ateina ketvirta valanda, 
jos būdavo paršaukiamos namo ir vėl melžiamos. 
O kiek pieno pačiam nereikėjo, žmogus pardavi
nėdavo kaimynam. Paprastas dalykas, jeigu jūs 
buvote patenkinti bile pienu. Gail Borden nebuvo 
patenkintas. Todėl jo planai ir pagerinimai, pra
dėti virš pusės šimto metų atgal, padarė, jog 
gyvenimas ant farmos šiandien jau ne toks pa
prastas. Melžiamosios mašinos, pieno šaldytuvai 
atskiri girdymo loviai, nuolat atsilankantieji svei
katos inspektoriai, karvių registravimas, pieninių 
rūšiavimas, nuolatinis pieno tyrinėjimas—visa tai 
labai paplatino ir pagilino šį dalyką. Ir labai pa- 
didino farmeno gaunamą kiekį. Ir labai pagerino 
pieną, kuri mes visi geriame! Todėl, jeigu jūs no 
kuria*’C.ankŠ' u’" SaUnate Vaisius I
kurią Ga l Borden pradėjo daug metų atgal tai 
reikalaukite Borden’s Farm Products.

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BUT GERAS!

tai

• • • Na, žiūrėk, kaip 1c elek 
tros vertės: gali padėt jum iš 
silaikyt sveiku per žiemą

Knygų Platinimas
Mes dar turime apsčiai 

knygų iš senesnių laidų, 
gip abelnais mokslo reika- 

s, taip sveikatos, religi- 
j ir gerų apysakų. Mes 

prašome kuopas, kad užsi
sakytų knygų platinimui, 
nes vajaus laiku yra didelis 
nupiginimas.

1940 Metų Svarbi Knyga
Šiemet Literatūros Drau-I 

gijos Centro Komitetas ruo
šia išleisti knygą, kurios 
jau senai buvo didelis rei
kalas. Tai bus knyga apie 
Amerikos žymiausius veikė
jus, kaip tai Jeffersoną, Ab- 
tahomą Linkolną, Washing- 
toną, Thomasą Paine ir ki
tus. Ruošiamės pateikti 
skyrių, kuriame bus nušvie- 

ir kitų šalių revoliucio- 
rolė, kaip tai Tado 

, Pulaskio, Steu- 
Lafayette, kurie atvy- 

į Ameriką kovojo už šios 
ies laisvę ir kaip kurie 

atidavė. Knygoje
Jungtinių Valstijų Kon-

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

šaltų arba peršiltų valgių ir 
gėrimų.

“Gerk ir yalgyk lėtai; 
maistą gerai' sukramtyk; 
nepersivalgyk.

“Stengkis visuomet kvė
puoti per nosį.4

“Išsimaudyk, jei gali, kas 
dieną, kad ir vanoję — na
mie; nebijok šalto vandens.

“Negirtuokliauk, nes gir
tuoklystė visiems kenksmin
ga.

“Miegok visuomet išvė- 
dytam kambaryje.

“Venk visokių ir bereika
lingų susirūpinimų, steng
kis visokiuose atsitikimuose 
užsilaikyti kuoramiausiai; 
visuomet būk linksmas.”

Skurdas naikina žmonių 
sveikatą. Būk eilėse tų, ku
rie kovoja už visokio skur
do panaikinimą! Kada ne
bus nė turčių, nė varguo
lių, tada žmonės galės- būt 
laimingesni, sveikesni!

UM.<.l,kUo k«, A„l„dk.„|, WUA1- 7.30 iki « P >.M._EchTO, New York

Jis suteiks jum Elektrinę Saulėšviesą 
saulinės lempos sveikus spindulius 

per 25 minutes
(S penkminutines saulines maudynes)
• arba duos jam kaitinamosios paduškaitės pui

kią šilimą per* 4 valandas ir 40 min. vidutine 
kaitra, o 5 valandas ir 11 min. žema kaitra.

• arba apsaugos jūsų maistą elektriniame šal
dytuve per 6 valandas ir 45 minutes.

• arba leis per radio mankštinimąsi per ištisas 
3 valandas ir 44 minutes.

kadangi elektros kainos ėjo žemyn, žemyn, žemyn 
"-pagal vidutinę kainą butams

Vidutinė elektros kainu gyvennmięm butam New Yorko 
Miei-tė nuėjo žemyn daugiau kaip 25 nuok, per paskutinius 
dešimt metų. Mūsų kostumieriai New Yorke ir Westchcs- 
teryje Šiemet sutaupo apie $51.800,000 lyginti su tuom. 
kiek jie būtų sumokėję pagal 1020 m. kalnas už dabar 
suvartojamą elektrą ir gesą.

StSStOO
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Last summer the extreme beat in 
mid-western states affected musical 
instruments. Horn valves contracted 
with sour notes resulting from the 
musician’s best effort.

Benny Swedish and a foul 
Vinny Bruges placed the

I like to do: 
privately marked by 
speculating on the 

revealed.

It is a known fact that people 
simply don’t want to die for no
thing. Nor, after all, can you blame 
them.

for the Greater Pitts- 
Council meet on the 
in Ambridge. Can it 
is in the wind?
amount of people due

are avail- 
WPA as- 
charge of

to enlarge the membership of 
club. From all appearances wo 
have a large and thriving Cho- 
by this summer to present at 
coming picnics.

Goals
1
3
5

piece—"War 
Towns’—are 
Ruttenberg. 

research di

So please take note, all you LDS- 
Last July two' ers in Mass., if you want to have

inch by inch, on the road to war.
Do we want peace or war? If 

we want peace we must guard 
against all subtle attempts to drag 
us to war. Finland is the master

suc- 
un- 
Eva 

all

decision, resulting 
by CIO longshore-

declared war 
election!
the Circe 

into war.

a mighty 
As a mat

young man 
his young 

arms from
stay 
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support” 
should

year, some 3,500 
reemployed, 

to 1,600 by
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WASHINGTON.—The ghosts of 
are haunting a

over the Williamsburgh

of
a

ask a waitress why she’s petu- 
she’s peeved about some- 
has occurred among 

of the kitchen 
answers “Oh,

'Peter and the
records to unsuspecting

new concerns to the 
buildings during 1937. 
that 
been 
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applause.
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talk with someone
ation sparkles with

talk with a bartender 
conist who understands all the nu
ances of his trade.

we are here!” 
add the final touch: 
word safe for demo

to -----
and English music. A 

be given to the highest 
female scorer of

whose convers- 
levity.)
nder /or tobac-

or 
of a Criticism.” 
in long silences.

that I’m as good as 
in the
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WASHINGTON. — What happens
when a big business closes its doors, economic despair
throws thousands out of their jobs? score of steel mill towns, bringing
jobs ? I fears of unemployment, poverty and

That was the question a lot of uncertainty into the homes of thou-
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Editorial
TWICE A WEEK

SPORTS-HUMOR-N E W S

Tell a 
to die for the defence of 
little Belgium” and he will 
hesitate and then start hum- 
“Lafayette, 
you

Poor little Finland! Defenceless 
Finland—with airports built to ac
comodate 2,500 airplanes when 
there are only 250 to use them.

s. Wars do not come overnight. 
They are the results of steps, one 
by one, that lead to war. We are 
not declaring war on Russia, En
gland, Germany or Japan—but we 

! are taking those steps that will 
lead to war unless they are stopped.

And Finland is knocking upon 
the door. “Sympathy” for Finland, 
“relief” for Finland, 
Finland—the true word 
WAR for Finland. •

We want America to 
of war. We don’t care 
is being held or why it is being 
fought. We want peace. We be
lieve that we have sufficient .pro
blems in America to solve; we nave 

' our own people to feed and give 
jobs to; we have our own America 
to love, cherish and 
attempts to destroy 
for.

There is a smell 
every newspaper page where Fin-

Tell a man to go and die for 
dear old Foreign Bonds, Inc., and 
he will laugh in your face, 
man 
"poor 
listen, 
ming 
when
"Make the 
cracy!”

In 1914 
marching armies of monstrous rap
ists, destroying poor little Belgium 
and heroic France ready to die 
for the defense of liberty, equality 
and fraternity. O, America, to you 
we fling the torch! Ta ran ta ra! 
Who will avenge Edith Cavell? Kai- 
serism must perish! And out of the 
ashes of old Eurppe will spring a 
new world—the League of Nations. 
It is a war to end war.

Forgotten were the commercial 
rivalries between the Alliance and 
the Entente. Forgotten were Brit- , land is mentioned. The strings of,. 
ain’s pleas for American interven- [ propaganda are pulled for all they | 
tion for American loans and in- ' are worth—and all for one inten- 1 
vestments would be lost if the tion: to push America bit by bit, 
Allies lost. Forgotten were the 
words “He kept us out of war,” 
when Congress 
months after the

Belgium was 
brought America

And now we have Finland.

ENGLISH PARĮ
PUBLISHED EVERY

last two minutes of play, two long 
shots, by 
shot by
Q. of A. by three points and the 
game ended amid a tumult 
thusiastic

New Feature to 
Start in the L Y. S

Things
read a book 

someone else, 
character thus

read PERSONALS in the daily 
press.

watch empty freight cars roll 
west out of the Clearing yards.

suddenly discover that the place 
I live in has some old romance 
connected with it.

remember moments of high emo
tion.

watch envious winds spoil the ef
forts of a sky-writing plane.

listen to Beethoven’s Fifth 
wonder when in my life fate 
as powerful and persistent as
phrase that opens the first move
ment.

attune sure ears to the sounds of 
the city newly blanketed with

LDSers participated in the 
Lithuanian radio program over 
tion KQV, Pittsburgh, last Sunday.

Walter Kubilius the present editor 
of the LYS, is eagerly awaited by 
“blushing” young females of Pitts
burgh.

Ambridge LDSers are interested 
in knowing the approximate amount’ 
of people due 
burgh Youth 
twenty sixth 
be something

As for the 
there, we can only point to three 
cars we have at our disposal, each 
seating approximately! six people. 
Six times three is----- \

News via the grapevine and 
other sources unearths startling in
formation. I quote a passage from 
a report that just came in from 
Ambridge. “Just you į wait and see 
what is really being planned here in 
Ambridge. You’ll redlly find out 
that Ambridge has more than just 
a mushball team and two star play
ers.”

Good and well we say. We’ll look 
forward toward such happenings. 
Might we ask if the "happening” 
takes place on the 26th ?

A dispatch from Wilmerding 
scribes another “happening” in 
form of a dance on the eve of 
twenty seventh, the day after 
youth council meet. Might it 
possible that we all visit them?
sure the young ‘uns in Wilmerd
ing would appreciate our support.

Then of course we could cajole 
Wilmerdingers” into coming 

February 10th Valen-

de- 
the 
the 
the 
be 

I’m

snow.
watch bridges rear their stately 

broadness to challenge the sky
scrapers- while some heavily-laden 
freighter pushes its 
river.

plot essays about perfectly use
less subjects , like “The Futility 
Futility” 
Criticism

indulge
believe

automobile in the winter-time, 
there-by justifying my slug of anti
freeze at my favorite filling sta
tion.

pun on the spur of the moment.

catch the sunset through the haze 
of the city’s smoke.

contemplate the suggestion of 
beauty in a name like Judy.

appreciate moments well-spent 
and work well-done.

notice 
a Model 
side of 
car.

listen
hollow distance late at night.

occasionally reflect on the possi
bilities of living until the time when 
the world begins a new millenium 
and retaining enough active thought 
to appreciate the significance.

find things where I least expect 
them to be.

become lost in conjecture over 
the antics of the neon darts in the 
sign across the street.

come across an itinerant hot-dog 
vendor who carries savory hot- 
tamales.

gibe at the superiority complex of 
the settled mind to the new and 
unestablished.

the 
down to the 
tine banquet.

The case of 
there”/ is an
around Esplen way. Other subjects 
such as the "missing layer cake” 
are also problems of the day.

Photographs of all LDS youth 
groups and activities is still on the 
agenda, even though the conference 
is over. Remember, no photo now 
will result in no. photo in the LDS 
Year Book. "Black Sheep” will be 
conspicuous by their absence. So.....

Send your group photographs to 
the LDS National Office immediate
ly

A bit of "gossip” is due in 
coming issue of the "Tiesa” 
been told. Here’s hoping it’s 
what I think it is. Or is it?

A letter from afar and from 
a lass, insists on knowing whether 
anything has happened to me that 
wouldn’t be publishable 
column. If I said yes, she’d pro
bably say I was a liar,
was no, she wouldn’t believe me. 
So, I aint talkin, see!

—Joseph SacaJL.

In an intensely exciting game, 
the Queen of Angels basketball 
quintet barely defeated the Brook- 
yn Liths by the close score of 29 
;o 26. The game had all the blood 
raising" qualities of 
struggle to the death, 
ter of fact, many a 
“got his break” when 
lady swooned into his
the excitement of the contest.

The game began with a bang as 
the two centers crashed into each 
other while trying to reach the ball 
first—resulting in the fall sof one 
of the Angels. The Q. of A. team 
piled up an early lead by virtue of 
many unusually long shots. How
ever, the Brooklyn Liths soon re
taliated with a neat side shot by 
the center, Pete Vilkaitis, followed 

' an under-the-basket shot by 
Hickey Kendrick.

The Brooklyn Liths scored again 
when Tony Trakimas sank a clean 
foul shot. The Q. of A. quickly re
covered with two goals in succession 
by Vinny Zelinski and Simmy Bay
er. Again the Q. of A. team raised 
their score as Benny Swedish made 
two goals in as many minutes.

The hot blood of the devilish 
Brooklyn Liths began to boil and 
thereupon they stormed the Angels’ 
team and wrested four goals in 
whirlwind succession from beneath 
their very noses. After this mag
nificent sally there followed a pe
riod of calm wherein the Brooklyn 
Liths sought to maintain their gains 
and the Angels’ team played purely 
defensive tactics in fear of further 
assaults. As the game proceeded 
the Q. of A. team resorted to the 
technique of long shots which proved 
to be highly successful.

The game was now approaching 
the close and the spectators roared 
with unsuppressed excitement as the 
scorę was equalized again by the 
Angels. A clever team play by 
Ginger Kaires, Vincent Whitanis 
and Ritchie Peckaitis resulted in a 
goal by Hickey Kendrick. This was 
neutralized by Benny Swedish of 
the Q. of A. Immediately there
after followed another team play of 
Ginger Kaires, Walter Brazauskas 
and Pete Vilkaitis with the result
ing goal by Pete Vilkaitis. In the

B’more Group Gives 
Thanks to Sponsor

BALTIMORE, Md. — The first 
meeting of 1940 of the Balto. Lith 
Leaders was opened by our newly 
elected president, Charles Jacobs, 
Jr. I believe it was the most, or
derly conducted one we’ve had for 
a long time . and it started 1940 
off with a bang!

A new member was gladly accept
ed (an LDS one, too). We’ll 
expect another one to join, 
mentioning any names.

I’m intending to write
article to show my appreciation, 
and the club’s as a whole, to one 
who has done much in organizing 
and helping us to build. She is 
Jacobs, our sponsor, whom I 
you never forget for all that she’s 
done and is doing and for 
kindness and understanding 
which she has treated us.

Brooklyn 
Trakimas, 
Kendrick, 
Kaires, Ginger 
Vilkaitis, Peter 
Whitanis, Vincent 
Brazauskas, Walter 
Peckaitis, Richard 
Zenka, Al

Queen of Angels 
Bayer, Simmy 
Brugess, Vincent 
Swedish, Benny 
Rovegno, Tony 
Sefcik, Johnny 
Zelinsky, Vinny 
.Browning, Al 
Kruzig, V.

0 
4
1 
2 
0 
0
0 
4

Fouls
2
1
0
0
0
0
0
1

Fouls 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
1

Points
2
9
2
4
0
0
0
9

Points
2
9

11
2
2
2
0
1

Introducing—a new writer and 
a new feature column to the 
pages of the LYS. Frank Stul
gis will be making his appearance 
Tuesday with some pretty frank 
(and sharp) comments on certain 
ways of life with which we all 
play a part.

When some of your accepted 
conventions are ripped apart you 
inay glare at the author but 
we’re hoping he’ll come right 
back at you. You will have the 
chance to learn what other people 
think of the things you do, for 
Mr. Stulgis’ new column will be 
about you!

Start reading it in the next 
issue—we’ll be waiting for your 
reactions. We promise one thing 
-Mill letters of comment will be 
turned over to the author and 
we hope you’ll enjoy tangling 
with him.

—The Editors.
Totals

—Brooklyn Lith Fan.

“Isn’t baby cute, papa? He owes gamblers $19,000.

__

......... ii/' ’

Anti-Picket Law
♦

Unconstitutional
B’water & Montello 
To Hold Joint Skate

come across a statement whose 
special flavor of appeal lies in the 
degree that it can be used to kid 
someone. For instance, Christopher 
Morley, in writing about his begin
nings as a newspaper-man, says “I 
don’t think anyone noticed it, be
cause I started in a Philadelphia 
paper, the most perfect form of 
secrecy.” Now/ my friend Matt 
comes from Philadelphia, and ...

compose strange names by idly 
and at random tapping the keys of 
my typewriter till some' reasonably 
readable name fashions itself. Here’s 
a recent one: momobbovocoZo.

lant when 
thing that 
mysteries 
invariably
you know?”

over a glass of beer in 
watch and listen to young-fellow- 
who-is-brilliant-but - marked - with
all-the-signs-of - failure discuss life 
with an old - man - who-has-been-a- 
success.

walk
Bridge with someone who can de
fine twilight and night over Man
hattan, who has the answer to why 
people hurry to catch subway 
trains and can talk about vows 
lovers make.

be excited by poetry.
play Prokofieff’s

Wolf” 
friends hpd watch blank reaction, 
knowing
Union got the delightful satire upon 
its first performance in Moscow in 
1936.

write columns like this.
Bunul So vet ski.

Whenever we want advice or 
help, her remark is, “come down 
to my house and I’ll, be glad to 
talk it over with you.”7 Speaking as 
a member of the^club, I think we 
have kind of forgotten her lately. 
I say let’s help and cooperate with 
her, because she is doing her best 
to build bigger and better “Lith 
Youth of Balto.”

The Bridgewater Lambda Delta 
Sigma will hold a skating party on 
January 21, ,1940. Since Montello 
also planned to hold a skating par
ty on the same day, the* two 
branches will join together at Long 
Pond.

At a recent Mass. Youth Council 
meeting, Bridgewater and Montello 
challenged Stoughton gnd So. Bo-

LOS ANGELES.—The vicious Los 
Angeles anti-picketing ordinance re
ceived its final death blow when 
the Superior Court’s Appellate Div
ision unanimously ruled that its re
maining sections 
al.

The present 
from an appeal
men and warehousemen, limits the 
distances to be maintained by pick- ston-to a hockey game to be played 
ets, prohibiting pickets from speak- at this skating party, 
ing to anyone and regulating in- j 
scriptions on signs, 
other sections of the act had been a lot of/ fun, you won’t miss this 
similarly voided. skating party. > ,

Her son, Charles, who is our 
president, did a splendid job at the 
first meeting and especially in try
ing to get quiet!

There were also two delegates 
elected to the "Citizenship Instit
ute’’ in Washington, February 9-12, 
or shall I say, “Mr and Miss Youth 
of B. L. L. go to Washington.” 
They are Virginia Ekewise and Le
onard Pitkevitis.

The meeting was "self-adjourned” 
with Charles still trying to get 
quiet and attention, but most un
successfully!

WASHINGTON, D. C. — Slavery 
still exists in parts of the share
cropping South, and some planta
tion owners aren’t ashamed to ad
vertise it, as this North Carolina 
newspaper ad, unearthed by lhe CIO 
Cannery and Agricultureal Workers, 
shows. The ad reads: 1

a lot or/ tun, you won t miss tms 
skating party. > ,

All who are going (excepting 
those from Montello) please meet at 
the Bridgewater Citizens Club, 60 
Hale Street, Bridgewater, Mass., at 
11 a. m., this Sunday, January 
21.

There will be plenty to eat, so 
don’t worry about food.

—“Winnie Winkle.”

P. S. Again, we express sincere 
thanks and believe that you, Mrs. 
Jacobs, who have done so much for 
us, deserve more credit than any
one, and hope"* that you will be 
elected oui» sponsor for many years 
to come. We need you now more 
than we ever did before.

“NOTICE: I forbid anyone to 
hire or harbor Herman Miles, col
ored, during the year 1989. A. P. 
Dobbs, Route 1, Yanceyville.”

The notice appeared in the Yan
ceyville, N. C., “Caswell Messenger,” 
and is apparently not uncommon. 
According to a local resident, que
ried on the subject: “...such ad
vertisements are still employed to 
put the fear of God into Negroes 
and ignorant white folks.” In fact, 
a law permitting such acts still 

' exists, though obviously unconstitu- 
i tional.

Good Law
----------- "Many of our magistrates still

The Montello girls are sending hold it is good law, and zealously 
warmest thanks to Emily Klimas 
and Ann Stellman for the won
derful hospitality shown by them 
at the /Eastern Seaboard Con
ference.

The Montello Girls.

support its use in upholding con
tentions of landlords, who resent 
any dissatisfaction on the part of 
tenants to w whom they have a<P 
vanceS as mucK'as 50 cents for ra
tions,” the • union’s informant adds.

people have been asking, and part 
of the answer, at least, is con
tained in a study just issued by 
WPA’s National Research Project.

Tracing the 105-year history of 
the Amoskeag Manufacturing Co. in 
Manchester, N. H., whose mills were 
considered the largest in the world, 
WPA studied the fortunes of 11,- 
000 textile workers who lost their 
jobs when the mill went out of 
operation in 1935.

Few Found Work
A year later, the study found 

almost one out of every four work
ers involved had left the city. Of 
those who stayed, only two out of 
five men and one out of five wo
men had been able to get work. 
During 1936, 29 per cent of the 
city’s families were receiving public 
assistance or WPA work.

The situation improved a bit vAien 
general community effort brought a 
number of 
vacant mill 
By July of 
people had 
this number 
tember of 1938.

sands of workers.
This is the picture, drawn in the 

midst of the current—and proba
bly short-lived — “boom” in steel, 
by two CIO officials writing in 
the January issue of Harper’s Ma
gazine.

The authors of the 
and the Steel Ghost 
Harold and Stanley 
Harold Ruttenberg is 
rector for the Steel Workers’ Or
ganizing Committee; his 
does research work irų the 
tional office here.

Both well familiar with 
blems of the steel industry, they 
analyze for Harper’s readers brief 
respite from economic death of 
New Castle, Pa., site of an old U. S» 
Steel hand mill, and warn that 
current orders have postponed, but 
not averted, disaster for New Castle 
and many other steel communities 
around Pittsburgh.

“ ‘Ghost’ towns in 
chronic since the 
War I, but in steel 
thing new,” the authors write. "In 
the past two years the steel strip 
mills, ‘a moving picture director’s 
dream of the future of technology, 
have displaced 25,000 hand-mill 
workers and turned more than a 
dozen/* thriving communities into 
‘ghost’ steel towns.”

During 1937 and 1938, Man
chester had a larger share of its 
families receiving public assistance 
than any one of 23 New England 
cities for which figures 
able. Corrington Gill, 
sistant commissioner in 
research, reported.

“Thus Manchester, once a 
perous manufacturing city, 
left stranded when its largest 
pany closed its- mills after a 
period of gradual liquidation.

“The loss of employment oppor
tunity in 1935 for more than 11,- 
000 workers raised social and eco
nomic problems for the entire po
pulation which are still unresolved, 
and which only local and Federal 
relief and the Works Program have 
been able to mitigate.”

New Haven’s Band 
Wagon Rolls Along

NEW HAVEN, Conn. — Since my 
last column appeared in this paper 
several new faces have shown up at 
our Choras rehearsals. Each choris
ter is busy and doing his full share 
in bringing in new members in or
der 
our 
will 
rus 
the

A few words regarding our com
ing Card Party. As the sands of 
time slowly trickle thru the glass 
indicating the approach of our set 
date, all signs point to a very 
cessful affair. The committee, 
der the chairmanship of Mrs. 
Reid, have already completed 
plans to the smallest detail.

A surprisingly large number of 
tickets sold in advance show that 
it will be a very successful affair. 
The admission has been set at 50c 
per person. This will include a light 
lunch which will be served in the 
evening. There will be 
throughout the evening 
Lithuanian 
prize will 
male and 
evening.

“When the extraordinary tin-plate 
and other steel demands cease, the 
skilled hand-mill workers will be 
through, this time for good. Re
vived steel towns will revert to 
ghost towns.”

The so called war boom, they 
continue, will only postpone the day 
when the nation must come to 
grips with economic ills—in the case 
of the steel towns, with the "tech
nological unemployment” which has 
reduced them to “economic ruin.” 

“Throughout the nation,” the au
thors point out, 
of industrial 
one industry 
that are now 
to economic 
same forces 
economic life of New Castle.

“These forces, like mass unem
ployment and the country’s other 
more obvious economic ills, will be 
more ugly and difficult of solution 
when the boom and the allaying 
effects are over.

*there are scores 
towns dominated by 
or large corporation, 

prosperous but doomed 
destruction by the 
that have razed the

After Successful 
Conc’t Aido Looks 
To New Work

The members promise each 
that attends a very pleasant 
ning so you readers from Water
bury, Bridgeport, New Britain and 
other surrounding towns, 
want to 
a point 
Jan. 28. 
start at

if you 
have a good time make it 
to be at 243 Front St., 
The affair is scheduled

3 P. M.
Till then I remain your, 

Publicity Agent.

LDS Theme Song 
Tune: Anchors Aweigh.

Onward to bigger things, on LDS!
Let us be true and loyal to our order LDS...
Dark clouds will pass away,
Sunshine be nigh,
If we cooperate
And set our standards, set our standards high!

Sing away, then, comrades,
Let us sing a song of victory!
Sing away, then, comrades
Every heart and voice lend/cheerfully.
Sing away, sing away,
As. we rally to the fray! ,HEY4 k m , 

(Repeat first verse.)

BROOKLYN, N. Y.—All things 
come to a pass quoting somebody or 

[ so did the Aido Cho
rus Concert, with a great big hearty 
bang! Everyqne agrees that it was 
one -of the best concerts heard in a 
long time, the chorus was grand, 
and all the performers were won
derful! It is too bad, though, that 
it had to be raining “cats and dogs,” 
because the weather kept so many 
people away.

But still, we’re “rarin’ to go.” 
We are now preparing 
Lithuanian Independence presenta
tion (February 25)—of “Lietuva,” 
written by Walter Kubilius. This 
will be given in cooperation with 
Liaudies Teatras.

But before this, we have been 
invited to sing at Laisve’s Bazaar. 
Of course we have accepted this- 
invitation. We are to sing on the 
opening day of the bazaar, Febru
ary 9. *

It seems that some of our mem
bers get frightened when we havją 
a concert or some larger affair to 
look forward to. If one of those 
people happen to be reading this, 
take a nice plain hint and come 
to rehearsal this Friday. Of course 
all of you know that rehearsals be
gin at 8 p. m., on Friday nights, 
at 419 Lorimer Street.

So long, see you then and there 
at that time!

An organ note, known as “vox 
humana” is so lifelike that it is 
distinguishable frbfti the hw 
voice.
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šeštas puslapis E A IS V ®
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Penkfa*dienis, Sausio 19, 194ft ,

(Tąsa)
Bet svarbiau, kaip ginklai, kaip karo 

grobis, tai vietos gyventojai. Jie paliuo- 
suoti nuo lenkų ponų džiaugėsi ir tuojau 
pradėjo naują gyvenimą. Stambūs kapi
talistai ir krautuvių savininkai pabėgo iš 
miesto. Jie norėjo sunaikinti fabrikus, 
bet darbininkų sudaryta milicija neleido 
tą padaryti. Darbininkų milicija padėjo 
raudonarmiečiams išgaudyti lenkų ofi- 
cierius ir slapukus.

IV.
Iš rytų pusės prie Vilniaus artinosi 

trečias Raudonosios Armijos būrys. Tan
kai, sukeldami dulkių debesį, leidosi pa
kalnėn.

Galingos, ilgos kanuolės atstatytos 
priekin. Viršus tankų atidaryta, jų ko- 
mandieriai, kulkosvaidininkai ir kanuoli- 
ninkai išlindę iš tankų, rankas pakėlę 
sveikina susirinkusią vietos gyventojų 
minią. Valstiečiai subėgę, vyrai, mote
rys, jaunuoliai ir ant rankų atsinešę vai
kus, prilindę visai arti kelio, nepaiso dul
kių, iškėlę rankas šaukia: >

—Sveiki, sveiki, broliai!
—Per dvidešimts metų mes jūs laukė

me!
—Sveiki,—atsako iš tankų kovotojai.— 

Jūsų vargams atėjo pabaiga! Lenkų po
nai čia daugiau niekados neviešpataus!

Tankai nudundėjo. Paskui juos važiuo
ja sunkvežimiai, veža raudonus raitelius, 
jų arklius. Plieno kepurės žvilga prieš 
saulės spindulius. Valstiečiai pagavę ūpo 
pradeda dainuoti:
“Nuo amžių miegojom ir štai susikėlėm, 
Ir žinom, kas reikia daryt,—
Kad reikia jau laisvės ir žemės žmogeliui, 
O ponus, skriaudikus, daužyt.”

Tai baltarusių marsalietė. Tai šio kraš
to daina.

Auštant Raudonosios Armijos šioji da
lis prisiartino prie Vilhiaus. Tai iš tre
čios pusės jėga. Sumuštos lenkų pirmos 
eilės pasitraukė j miestą. Vilniuje jie 
įrengė ant gatvių ir tiltų barikadas.

—Bum! Bum!—muša lenkų kanuolės 
šiaur-rytinėj miesto dalyj prieš Sovietų 
tankus.

—Bum!... Bum!... Bum!—atsako 
ta$kų patrankos ir trata kulkasvaidžiai. 
Prasideda mūšis, kuris tęsėsi dvi valan
das. Vienas tiltas užkimštas sunkveži
miais, kad pastojus tankams kelią.

—Tra-ta-ta!—tauškia lenku kulkasvai- c 

džiai. »
Bet jie neišlaiko tankų ugnies, padega 

ant tilto barikadą ir bėga. Sovietų tan
kistai nepaisant lenkų kulkasvaidžių 
puolėsi prie degančių sunkvežimių, nu
vilko, nuvertė degančius sunkvežimius ir 
suvertė į vandenį. Barikada išdraskyta, 
lenkai bėga toliau.

Tankai įriasi giliau į miestą. Aplinkui 
į / .tyla.

—Tra-ta-ta!... Pach!—tauška iš pas
togių lenkų kulkasvaidžiai ir šautuvai.

Raudoni raiteliai palieka arklius sau
giose vietose ir grupėmis leidžiasi į na
mus jieškoti slapukų. Jiems gelbėja Vil
niaus gyventojai surasti lenkų ponų tar
nus, išnaikinti jų lizdus.

Naujoj Vileikoj buvo pasislėpęs lenkų 
raitelių eskadronas. Apie tai pranešė gy
ventojai ir ten vyksta 30 Sovietų raite
lių, keli tankai. Lenkus suima.

Miške pasislėpė virš šimtas lenkų rai
telių ir septyni oficieriai. Valstiečiai apie 
tai pranešė raudonarmiečiams. Tankų 
grupė ir raudoni raiteliai apsupo mišką. 
Po trumpo susišaudymo 97 lenkus eili
nius ir 7 oficierius suėmė.

Ant rytojaus Vilnius pradėjo gyventi 
normaliai. Atsidarė knygynai, judžiai, 
krautuvės. Laikinosios valdžios prieša
kyj atsistojo draugas Zeleninas. • Val- 

, džios namas nuo ryto iki vakaro pilnas 
žmonių; jie turi daug reikalų. Išėjo pir
mas baltarusių kalboje numeris “Vilens- 
kaja Pravda” (“Vilniaus Tiesa”) ir “Ko
vos Vėliava.” Kaip tik Vilniaus miestas 
buvo užimtas, tai prie rusų kontrrevo
liucionierių laikraščio “Russkoje Slovo” 
buveinės atėjo revoliuciniai poetai Kar- 
sanas ir Dalmatovskis. Spaustuvininkai 
ir kiti darbininkai su džiaugsmu juos pa
sitiko ir j tris valandas išleido darbinin
kų laikraščius. Vakar dar čia viešpatavo 
lenkai, smaugė baltarusius, žydus, lietu
vius, o dabar jau Vilnius visai kitas.

f ' 1

v.
—Mūšiuose už Švenčionis ir Vilnių ko

munistai, kaip ir visada, buvo pirmose 
eilėse ir savo pavyzdžiu kitus kovotojus 
ragino pirmyn,—rašo inžinierius S. Ry
bakovas.—Po pirmo raudonarmiečių 
smūgio susvyravo lenkų armija ir pra
dėjo bėgti. Priešakyj tankų skyriaus bu
vo komunistas Sedinas. Lenkų ulanų es
kadronas bandė pasprukti.

—Rėikia nuginkluoti juos,—nusprendė 
Sedinas. Jis paleido savo tanką, kad at
kirtus lenkams pasitraukimo kelią. Len
kai mušė arklius ir bėgo.

Bet galingas Sovietų tankas vėju ne
šėsi per kalnus, griovius, kaukurus ir su 
kiekviena sekunda artinosi lenkų link. 
Dianai pakeitė kryptį, bet Sedinas su
prato jų manevrą. Dar kelios minutės ir 
tankas pastojo jiems kelią. Sutratėjo jo 
kulkasvaidžiai. Lenkai susimaišė, susi
mėtė į krūvą ir pradėjo rankas kelti į 
viršų.

Sedinas puolė ant antrų lenkų apka
sų, kur buvo jų pėstininkai ir fašistų 
būriai. Jie atkakliai priešinosi... Bet 
tankas puolė pirmyn, jo kanuolė ir kul
kasvaidžiai sėjo mirtį. Lenkai pasidavė.

Vilniaus priemiesty lenkai turėjo dau
giau jėgų, kaip buvo randoarmiečių. So
vietų tankų komandierius Matuskov puo
lė lenkų centrą. Jis patsai nepaisė pavo
jaus, nurodinėjo lenkų ugnies punktus. 
Už kelių minučių lenkų kulkasvaidžiai ir 
patrankos nutildyta. Tada jis sukoman
davo:

—Pirmyn, paskui mane!
Tankai puolė urmu. Lenkai neišlaikė 

atakos ir pasidavė. Matuskov skyrius su
ėmė 60 lenkų kareivių, 1 prieštankinę pa
tranka ir du kulkasvaidžius. v >

antru kartu sužeistas ir pateko į Vil
niaus ligoninę. Ten jis pasakojo raporte- 
riui.

—Gurguolių skyrius, kurio buvau ko- 
mandierium, nakties laiku prisiartino 
prie girios. Staiga pasipylė kulkų lietus.

—Į mūšį! Slėpkitės!—daviau koman
dą. Patsai nušokau nuo arklio ir puoliau 
į griovį. Priešo kulka pataikė man į gal
vą, kraujas bėgo per veidą. Bet aš šau
džiau.

(Bus daugiau)

Mūšyje ne vien raudonarmiečiai pėsti
ninkai, raitarija ir tankiečiai parodė su- 
gabumą, bet drąsiai veikė ir gurguolių 
(abazo) armijos dalys. Švenčionių ligo
ninėj gulėjo gurguolių vedėjas Šesterno- 
vas. Jis pradėjo prašyti daktaro, kad vėl 
leistų jį į kovojančių eilės. Paleido. Jis

Lietuvos General. Konsulato New 
Yorke Aukų Pakvitavimas Nr. 23

Vilniaus Reikalams:
LDS 1 Apskr., Massachusetts valst., per K.

Peslis, Bridgewater, Mass............................ $5.00
Moterų Apšvietos Kliubas, Minersville, Pa., per

O. Sembrienę, 149 sk. (prisiuntė “Laisvė”) 5.00 
ALDLD, Philadelphia, Pa., per J. Butville

(prisiuntė “Laisvė”) .................................  5.00
William Wolf, Great Neck, N. Y., aukojo $1.00, 

prisiuntė $2.00, viso .............................. 3.00
(Aukojo J. Bartkus ir J. Samson po $1.00)

Lietuvių Vaizbos Butas, Pittsburgh, Pa., per
P. L. Pivaroną ................................................. 158.00

J. Gudaitis, Carlstadt, N. J................................. 1.00
Lietuvių Politikos Kliubas (drauge su Moterų

skyrium), per W. A. Meškūną, Scranton,Pa. 20.10 
J. Dičkienė, New Haven, Conn, prisiuntė suau

kotus: A. Valiukevičių—$1.50; A. Gutaus
kų ir A. Dičkų po $1.00; B. Daujotu, J. 
Medelių, Kazokų, J. Latvių po 50c; J. Dič- 
kaus ir Žikio po 25c, viso .......................... 6.00

A. S. Trečiokas, Newark, N. J., jteikė E. Ma- 
kutėnienė, Elizabeth, N. J., svečių suauko
tus 1939 m. gruodžio 24 dieną .   16.00
(Aukojo: A. Laukžemis $5.00; A. Daukan
tas $2.00; po $1:00 aukojo — O. Daukan
tienė, U. Urbanienė, K. Kulbokas, B. Bra
zaitis, E. Mikutėnienė, Ig. Budreckis, J. 
Norušis, A. Norušienė, A. S. Trečiokas.)

Lietuvių Literatūros Draugijos 7 Apskr., Mass.
valst. per G. Shimaitj, Montello, Mass........ 5.00

Felicija Bakučioniūtė, Westfield, N. J................. 5.00
Lietuvių Piliečių Kliubas, Yonkers, N. Y., per

Fr. Saidis ................................. ......................  50.00
J. K. Urbonas, Shenandoah, Pa., prisiuntė ....... 12.45

(Aukojo: SLA. 2? kuopa $5.00; J. F. Sta
siškis, P. W. Beršlanas, P. Aleksandravi
čius, A. Staniškis po $1.00; J. Driza—50c; 
smulkių aukų—$1.95. Be to, SLA 23 kp. už 
didįjį Vilniaus Pasą — $1.00.)

Central Patricia, Ont., Canada, lietuviai, pri
siuntė J. Sniceris ...................................  27.00
(Aukojo: po $5.00—A. Meidas, A. Straigis, 
S. Ilekys; po $2.00 — J. Sniceris, P. Asty- 
lienė, V. Ženaitis; po $1.00 — J. Pavilonis, 
J. Paplauskas, P. Miežinskas, K. Bendokas, 
M. Januška, V. Dabušinskas.)

Amerikos Lietuvių Kliubas, Amsterdam, N. Y., 
per M. Kerbelį ............................................  50.00

Lietuvių Piliečių Kliubo, Hudson, Mass., su
rinkta pris. J. Jaskevičius ..;............. 7.10

Kanados Lietuvių Sąjunga, Montreal, Canada, 
surinko pris. A. Sakalas .................... 26.00

Lietuvių Piliečių Kliubo, Pittston, Pa., surink
ta, pris. A. Galinskas .............. ...........  31.41
(Aukojo: po $5.00 — S. Ramanauskas, A. 
Galinskas, L. Šeporaitis, J. Pašvenskas; 
po $1.00 — A. Šeporaitis, J. Marcinkevi
čius, P. Grigaliūnas, J. Puodžiūnas, G. Lau
kaitis, J. Jonyka, A. Miliauskas; po 50c — ’ 
A. Remeika, K. Marcinkevičius, S. Maro- 
zas, A. Žukauskas; po 25c—K. šakočius, 
Pr. Ramiza.)

Jersey City, N. J.
Jungtuvių Pokilis

7 d. sausio A. ir O. Matu
levičiai suruošė savo dukrelei 
Elenorai jungtuvių pokilį. Po
kily dalyvavo gražus būrys 
žmonių. Elėnora, neigi jos tė
vai nepranešė, kada vestuvės 
įvyks. Elenoros būsimas vyras, 
Antanas Karpičius iš Haver
hill, Mass., dabartiniu laiku 
dirba New Yorke. Iš Haver
hill, Mass., buvo atvykę Kar- 
pičiaus motina, sesuo ir būsi
mas švogeris. Pokilis pasibai
gė gražioje nuotaikoje, su lin
kėjimais ateinančiai ženotų 
porai laimingo, linksmo gyve
nimo.

Kadangi tą dieną Elenoros 
buvo gimtadienio diena, tai 
kartu atžymėta ir jos gimta
dienis. Svečiai suteikė dovanų. 
Bet gražiausia dovana, tai bu
vo nuo jos vaikino, A. Karpi- 
čiaus, jungtuvių žiedas.

Sakoma

1939 metais, sakoma, New 
Jersey valstijoj surasta darbų 
dėlei 111,305 žmonių išsako
ma, kad 165 nuošimčiai dau
giau, negu 1938 metais. 1938 
met., sako, buvo surasta dar
bų dėlei' 41,911. Tokį raportą 
pateikė valstijos direktorius 
G. Hoffman.

Nori Taikos

Hudson County Central La
bor unijos savo susirinkime 9 
d. sausio vienbalsiai nutarė, 
kad CIO ir ADF darytų taiką. 
Susirinkimas pasiuntė abiejų 
organizacijų prezidentam ir 
kartu Rooseveltui rezoliuci
jas, kad būtų daromi žings
niai galutinai abiejųjunijų vie
nybei. Tačiau Greenas savo 
laiške Central Labor tarybai 
sako, kad Non-Partisan Lea-’ 
gue esanti komunistų kontro
liuojama organizacija ir kad 
su ta organizacija Central La
bor nieko bendro neturėtų.

Pokilis

vėliau LDS kuopos vairą. Jau
nuolių dalyvavo susirinkime 
virš tuzino, mat, buvo garsin
ta, kad bus padėtas pamatas 
jaunuolių kuopai Jersey City. 
Tačiau per komisijos neapsi
žiūrėjimą, nebuvo pakviestas 
iš Jaunuolių Tarybos Komite
to narys ir tokiu būdu tas rei
kalas palikta kitam susirinki
mui.

Bėda
Plungis, kuris už netvarkų 

važiavima likosi areštuotas ir 
nuteistas pasimokėti arba eiti 
į kalėjimą ir neturėdamas iš
tekliaus skiriamą sumą pinigų 
pasimokėti, nuėjo trisdešimt 
dienų į kalėjimą. Važiavimas 
automobiliais yra atsargus 
dalykas ir už bent kokį prasi
žengimą smarkiai baudžia.

Ar Žinote? n
Ar žinote, kaČ vasario 11 d. 

bus prakalbos paminėjimui 
Lietuvos nepriklausomybės ? 
Taipgi bus atžymima atgavi
mas Lietuvos sostinės Vilniaus. 
Pradžia 3-čią valandą dieną.

Ar žinote, kad LDS 133 
kuopa įgaliojo K. Baranaus
ką ir A. Matulevičių rinkti au
kas sušelpimui nukentėjusių 
Vilniaus lietuvių?

Toliau, ar žinote, kad pir
mą šeštadienį po Velykų įvyks 
LDS 133 kuopos vakarienė?

K. Biuras.

Cleveland, Ohio ■
čia yra vardai aukavusių 

d. J. J. Jukelio prakalbose 
gruodžio 10 d., 1939 m., Lfet, 
Darb. Svetainėje, 920 E. 
79th St., kur buvo suaukau- 
ta $27.37, ir kur buvo nuo 
ekspensų paskirta Lietuvos 
politiniams kaliniams $12. 
Liko nuo ekspensų $17.37, ir 
$5.37 dėl “Daily* Work orio” 
dienraščio. Aukavo sekamai:

Po dolerį: Dominaitis, Dar
gus, Yuočienė, J. žebrys, 
Stanley Kazulionis.

Po 50c.: J. N. Simons, Žeb
rauskienė, Petrauskienė, No
mura, Kurui is,. J. A. Vaupšas, 
Lesnikauskas, K. Romandie- 
nė, V. Juozuponis, Plungis, 
Skleris, Skupas, F. Vasiliaus
kas, A. žasiunas, V. Mockai- 
tienė. Po 30c.: Pucevičius ir 
Valeika.

Po 25c.: K. Andrews, A. 
Kazlauskas, Petriūnienė, P. 
Kubilius, D. Petrauskas, P. 
Boika, V. Šūsnis, S. Saimonas, 
A. Radzevičius, T. Križanaus- 
kas, J. Stripeika, A. Bauža, 
M. Valentukonienė, Rūbas, 
Saimanienė, Kanapeckas, Rut- 
kienė, T., Križanauskienė,

K airis, žiuris, Dvilis, Baltru
šaitienė, čiapla, Rubienė, Ja
nuškevičienė, M. Mažeikienė, 
F. Bauža, V. Vidugiris, Ma- 
zan, G. Palton, G. Lumas, J. 
Geibis, Brazauskienė, Ragad- 
žinskas, Tunaitis, Kairienė, J. 
žiburis, M. Račkaitienė.

Rengimo komisija varde 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
taria širdingą ačiū visiems, 
kurip atsilankėte prakalbosna 
ir gausiai paaukavote.

M. Valentą.,

Hong Kong. — Japonų 
karo laivai bombardavo 
chinų prieplaukos miesto 
Ningpo tvirtumas. Bet chi- 
nai ten vis atsilaiko.

Naujausi ir Gražiausi 
Dariaus ir Girėno

Kalendoriai 1940 m.
Atvaizduojanti abu lakūnus, jų 

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

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

STANDARD CALENDAR CO.
882 West Broadway

So. Boston, Mass.

Viso $433.06
Anksčiau skelbta $4,264.92

Bendrai $4,697.98 
ir Lt. 170.25

Visiems aukavusiems ir pasidarbavusiems aukų 
rinkime Generalinis Konsulatas nuoširdžiai dėkoja. 
1940-1-13.

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdčs 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

Telefoną* EVergreen 7-1661

~ ~ - ' —!

SO. BOSTON IR APIELINKE
Sausio 13-tą d. įvyko po

kilis pagerbimui Taleišų 25- 
kių metų ženybinio gyvenimo. 
Pokilyj dalyvavo arti šimto 
žmonių, pirmininkavo adv. 
Paulauskas. Pirmininkas, kai
po advokatas, nekokis. Varto
jo tokius žodžius, kokių nepri
dera vartoti tokiose parėse. 
Rimčiausią kalbą pasakė, tai 
kunigas Kemežis, kuris padai
navo ir solo. Svočia buvo žaL 
kauskienė, piršlys Paknys iš 
Kearny, N. J.

Iš Susirinkimo

val-

svar- 
įvyko 
pelno 

per

Sausio 14-tą d. įvyko Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
133 kuopos susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo gražus bū
rys narių. Įsirašė trys nauji 
nariai, du jaunuoliai ir vienas 
suaugęs, būtent, Ruth Matule- 
vich, Vernickas ir K. Baraus
kas. Nuo vaja.us pradžios jau 
gauta 8 nauji nariai ir didžiu
moje jaunuoliai. ( Ačiū . Matu
levičiam ir Vernickienei už į- 
rašymą savo vaikų. Atlikta 
nominacijos LDS centro 
dybos.

Iš raportų bene bus 
besni šie: Balius, kuris 
30 gruodžio, ' davė 
$42.30, kuris skiriamas
pusę su šv. Jurgio Dr-ja. De
legatai iš LDS jaunuolių kon
ferencijos Yąnčiūtė su Dau
gėla pažymėjo, kad konferen
cija buvo naši. Abu jaunuoliai 
pirmu kartu viešai pasirodė su 
raportu. Daugelukas turi, ma
tyt, garų gabumų, kalba aiš
kiai, drąsus ir galima tikėtis 
iš jo gero veikėjo ateityje. 
Marcele biskutį nedrąsi, bet 
neperstok, drauge, lavintis, 
gabumų irgi pas jumi yra.

Gi seniai sėdi ir gėrisi jau
nuolių raportu. Seniai ištikrų- 
jų turi kuomi pasidžiaugti, 
kad žino, jog šie ir kiti atei
ties žiedai tūfes paimti kada

Antras Metinis Koncertas
RENGIA L. M. N. A. S.

Įvyks Sekmadienį, Sausio 21 January 
vai. vakare 

AUDITORIUM
SO. BOSTON, MASS.

Pradžia 6

MUNICIPAL
El BROADWAY

r’ ft

V. ”■ /I W

A

Aidiečių Grupe, iš Worcester, vadovaujama J. Karsokienės

Gerbiami Dailės Meno Mylėtojai-Rėmėjai! Kviečiame ir prašome 
dalyvauti šiame konce'rte. Atsilankę, turėsite progą išgirsti vieną iš 
dainininkių, ‘ Birūtą Rašmokaitę, iš New Yorko. Taipgi žymius Naujos 
solistes ir grupes. Viktorija Mickevičiūtė, smuikininkė iš Worcesterio; 
dainininkė iš Montello; Jonas Paura' iš Bostono; Jonas Sabaliauskas, 
Harmonijos Grupė, vadovaujant H. Žukauskaitės; Montello ' Moterų 
Grupe, vadovaujant O. Mineikaitės ir Aidiečių Grupė iš Worcester, 
KarsokienesX

■

jumis skaitlingai 
žymiausių jaunų 
Anglijos solistus, 
Ona Mineikaitė, 
iš Worcesterio; 
Kultūros Kliubo 
vadovaujant J.

Kviečiame visus.— Rengėjos
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Chicagos Žinios
SOCIALISTŲ DEMAGOGŲ SURENGTAS MITINGAS 

PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ NEPASISEKĖ
Teisėjas Jacob Panken išinizavo žydai senos gvardijos 
New Yorko ir Profesorius Do- socialistai. Jie gavo čekų ka- 
uglas Isteriškai Šaukė, kad 
Komunistai Susivieniję su Na-

ziais ir Puola Demokratiją
Sausio 14 d. Coliseum sve

tainėje įvyko žydų socialistų 
senos gvardijos užmanytas 
mitingas. Prie mitingo suren
gimo “Fordo” plauko socia
listai prisitraukė lenkus kata
likus ir čekus' katalikus. Mi- » 
tingą rengė neva prieš agre
sorius ir užtarimui už Čekos
lovakiją, Lenkiją ir labiausia 
Finliandiją. Tačiau visas mi
tingas, kas liečia paties pir
mininko prof. Paul Douglas ir 
kalbėtojų iš New Yorko tei
sėjo Jacob Panken, ir kųn. 
F. W. Jedlicka, tai mintingas, 
buvo nukreiptas prieš Sovie
tų Sąjungą. Kaip įmanydami 
jie bandė niekinti ir komunis
tus ta proga. į Kun. Jedlicka 
net “utėlėmisr ir ‘“supuvė
liais” komunistus išvadino.

Teisėjas Jacob Panken tiek 
įsikarščiavo, tiek isterijos pa
rodė, kad stebėtis teko. Išro
dė, kad jis mitingą nori su
agituoti prie riaušių, 
prie to, jog negana 
besipurtindamas ir 
damas, būk baisius 
komunistai atlieką 
Finliandiją, kad
eilinius kareivius ten į frontą 
varo su kulkasvaidžiais, bet 
šaukė, kad Raudonoji Armija 
tuoj ims maršuoti per Berin
go sąsmaugą į Alaska ir už
puls Ameriką.

Klausantis to seno socialis
to prakalbos, kitaip jį negali 
suprasti, kaip tik jo pasišo
vusį norą sukurstyti Ameriką 
į karą prieš Sovietų Sąjungą.

Prakalbom pirmininkavo 
prof. Douglas. Jis irgi kaip 
įmanydamas puolė Sovietų 
Sąjungą, atakavo komunistinį 
judėjimą ir vis kartojo, kad 
gindami 
landiją, 
k r at i ją. 
juokėsi.
nėra ko sakyti apie tą kompa
niją. Generolas Mannerheim, 
generolas Franco, Mussolinis, 
Hooveris, ir tas pats teisėjas 
Panken, Douglas ir tt.

Labai teisingai pasakė kal
bėtojas rabinas Jacob 
Weinstein:

“Kaltinant nacizmą ir

talikų ir lenkų katalikų kuni
gų talką. Per dvi savaites vi
sose bažnyčiose ir per radio 
garsino tą mitingą, žydų bent 
kiek didesnės organizacijos 
neprisidėjo. Didelėj 
nėję susirinko apie 
žmonių. Atrodė labai 
nas mitingas.

Daugiausia susirinko
Buvo kiek čekų ir žydų. Fi
nų tame mitinge kaip ir ne
buvo.

svetai-
4,000

lenkų.

Lietuvių irgi nebuvo. Tiks
liai peržvelgiau svetainę'. Pro
fesorius Douglas vis kartojo 
lietuviai, bet jų visai ten ne
buvo. Jie nematė reikalo eiti 
į tokį mitingą, kur kursto šią 
šalį prie įsivėlimo į karą; da
lyvauti mitinge, kuris traukia 
žmones į Mannerheimo, Mus- 
solinio, generolo Franco ir 
Hooverio kempę.

Priėmė rezoliuciją, 
laujančią, • kad
tas atkreiptų atycrą, kad pa
dėtų lenkam, čekam, 
ir finam, kad pasmerktų 
kietiją ir Rusiją.

Tenka žymėti, xad tą 
tingą ignoravo stambioji
cages spauda, kuri jį garsino. 
Nebuvo atsiuntę reporterių 
nei .“Tribune”, nei “Daily 
News.”

reika- 
preziden-

SO. BOSTON, MASS
Antras didysis Naujosios 

Anglijos Lietuvių Moterų Są
ryšio koncertas įvyks nedėlio
ję, sausio (Jan.) 21 d., 6 v. 
vakare, didžiojoj So. Bostono 
svetainėje Municipal Bildin- 
ge. x

Į šį koncertą bus sutrauk
tos gabiausios muzikos spė
kos iš Boston ir tolimesnių 
kolonijų, tarpe kurių daly
vaus garsioji New Yorko dai
nininkė p-lė Ramoškaitė. 
- šis koncertas bus 
kus, ir didelis, nes 
dieną, sausio 21-mą, 
Broadway, įvyks
konferencija. Taigi, 
koncerte bus svečių iš visos 
plačios Naujosios Anglijos. 
Čia bus galima susitikti se
nus draugus ir pažįstamus. 
Čia bus tikras pažmonys. Tai 
nepraleiskite šios progos, bū
kite visi. Įžanga tik 40c.

H. T.

ley St. Pradžia 1 vai. po pietų. Po 
konferencijos bus skani vakariene. 
Prašome dalyvauti. Jeigu delegatus 
neišrinkote, galite dalyvauti kaipo 
svečiai. Dar vienas svarbus paren
gimas, tai moterių kliubiečių, rodbs 
bus 18 d. vasario, pelnas skiriamas 
vilniečiams. Taipgi prašome nieko 
nerengti toj dienoj, bet dalyvauti 
parengime. — Rep. (16-17)

tikrai pu i 
tą pačią 
ryte, 376 

NALMS 
šiame

MONTELLO, MASS.
Sekmadienį, sausio 21 d. įvyks de

batai, 2 vai. po pietų, Liet. Taut. 
Namo Svet. Debatų tema: "Užgir- 
ta, kad Sovietų Sąjunga yra patei
sinama dabartiniame kare su Fin- 
landija.” Kviečiame atsilankyti, im
ti dalyvumą arba pasiklausyti. 
Stoughtonas, Bridgewater imkite da
lyvumą, padarykime sutartį seka
mai: vieną sekmadienį Montelloje, 
antrą S tough tone, trečią Bridge- 
wateryje. Būtų daugiau' jėgų ir 
energijos, neleiskim veltui laiko. -— 
A. Sauka, Debatų Kom.

(16-17)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks sekmadienį, sau
sio 21 d., pas drg. Indrulienę, 129 
W. Market St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Visos narės malonėkite da
lyvauti, nes turime svarbių reikalų 
apsvarstyti. — Sekr. (16-17)

Rau-

Priėjo 
ką šaukė 
bedrebė- 
dalykus 
puldami 

karininkai

žydam
Vo-

mi-
Chi-

Kaunas. — Lietuvos 
donasis Kryžius išsiuntinėjo 
Jaunimo Raud. Kryžiaus ra
teliams - skyriams kalėdinių 
dovanu, kurias atsiuntė Ame
rikos Raudonasis Kryžius. 
Dovanėlių išsiuntinėta apie 
1200 dėžučių.

CLEVELAND, OHIO «
Sekmadienį, 21 d., yra rengiamos 

svarbios tarptautinės masinės pra
kalbos paminėjimui Lenino mirties. 
Public Auditorium "Music Hall,” 
ant E. 6th St. ir St. Clair Ave., 2 
vai. po pietų. Išanksto bilietas 20c,Į 
prie durų 30c. Pirmininkams bus’ 
gerai žinomas Andrew R. Onda. 
Kalbės Elizabeth Gurley Flynn, W. 
W. Weinstone. Tema: "Kaip išlaikyti 
Ameriką nuo Imperialistiškos karės” 
ir kitus šių dienų klausimus aiškins. 
Todėl kviečiame vietos ir iš apylin
kės lietuvius dalyvauti. — M. Va-i 
lenta. (15-16)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

YONKERS, N. Y.
šeštadienį, įvyks balius, Polish 

Community Center, 92 Waverly St.Įi 
Durys atdaros nuo 6 v. v. Šokiai 8 
v. v. Įžanga 35c. Gera Orkestrą. Vi- j 
sus širdingai kviečia St. Vincent de 1 
Paul Society. (14-16),

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, sausio 19 d., 7 v. v. 

įvyks "Laisvės” skaitytojų pažmo- j 
nis. Bus gardžių užkandžių ir gėri
mų visiems "L.” skaitytojams vel-i 
tui. Būkite Liet. Svet., 29 Endicott 
St. — Kom. (14-16)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

—Rep.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ka'rvelių Tėvui. — Sakote 

kad prakalbos įvyko lapkri
čio 28 d. Taigi, beveik du 
mėnesiai 
aprašote, 
apie to 
žmogaus
čiai rašyti, 
dencijos nedėsime.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, 23 d. sausio, 8 v. v. Lie
tuvių Svetainėje, 853 Hollins St. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime. Susirinkimo laikas 
buvo perkeltas, kaip visiems yra ži
noma, dėl priežasties rengiamos 
operetės

Todėl, 
mirškite 
rinkimo 
susirinkime visi. — A. V.

dėl priežasties 
"Nebaigta Kova.” 
draugės ir draugai, 
aukščiau suminėtos 

dienos. Dalyvaukite

nepa- 
susi- 

šiame 
(16-18)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro koncertas, 20 d. 

sausio bus Lietuvių Svet., 180 New 
York Avė. Pradžia 8 vai. Įžanga 
75c ir 50c. Šis bus nepaprastai mu
zikalia koncertas. Sietynas minės 
savo 26 metų gyvavimo. Sekančios 
spėkos dalyvaus: Biruta Ramoškai
tė iš New Yorko, Aidbalsiai iš 
Brooklyno, vad. Šalinaitės, Bangos 
Choras, Rusų Choras, Walter ir 
Lillian Šimulevičiai, ir kiti. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. (14-16).

EASTON, PA.
Sekmadienį, sausio 21 d., 5.1 kp. 

rengia skanią vakarienę, IWO Sve- 
tainiukėj (buvusiame kliube) 634 
Ferry St. Pradžia 6 vai. vakare, 
svetainės durys bus atdaros 5 vai. 
po pietų. Vakarienė susidės iš namie 
gamintų dešrų ir kopūstų, žinoma, 
su įvairiais pridėčkais ir šaltu alum. 
Bus ir muzika šokiams. Kviečiame 
lietuvius ir iš tolesnės apylinkės da
lyvauti. Tikictas vakarienės tik 65 
centai asmeniui. Užtikriname, kad 
visi būsite patenkinti. Visus užkvie- 
čia —' Rengėjai. (15-16)

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

IftjU’nC.O' Gaminam valgius ir 
t u r irn o Amerikos 
Išdirbinio ir impor- 

eLCJb tuotų degtinių, vi- 
. šokių vynų ir gero
(Liquor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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

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

“demokratišką’' Tin
gina apskritai demo- 
Daug žmonių iš to

Puikūs demokratai,

ko-
munizmą, reikia iš galvos ne
išleisti pagrindinį dalyką, tai 
kad tiem pasireiškimam buvo 
ekonominės priežastys. Tos 
agresijos, kurios dabar pasi
reiškė, taipgi nėra be prie
žasties. Aš paeinu iš Lenki
jos. Mano giminės ten dar 
gyvena. Buvau anais metais 
jų aplankyti. Girdėjau agita
cijas dvarininkų prieš žydų 
mažų krautuvininkų bizne- 
Hus. Girdėjau pogromų at
balsius. Kaip prof. Douglas 
aiškino apie sudarymą Euro
pinės Federacijos iš mažų 
tautų, tai jeigu tos Federaci
jos sudaryme dalyvaus tie 
patys žmonės, kurie iki šiol 
buvo valdonai, tai pastangos 
bus bergždžios.”

Tolerantiškai kalbėjo reve- 
randas Ralph Wakefield, pre
zidentas Chicagos Bažnyčių 
Federacijos. Jis nurodė, kad 
reikia aukštesnių idealų ir 
vienytis, kad išvengti karų ir 
agresijų.

Neblogą prakalbą pasakė 
ir prof. J. Zmrhal, čekoslova- 
kų Tarybos narys. Jis neužsi- 
pilldinėjo ant Sovietų Sąjun
gos, arba ant komunistų, o 
nurodė į jo tautiečių kovas 
prieš nazius ir prieš Vokieti
jos reakciją.

Kalbėtojas buvo ir nuo Chi
cagos Darbo Federacijos, J. 
D. Keenan. Viskas, ką jis 
žymėjo, tai kad Wm. Green 
visuomet nurodęs, kad reikia 
izoliuoti komunistus.

Nuo finų kalbėjo Paul Mil
leg. -

»Propagandos Kalnas Tik 
Pelę Pagimdė

Mitingą užmanė ir* suorga-

prabėgo, o tik dabar 
Antra,

politiniai
plepalus

Todėl

neapsimoka 
sugedusio 
taip pla- 
korespon- 
Atleisite.

PITTSBURGH IR APYLINKĖ
L.DS 160 kp. rengia puikią vaka

rienę, 4 d. vasario, 7 v. v. 1320 
Medley St. Prašome draugijų, kliu- 
bų ir kitų organizacijų nieko ne
rengti tą dieną, bet dalyvauti pa
rengime.

LDS 8 Apskritys šaukia metinę 
konferenciją, 28 d. sausio, 1320 Med-

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 21 d., 7 v. v. Nariai kviečia
mi dalyvauti, nes bus renkama nau
ja valdyba 1940 m. Taipgi kviečia
me organizatorius dalyvauti susirin
kime ir išduoti raportus. — Valdy
ba. (15-16)

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 1 
įvairiom spalvom, i

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

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime slzų pritaikymui visokio nuauginio 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 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave. 

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yrą puikiausios rūšies.

Linksma Pranešti! Trijų Aktų Operetė

o
PERSTATYS BALTIMORĖS LYROS CHORAS

VADOVYSTĖJE CHORO KOMITETO IR DAINŲ MOKYTOJO CHARLES GRANOFSKY

HML 7

N ' 1
> fl

Baltimorės Lyros Choras

Sekmadienį, Sausio 21 January
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 853 Hollins Street PRADŽIA 8 VAL. VAK .

Narys National Symphony, Charles Granofsky duos smuiko solo
Bilieto kaina: 50c suaugusiems, 25c vaikams. Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti
.... ■................ - ■ - -l j-Ti . » į.. Ą.Ifr.

KOMITETAS.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn
Rieštiniai laikrodėliai
Rožančiai

$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

nuo $1.50 augštyn

Maži Rankpinigiai palaikys 
j jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Fontaninlų plunksnų 
Ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

nuolaidąPriminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEW 

701 GRAND STREET 
Bet. Graham & 

Įsteigta 1892

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178
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Aštuntas puslapis Penktadiehis, Saulio 19, 1940
T*7
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Kompanija Bandžiusi šiandien Prakalbos
Apsukt Miestą

Iš N. Y. Lietuvių Vaka 
ro Vilniečiams Šelpti

Teisėjas > Harry E. Schirik 
panaikino vertybių nustatymo 
komisionierių patvarkymą, 
kad N. Y. miestas turįs iš- i 
mokėti N. Y. Central gelžke- 
lio kompanijai $36,417 nuos
tolių, kuriuos kompanija turė
sianti išleist apsaugojimui til
to ant vienos iš Ulster apskri
tyje esančių linijų. Tiltui, sa
kė kompanijos advokatai, 
esąs pavojus dėl daugio van
dens priileidžiamo iš miestai 
vo Scholarie rezervuaro į 
Ashokan tvenkinį per Esopus 
upelį.

Pasirodo, kad tas atlygini- 
mas buvo paskirtas liepos mė
nesį, 1939, o dar. birželio 2-rą 
kompanijos buvo paduotas 
pareiškimas visai panaikint 
tą liniją ir kad kompanijos 
seniai tas buvo nutarta. Tei
sėjas patvarkė nebeišmokėt 
jieškinio.

Penktadienį, sausio 19stą, 
lygiai 8 vai. vakaro, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne, įvyks 
labai svarbios prakalbos, ku
riose bus aiškinama svar
biausieji pasauliniai įvykiai.

Prakalbas sakys A. Bimba 
ir R. Mizara. Mizara kalbės 
apie europinius įvykius, o 
Bimba apie šios šalies. Gi 
mums visiems yra svarbu su
žinoti :

Kodėl karas prasidėjo Fin- 
landijoj ir kAip jis baigsis?

Ar bus visas 
trauktas į karą ?

Kodėl Anglija 
stumia Švediją,
Rumuniją, Turkiją ir kt. šalis 
į karą ?

Ar išsilaikys Lietuva neu
tral išk a ?

Kur link vedą Ameriką da-

'pasaulis į-

ir Franci ja 
Norvegiją,

bartinė valdžios tarptautinė 
politika?

Ką žada dabartinė Jungti
nių Valstijų Kongreso Sesija?

Kas yra tie “krikščionys,” 
kurie planavo nuversti Ame
rikos valdžią, išžudyti kon- 
gresmanus, senatorius ir ko
munistus? Ir daug kitų svar
bių dalykų bus išaiškinta.

Gerbiamieji Lietuviai! Iš 
paduotų temų matote, kad 
šios prakalbos "bus labai svam
bios, 
daug 
k u ir 
bioji

Lietuvių Vilniaus
Vartų parapijoj įvyko 
girnas šio mėn. 14-tą

A. Vasiliausko Koncertas 
Sekmadienį

Sausio 21-mą įvyks artisto 
Alex Vasiliausko koncertas, 
kuriame, apart jo paties, da
lyvaus p-lė Marijona Kižiūtė, 
paskilbus dainininkė; Kings 
Choras; Violetos Tamkiūtės 
vadovaujamas Lietuvos Dai
nos Merginų Kvartetas; 
Bruce King, pianistas, muzi
kos mokytojas; Juozo Tarno 
orkestras ir patsai Tamas- 
Tamašauskas, armonistas.

Po koncertui šokiai prie J. 
Tarno radijo orkestros.

Koncertas įvyks sausio 21- 
mą, 6 v. vak., Grand Paradise 
salėj, Grand ir Havemeyer 
Sts., Brooklyne. Įžanga 
75c ir 50c. Vien šokiams

$1, 
35c.

Anglies Prekėjai 
Laužys Streiką

dai<išvežiojimo
streiką, 

savo pa- 
parodė 
streiką, 

out,”

Anglies 
bininkams paskelbus 
Central Coal Co. su 
gelbinėmis firmomis 
nusistatymą laužyt
tuojau paskelbė “lock 
išmesdami iš darbų 1,000 dar
bininkų apart streikuojančių 
500. .

Darbininkai reikalauja pa
kelt algas 20 nuošimčių ir at
sisako dirbt po 48 valandas 
per savaitę, reikalauja 
vai.

Pasaulyj kasdien tiek 
naujų įvykių, kad sun- 
suspėti juos sekti. Stam- 
spaūda ir radio permir

kę propagandos nuodais 
faktus iškraipo.

Ateikite į šias prakalbas 
išgirskite tiesą! Būkite visi 
visos! Įžanga veltui!
Kviečia Lietuviai Komunistai

ir

ir 
ir

IŠ NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMO

IŠ KREPŠIASVYDŽIO 
RUNGTYNIŲ

Aušros 
paren- 
dieną, 

pobažnytinėj t svetainėj, kurio
visas pelnas liko paskirtas 
vilniečių šelpimui. Tą pačią 
dieną buvo laikytos šv. mi
šios su padėkavone vardan 
visų parapijiečių už sugrąžin
tą Lietuvos sostinę. Nors la
bai prastas oras buvo, lietus 
smarkiai pylė, tai daug pa
bijojo dalyvauti tą vakarą, 
bet karšti lietuviai to nepai
sant išpildė savo pareigas ir 
tuom parodė savo meilę tė
vynei ir tautai. Taip ir komi
tetas iš penkių organizacijų 
(pasirodė ir gražiai išpildė sa
vo užduotį.

Vakaras liko atidarytas per 
pirmininką Alfonsą Stankevi- 

visomis jėgomis 
vakaras būtų 

programą 
jau-

Radzvinskienė; $2 J. Braš
ki s.

Po $1 : J. Tiškus, S. Pranc- 
kauskas, A. Bartusiavičius, p. 
Markiavičienė, R. Salkaitienė, 
J. Kopcinskas, J. Liekutis, 
M. Barscauskas, F. Lukasavi- 
čius, J. Baniunas, S. Jatkaus
ie as, J. Labinskas, J. Ksce- 
naitis, S. Kavalauskienė, p.
A. Dzikienė, S. Kazlauskas,
B. Paulauskienė, p., Jatkaus- 
kienė, R. Utvėriena, p-n i a 
Burisas, p. Burisas, P. Ru
gienė, p. Biciusienė, p. Mie- 
cinskienė, p. Vanclauskienė, 
p.' Vaičiūnienė, K. Skarųps- 
kienė, Jur. 'Žvirblis, A. Stan
kevičius, J. Zukaitis.
kiais sumetė $2.40.

Viso surinkta rink
liavos .........................

Pelnas iš parengimo

Smul

$73.40
$78.69

Viso $152.09
ši suma likosi perduota Lie

tuvos generaliniam konsului 
per Alfonsą--^ Stankevičių ir 
Stanislovą Skarupskį. Visas 
parengimo komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems dalyva
vusiems ir parėmusiems.

Ten Buvęs.

vakare, grab, 
salėje, 84-02 

Woodhaven, 
New Yorko

* V* » •

Inside Phone
EVergreen 4-B4M

OffPhone
EVergrėen 8-1090

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

4

Open Day and Night

Managed by

RHEA TEITELBAUM
IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai vyram, garu apšildomi ir visi 
kiti parankumai. Ona Stanaitienė, 
105 Reid Avė., Brooklyne. Geras pri
važiavimas iš visur. Aplinkui geros 
restauracijos. (16-18)

čių, kuris 
stengės, kad 
sėkmingas. Toliau 
pildė vietinis parapijos
nų vyrų Vyčių Choras, vado
vaujant ponui J. Labmskui, 
pradedant su Amerikos Him
nu, baigiant su himnu “Lietu
va Tėvynė Mūsų.” Kalbėto
jais buvo pakviesti ponas 
Laučka, Amerikos redakto
rius, ir ponas Simutis, Lietu
vos konsulo padėjėjas, kurie 
savo kalbomis paliko gerą į- 
spūdį newyorkieciuose lietu
viuose.

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Pereitą sekmadienį, Trans
figuration salėje, Marcy Ave. 
ir Hooper St.,'įvyko krepšia- 
svydžio rungtynės tarp Broo
klyn Liths ir Queen of An
gel? komandų.

Js pradžios atrodė labai 
Lith’ams, bet 
semti kovo

ju priešai 
Buvo aišku, 

be 
ir tuo 

rungtynes, 
pažymėti,

SUSIRINKIMAI
ALDLD 2-ro APSKRIČIO 

VALDYBAI
Apskričio susirinkimas įvyks šį 

penktadienį, sausio 19-tą, Laisves 
ofise, 8 vai. vakare. Sena valdyba ir 
naujai išrinkta valdyba privalo būti.

(15-16)

Sausio 12 d. 
Shalins-šalinsko 
Jamaica Ave., 
įvyko Didžiojo
liet, namų savininkų organi
zacijos metinis ir gana gau
sus susirinkimas, kuriame iš 
valdybos raportų paaiškėjo, 
kad pereitais metais organi
zacija gražiai pasidarbavo ir 
paaugo nariais iki 208. Gi 
šiame susirinkime įsirašė se
kanti nauji nariai: J. Stira, 
Stella Malonis, P. Tarnas, P. 
Montvila, P. Jankus, P. Bu- 
zelis, J. Gaigalas, Ona Ba- 
jarčienė ir A. Glaudelis.

šiems metams valdybon iš
rinkta: Pirm. J. P. Machulis, 
vice-pirm. A. Verkutis, sekr. 
adv. Cl. Voketaitis, fin. rašt.
J. Dobrow, ižd. P. Mačys, 
tvarkos prižiūrėtojas — V. 
Pūkas. Gi Direktoriatan be 
virš pažymėtų išrinkti: Pijus 
Shalinskas, M. 
Briedis, Z. 
Montvila. R. 
Maknavičius,
K. Genis, A. 
Tarnas.

Susirinkimas pareiškė dė
kingumo ponams šalinskams 
už teikimą savo puošnių * ir 
patogiu patalpų organizacijos 
susirinkimams veltui, ir vie
tos lietuviu spaudai už spaus
dinimą organizacijos praneši
mų.

Po susirinkimo posėdžio 
dalyviai buvo pavaišinti už
kandžiais ir alučiu. Užkan
džius labai skoningai paruo
šė ponios F. šalinskienė ir J. 
Šabunienė. Namų savininkai 
“pasidrūtinę” — 
šiais metais dar 
pasidarbuoti.

Js pradžios 
blogai Brooklyn 
jiems pradėjus 
jančios dvasios, 
pradėjo linkti, 
kad Brooklyn Liths lošė 
užtektinai susitarimo, 
būdu pralaimėjo 
Bet visgi reikia 
kad nors ir Brooklyn Liths iš 
pradžios sekė Queen of An
gels laimėtų taškų skaičium, 
jie kovojo 
rungtynės 
»f Angels 
Liths 26.

ŠTAI ŽAIDĖJŲ SĄRAŠAS
Brooklyn Liths

Kaires

Prietam padaryta rinkliava 
vilniečiams šelpti ir, kaip gir
dėjau, liko surinkta suvirs 73 
dol. Po to buvo pasilinksmi
nimas, kuriame seni ir jauni 
labai gražiai praleido laiką 
iki vėlumos nakties.

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

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu
Tel. Algonquin 4-8294

A.

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

j VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
iki galo. Kada 

pasibaigė, Queen 
29 t., o Brooklyn

Peikus,
Kavaliūnas,

Janui ienė,
A. Prakevičius, 
Glaudelis ir P.

A J R. Peckaitis 
p* Į P. Vilkaitis 
* • A Zenka

Vaitonis 
Kendrick 
T. Trakimas 
W. Brazauskas

A.
S.

2 
0
4
9 
0
9 
2 
0

26

Queen of Angels
Bayer
Bruges
Swedish
Rovegno
Selcik
Zelinsky
Browning
Kruzig

MIRĖ

2
9

11
2
4
0
1
0

29

m.
St.

PARAMOUNT CABARET

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

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

Tik viena pastaba ten bu
vo girdėt, 'kad ten nebuvo 
nei vieno tų lietuvių, kurie 
atsiskyrė nuo lietuvių bažny
čios. Susirinkusieji viens . ki
tam pasakoja, kiek vienas 
žmogus gali daug padaryti 
blogo. Tai jum ir jaunas ku
nigas misijonįęrius, kuris vi
sai suskaldė lietuvius ir para
piją, ir įkalbinėja nekuriem 
žmonėms lietuviams, būk jie 
niekada • negausią lietuvio 
klebono dėlto, kad lietuviai 
nepaklausė jauno kunigo, ir 
kad radosi daug lietuviu, ku
rie nepaliko savo lietuviu 
bažnvčios ir nenuėjo su juomi 
i vokiečiu skiepą. Pasirodo, 
kad jauni vyčiai ir vytės nori 
stipriai laikvtis prie savos lie
tuviu bažnvčios ir nenori leist 
sugriauti virš 20 metu gyvuo
jančia 12-ta kuopa; kad jie 
smarkiai nrotestuoia prieš 
jauno kunigėlio darbus.

Ir šiame parengime lietu
viai pasirodė savo gražiu pa
vyzdžiu ir lietuviškumu. Gar
bė jiems už pasidarbavimą ir 
pasiaukavimą tėvynės labui.

Kuku Kuku.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių: paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

i

»

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

40 ži-

20
M.

Avė

pasižadėjo 
energingiau

čekių 
Royal 
ir 7th

fI
i

M

DIREKTORIŲ ATYDAI
Lietuvių Kooperatyvas Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
jvyks pirmadieni, sausio 22-rą, 1940 
m. “L.” ofise. Pradžia 7:80 v. v. Pra
šome neslvėluotl Ir ateiti paskirtu 
laiku. — J. Nalivalka, Sekr. (16-17)

m., mi- 
sausio,

m., 
716—3rd

ket- 
d., Cy-

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 Barberlai

Anglų kalbos ir rašybos 
pamokos įvyksta pirmadie
nių.. antr., tree, ir ketvirta
dienių vakarais nuo 7:30 lig 
9:30, Eastern District High 
School’ės kambaryje 221. No
rinti mokintis su lietuvių gru
pe privalo pradėti tuojau, nes 
vėliau atėjusiems gali pri
truki vietų.

y■ . >„> ...į 
j į j

Norintiems Mokintis 
Anglų Kalbos

Daug Serga Skarlatina ir 
Plaučių Uždegimais

Pereitą savaitę Brooklyne 
škarlatina susirgo 78 asmenys. 
Plaučių uždegimu naujai su
sirgo 83 ir 30 mir&. Sveikatos 
Dep-tas perspėja “šalčiais” 
sergančius apsižiūrėt, sunkes
niuose nuotikiUoše pasitart su 
gydytoju, nes ta lig'a praside
da, panašiai “šalčiams.”

YONKERS

Rengia Lietuvių St. Vincent de Paul Draugyste

Šeštadienį, Sausio 20 January 
LENKŲ CENTRE

J 92 Waverly Street . Yonkers, N. Y.
.Du'rys atdaros nuo 6 vai. vakaro. Šokiai nuo 8 vai. v. 

gera orkestrą šokiam
Įžanga 35 centai

Kviečiamo vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, taipgi kvie
čiame ir Lietuvių Piliečių Kliubo narius, S v. Jono K. Draugystes 
nartas ir kitų organizacijų narius dalyvauti šiame baliuje.

Mateušas Sirutis, 54 
mirė namuose, 48 Gold 
trečiadienį, sausio 17 d. 
lionis buvo virš 30 metų
nomas tarp lietuvių kaipo 
biznierius, užlaikė aludę. Nu
liūdime paliko moterį Adelę 
ir dukterį Valeria. Juodvi 
prašo giminių ir draugų daly
vauti laidotuvėse, atsisveikin
ti su velioniu.

Kūnas pašarvotas namuose. 
Laidos šeštadienį, sausio 
d., šv. Jono kapinėse.

Charles Andrejaitis, 53 
mirė namuose, 
Avė!," BrookTyne, pirmadienį, 
sausio 15 d. Palaidotas 
virtadienį, sausio 18 
press kapinėse.

John Stiklickas, 54 
rė trečiadienį, 17 d. 
St. Anthony’s ligoninėj. Gy
veno po antrašu 49 Montieth 
St., Brooklyne. Laidotuvės į- 
vyks šeštadienį, sausio 20 d., 
St. John’s kapinėse. Kūnas 
pašarvotas namuose.

Viršminėtų laidotuvių pa
reigom rūpinosi graborius J. 
Garšva, 231 Bedford 
Brooklyne.

Du plėšikai įsibriovę 
keitimo agentūron — 
Factors Corp., W. 34th
Ave., N. Y., atėmė' $2,200.

NEWYORKIECIAI, KURIE 
PAAUKAVO VILNIAUS ŠEL

PIMUI, IR PELNAS IŠ 
PARENGIMO

Aukavo po $5: kunigas Dr. 
P. Lambe, p. šimulėnienė, p. 
Skurzinskienė, p. S. Dautar
tas, pp. J. Petraičiai, J. Mi
kalajūnas, A. Talacka; $3 p.>

Tel.: MArket 2-8270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

* fLai*’a- t&į iirto
NOTARY 
PUBLIC f*F“M

i

Telephone
STagg 2-5043

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, visokių 

tautų apgyventoje vietoje. Pilni gė
rimų laisniai. Biznio darome nuo 
$300.00 iki $350.00 į savaitę. Par
duodame už $2300.00. Prašome tuo
jau kreiptis šiuo antrašu: 699 Gates 
Ave., Brooklyn, N. Y. - (16-18)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- - 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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 skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duonų per paStą J kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorj ir kainas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N V

SKELBKITES “LAISVĖJE




