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

THE LITHUANIAN DAILY
I

)
Taigi, kunigai iš žurnalo 

“The Commonweal” nesutin
ka su kunigais iš “The Tab
let” ir “Social Justice.” Pas
tarieji sušilę remia teroristinį 
“Christian Front,” o pirmieji 
jį smerkia.

Tokio pasidalinimo lietu
viuose kuniguose nesimato. 
Jiems visiems, matyt “Chris
tian Front” labai aiti prie šir
dies.

Kataliką srovės spauda, net 
ir po to, kai “Krikščionių 
Fronto” teroristai tapo nu- 
maskuoti, dar jo viešai nepa
smerkė. Gražiai sau tyli ir 
“Amerikos” Laučka, ir “Drau-i 
go” šimutis ir “Darbininko” 
Kneižis.

* * *
Tas pats senas “Naujienų” 

melagius dabar, pradėjo raši
nėti iš Vilniaus. Paskutiniuose 
savo straipsniuose plūdo So
vietų Sąjungą ir jos armiją. 
Ypatingai jis įtūžusiai rašė 
apie Raudonąją Armiją, kuri 
išvijo iš Vilniaus lenkus ir 
Vilnių atidavė Lietuvai.

❖ * *
Tačiau, gal atsibodus me

luoti, o gal liežuviui paslydus, 
poroje vietų, tarpe 
jis pats savo melus 
aikštėn. Pavyzd-žiui, 
vietoj jis įterpė tokį 
“Jos [Raudonosios Armijos] 
vyrai visur buvo korektiški ir 
pakenčiamai mandagūs.”

O kitoj vietoj, kalbėdamas 
apie Sovietų armiją Lietuvoje, 
Jis pripažino: “Raudonosios 
Armijos įgulų elgesiu Lietu
voje niekas negali nusiskųsti. 
Ji korektiška.”

Jei jos elgėsis Vilniuje buvo 
ir Lietuvoje yra korektiškas 
(teisingas), tai ko* yra vertos 
tos melų špaltos prieš ją ?

* * * •
Šiuo tarpu Columbus, Ohio^ 

eina United Mine Workers 
unijos konvencija. Susirinkę 

•2,400 delegatų. Už unijos ta
rybą raportą konvencijai davė 
John L. Lewis. Reikia pripa
žinti, kad tarybos raportas ir 
pasiūlymai konvencijai yra vi
sai teisingi, geri ir pažangūs.

Labai svarbu ir tas, kad 
mainierių unija griežtai nu
statyta prieš Amerikos trauki
mą į karą ir už kovą čia prieš 
reakciją. O Lewis savo kalbo
je skaudžiai vanojo kailį Wa- 
shingtono reakcionieriams — 
Garneriui, McNutui ir kitiems 
Wall St ryto 
goms.

♦
Roosevelto

žaisti su taip vadinamu “An
ti-Trust” įstatymu, šis įstaty- 

y mas buvo išleistas t prieš > di
džiuosius monopolius, bet da
bar valdžia jį nukreipia prieš 
darbo unijas.

Tiesa, iki šiol apkaltinti 
tiktai Amerikos Darbo Fede
racijos tūlų unijų reakciniai 
vadai. Bet vaikiška būtų ma
nyti, jog čia valdžios žygiai 
ir pasibaigs. Ilgainiui daugiau
sia nukentės pažangiosios in
dustrinės unijos.

* * *
Nuteisimas Earl Browderio 

keturiems metams kalėti visų 
susipratusių žmonių bus skai
tomas dalimi reakcijos žygių 
prieš darbininkus ir pažangą. 
Stambios spaudos riksmas ap
gaus tik savo protu nesivaduo- 
jančius.

Argi ne faktas, kad perse
kiojimas komunistų vadų eina 
ranka rankon su persekiojimu 
darbo unijų, su mažinimu pa
šalpų bedarbiams ir su didini
mų išlaidų karui ir militariz- 
mui ?

eilučių, 
išvertė 
vienoj 

sakinį:

Anglijos Valdovai
"Rimtai Svarstys” 
Karą prieš S.S.R.S.

Pony Atstovas Anglijos Seime Reikalauja Sutraukyti 
Diplomatinius Ryšius su Sovietą Sąjunga

London. — Ponų veislės 
atstovas Anglijos seime, Sir 
Alfred Knox pareiškė,'kad 
Anglija turėtų sutraukyt 
diplomatinius ryšius su So-, 
viėtais, tai daryt žingsnį į 
atvira karą, prieš Sovietų 
Sąjungą. Pasak Knoxo, toks 
Anglijos žingsnis duotų 
drąsos mažesnėms svyruo-

jančioms bepusiškoms ša
lims išstot karan prieš Vo
kietiją ir Sovietų Sąjungą.

Anglų ministeris pirmi
ninkas. Chamberlain į tai ati
sakė, kad Anglijos valdžia 
“turi labai rimtai apsvars
tyt, ar jau sutraukyt diplo
matinius santikius su So
vietais ar ne.”

Japonai Demonstruoja 
Prieš Angly Kišimąsi 

į Japonijos Laivus
Tokio. — Japonų organi

zacijos ir minios skaitlingai 
demonstruoja prieš Angliją, 
kad anglų karinis laivas pa
grobė 21-ną vokietį nuo Ja
ponijos keleivinio laivo “As- 
ama Maru.”—Tie vokiečiai 
jūrininkai plaukė iš Ameri
kos, idant per Japoniją ir 
Sovietų šalį sugrįžt į Vokie
tiją.

Neoficialiai pranešama, 
kad Japonijos karo laivynas 
darysiąs žygių, idant ap
saugot savo keleivinius ir 
prekinius laivus nuo Angli- 
, os šarvuotlaivių įsikišimo.

bankierių kol(f-

* * 
valdžia pradėjo

Chinai Išžudė ir 
Sužeidė 11.000 y 

Japonų
I

Chungking, i Chinija.—Chi- 
nų kariuomenė atmušė 20,- 
000 japonų Suichow srityj; 
užmušė 4,000 priešų, sužei
dė 7,000, o kitus atmetė at-

Šiuo žygiu chinai pagro
bė 6 didžiąsias japonų ka- 
nuolės, 20 mažesnių kanuo- 
lių ir daugius kulkasvaid- 
žiu ir šautuvu, 

v

ŠVEDIJA PERKA KARO 
' REIKMENIS E AME

RIKOS—KODĖL?

| Sovietų Lėktuvai Bom
bomis Sunaikino Hel
sinkio Suomiy Laivą
Stockholm, Švedija.—So

vietiniai lėktuvai bombar
davo ir nuskandino Helsin
kio Suomijos garlaivį “No- 
tung” ties Alando salomis.

Pagal United Press pra
nešimą, tas Helsinkio laivas 
buvo 1,650 tonų, o pagal 
New York Times—1,133 to
nu, v

New York. — Atplaukė 
Švedijos kunigaikštis Ber- 
til, sūnus Švedijos sosto 
įpėdinio Gustavo Adolfo, 
pirkt ginklus, amuniciją ir 
įvairias karo medžiagas.

(Daugelis tų karo pabūk
lų, žinoma, bus perleisti Hel
sinkio Suomijai.)

Nuskandinti 2 Angly Laivu- 
kai, 2 Bepusiški Laivai

IŠ SUOMIJOS KARO

Lewis Sako, jog Roo
seveltas Jau Neištiki

mas Darbininkams
Anot Lewis’o, Rooseveltas Prakištų Rinkimus Trečiai Tar

nybai; Tikzstr'Uniją Pagalba Demokratai Laimėtų

Browderio Nu
teisimas T ai 
Smūgis Taikai

ANGLAI NORĖTŲ APRA- 
. MINT JAPONUS 
London. — Anglija norė

tų apramint japonų pasi- 
iktinimą prieš ją, bet An- 
lija vis* tvirtina, kad tu- 
inti teisę nuiminėt nuo be- 
usiškų šalių laivų tuos ar 

tą, kas tarnauja kariškiems 
Anglijos išrokavimams.

Japonija Varžiai Blokaduo- 
ja Anglus ir Prancūzus 

Tientsine
Shanghai. — Japonai pra

dėjo dar kiečiau blokaduot 
Anglų ir Prancūzų Koncesi
jas Tientsine, Chinijoj. Ja- 
panija visai nepraleidžia 
anglies į tas koncesijas, ne
žiūrint didelių šalčių.

Naziai Padirbą Amerikinius 
Pinigus, Sako Gandai

Washington. — Amerikos 
valdžios agentai gavo pra
nešimą, kad- Vokietijos na
ziai padirbę daugius falšy- 
vų popierinių “amerikoniš
kų” pinigų ir paskleidę juos 
Egipte, Italijoj ir Balka
nų kraštuose.

Amerikos vyriausybė lau
kia pavyzdžių tų padirbtų 
pinigų; tada jos specialis
tai galėtų pranešt, kaip at
skirti tokius falšyvus pini
gus nuo tikrų.

VIS “TJIEKO NĖRA” VA
KARŲ FRONTE.

Paryžius. — Prancūzų ir 
anglų komanda pranešė,

Stockholm. — Susikūlė 
keleivinis Švedijos trauki
nys su prekiniu, prie pat 
Suomijos rubežiatis. Vienas 
asmuo užmuštas, keli sužei- kad nieko neatsitiko vaka- 
sti. rų karo fronte.

Maskva, saus. 25.—Visuo
se frontuose susikirto ma
ži raudonarmiečių būriai su 
Helsinkio suomiais. Sovietų 
lėktuvai apžvalgipėjo prie
šų pozicijas, sako praneši
mas sovietinės komandos.

Roma, saus. 25.—Italijos 
spauda rašo, Jkad italų 
“liuosnoriai” jau' kariauja 
Suomijoj prieš Sovietus. 
Italų fašistai džiaugiasi, 
kad švedų, norvegų ir danų 
brigados taipgi dalyvauja 
mūšiuose prieš raudonar
miečius.

Helsinki, Suomija, saus. 
25.—Senosios . suomių; val
džios oficieriai teigia, kad 
jų kariuomenė atmušus sti
prias Sovietų armijos ata
kas į šiaurius nuo Lado
gos ežero. Sako, kad Sovie
tų lėktuvai bombardavę ke
lis Suomijos miestus.

Anglija “Beveik 100%” 
Remia Helsinkį

London, saus. 25.—Iš Suo
mijos sugrįžo anglų darbie- 
čių “socialistų” vadas W. 
Citrinė. Jis pareiškė, kad 
Anglija “beveik šimtu pro
centų” remia Helsinkio 
Suomiją prieš Sovietus.

Sako, Kad Sovietai Perką 
Daug Maisto iš Lietuvos
Helsinki, Suomija. — Iš 

čia pranešama, kad “Sovie
tai purką daug maisto” iš 
Lietuvos, Latvijos ir Esto- 
nijos.

ORAS.—Vidutiniai šalta.

London. — Nazių minos 
nuskandino prekinį Angli
jos laivą “Pąrkhill”, 500 to
nų, ir “žvejybos” laivuką 
“New Haven”, 162 tonų.

Vokiečių mina taipgi su
naikino prekinį Belgijos lai
vą “Meuse”,i 726 tonų, ir jų 
submarinas ar mina nu
gramzdino Švedijos garlai
vį “Foxen.”

Iš “Foxene” buvusių žmo
nių dešimt mėgino išsigel
bėti, sulipdami ant medžio 
plauto. Per keturias dienas 
beplūduriuodami jūroje, kai 
kurie sušalo, kiti pamišo ir 
patys pasiskandino. Iš 
šimties liko tik vienas, 
lop išgelbėtas.

Columbus,! Ohio. — Jung 

 

tinės Mainierių Unijos pir

 

mininkas John L. Lewis pa
reiškė suvažiavime jos auk
sinio jubilėjaus, kad prezi
dentas Rooseveltas, galop, 
pasirodė neištikimas darbi
ninkams; kad darbo žmo
nės jau nepasitenkinę juo- 
mi, ir todėl Rooseveltas pra
laimėtų, jeigu jis kandida
tuotų į'Jungtinių Valstijų 
prezidentus trečiai tarny
bai.

Lewis priminė, jog 1936 
m. Rooseveltas buvo išrink
tas tik todėl, kad organi
zuoti darbininkai tada rėmė 
jį. Bet po to rooseveltinė 
valdžia “jau nepaisė darbi
ninkų patarimų kas liečia 
bedarbių reikalus, taksus, 
užsieninę prekybą, armijos 
ir laivyno didinimą, santy
kius su svetimais kraštais 
ar kas liečia karo ir taikos 
klausimus,” sake Lewis.

Tik jeigu “demokratų

partija susitartų su organi
zuotais darbininkais,” jinai 
galėtų pravest savo kandi
datą į prezidentus 1940 me
tų rinkimuose, pareiškė 
John L. Lewis, CIO pirmi
ninkas ir žymiausias mai- 
nierių vadas. Bet tokiame 
atsitikime “demokratų par
tija turėtų duot užtikrini
mus darbininkams, kad ji
nai įvykdys savo prižadus.”

WM. GREEN JAU DRAU
GAUJA SU ROOSEVELTU 

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green, kuris il
gą laiką niovėsi su prez. 
Rooseveltu, dabar darosi 
jau labai draugiškas su 
jūom. Green tikisi, kad Roo
seveltas stengsis pataisyt 
darbo įstatymus naudai fe
deracinių unijų (ir samdy
tojų), prieš didžiąsias CIO 
unijas, vadovaujamas J. L. 
Lewis’o.

de
ga-

Turkija Panaujino Prekybą 
Mainais su Vokietija

Istanbul, Turkija. — Per 
penkis paskutinius mėne
sius buvo nutrūkę prekybos 
ryšiai tarp Turkijos ir Vo
kietijos. Dabar gi Turkija 
padarė laikinę prekybos su
tartį su naziais.

Pagal šią sutartį, Turkija 
apsimainys su Vokietija 
produktais - dirbiniais, ver
tais viso. $6,000,000.

Maistas Telegrafu iš 
Amerikos į Vokietiją

New York. — čionaitinė 
vokiečių korporacija Fortra 
persiunčia bevieliniu tele
grafu pinigus į Holandiją, o 
iš Holandijos būna už tuos 
pinigus pasiunčiama maisto 
pakai į Vokietiją pažymė
tiems žmonėms. Tuo būdu 
pasiųstą vokiečiam jau 30 
tūkstančių maisto siuntinių.

Bevieliniš telegrafas nau
dojamas todėl, kad Angli
ja užgrobia siuntinius, ga
benamus amerikiniais ir ki
tais bepusiškais laivais net 
į nekariaujančius Europos 
kraštus. . ' (

Anglai Sužinoję Sekre
tą Vokietijos 
Karo Lėktuvų

Suomijos Valdovai Dū
sauja, Ilgisi Senosios 

Carinės Rusijos

Maskva. — “Pravda” ir 
kiti sovietų laikraščiai rašo, 
kad nuteisimas Browderio, 
Amerikos Kom. Partijos 
sekretoriaus, dėl pasportų, 
tai yra smūgis atkreiptas 
prieš visus Amerikos pa- 
žangūnus, kovojančius UŽ 
šalies išlaikymą nuo karo;

ITALIJOS VALDŽIA IŠ DA
LIES BENDRADARBIAU

JA SU ANGLIJA •

London. — Italija, pagal 
1938 metų sutartį, apsimai
no karinėmis žiniomis SU 
Anglija, kaip sakė anglų 
premjeras Chamberlainas 
seime.

Bet dar neišspręsti klau
simai rubežių tarp Italijos • 
užkariautos Ethiopijos ir 
Anglijos kolonijų Afrikoje, 
pridūrė Chamberlainas.

Priešinasi Naujai Amerikos 
Paskolai Helsinkiui

London. — Anglų vyriau
sybė pripažįsta, jog iki šiol 
nušauti žemyn tik du na
zių lėktuvai Anglijoje. Sa
ko, kad anglai nukirtę dau
giau Vokietijos lėktuvų, ale 
tie lėktuvai' nukritę į ma
rias.

Iš dviejų nušautų žemėn 
vokiškų lėktuvų anglai sa
kosi jau sužinoję nazių sek
retą, kodėl tik labai retai 
tebėga gazolinas iš Vokieti
jos orlaivių tankų, nors an
glai juos prašauną. Tai, 
girdi, todėl, kad tie gazoli
no tankai padaryti iš gu
mos ir odos (skūros). Sako, 
kad prašovus skylę tokiame 
tanke, guma vėl užsiraukia 
ir sustabdo gazolino bėgi
mą.

Anglija Mėgina Pateisint 
Savo Grobius iš Amerikos 

Laivų
London. — Anglijos val

džia sako, kad iki šiol ji
nai sučiupo “aštuonių mi- 
lionų dolerių vertės pinigų, 
deimantų, / čekių” ir kitų 
daiktų, kurie buvo siunčia
mi iš Amerikos per bepu- 
siškus kraštus “į Vokieti
ja.”

Šiuomi Anglija teisina
si, kad jinai grobia laiškus 
ii' pašto siuntinius, gabena
mus amerikiniais laivais į 
bepusiškus krąštds.

London. — Anglų minis
teris pirmininkas Chamber- 
lain pareiškė seime, kad 
Anglija yra pasiryžus gint 
Belgiją, jeigu jai gręstų pa
vojus iš nazių pusės.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų laikraštis “Jour
nal” rašo, jog gen. Manner
heim ir kiti aukštieji valdo
vai Helsinkio Suomijos tai 
buvę carinės Rusijos aukšti 
valdininkai Suomijoje-Fin- 
liandijoje. “Jie ir šiandien 
dūsauja, atsimindami ‘gerą
ją’ senąją, pravoslavišką 
Rusiją”, ir yra karčiai nu
siteikę prieš Sovietus.

Tas rumunų laikraštis pa
rodo blogą padėtį Suomijos 
valstiečių. Juk 987 dvari
ninkai Suomijoj yra užgro
bę 81-ną procentą visos že
mės, o milionams žemdirbių 
kaimiečių telieka tik 19 pro
centų žemės tenai.

ANGLAI VĖL APIPLĖŠĖ 
AMERIKOS LAIVĄ

New York. — Iš Euro
pos sugrįžo Amerikos ke
leivinis laivas “Manhattan”. 
Jo kapitonas sako, jog an
glai Gibraltare užgrobė 235 
maišus amerikinių laiškų ir 
pašto siuntinių.

Vokiečių Bombininkai Mažai 
Tepadarę Žalos Anglam
London. — Trys vokie

čių lėktuvai mėgino bom- 
barduot Anglijos laivus 
Shetland salose, bet nepa
taikė ir mažai žalos pada
rė.

Kai anglų lėktuvai pakilo 
prieš nazius, pastarieji stai
ga nuskrido aukštyn virš 
debesų ir paspruko.

Washington, saus. 25.— 
Įnešta kongresui sumany
mas padidint Amerikos Ek
sporto Banko kapitalą iki 
$100,000,000 tuom suprati
mu, kad jis galėtų paskolint 
“bile šaliai” iki $30,000,000. 
Reiškia, per šį valdišką 
banką Amerika galėtų pa
skolinti dar $20,000,000 se
najai Suomijos valdžiai. 
Nes Amerika jau davė $10,- 
000,000 paskolos šiai suomių 
valdžiai.

Bankinė senatorių komi
sija jau užgyrė šį sumany
mą. Bet įtakingas senato
rius demokratas Bankhead 
ir kai kurie kiti pradėjo ko
vą prieš tai. Bankhead sako: 
“Jeigu mes skolinsime Suo
mijai, ' tai turėsime skolint 
Norvegijai, Švedijai, Dani
jai ir Lotyniškos Amerikos 
kraštams.”

Meksikos Komunistai Reika
lauja Paleist Browderj

Mexico City, saus. 25.— 
Meksikos Komunistų. Parti
ja mušė telegramą prezi
dentui Rooseveltui, kad tuo- 
jaus panaikintų bausmę 
Browderiui, Amerikos Ko
munistų Partijos sekreto
riui.

Telegrama, be kitko, sa
ko. jog Amerikos žmogžu
diškas gengsteris raketie- 
rius Al Capone yra paliuer- 
suotas, bet darbininkų Va
das Browder nuteistas ke
turis metus kalet ir $2,000 
baudos užsimoket tik už 
pasportinius mažmožius.

I

i
i

i
Naziai Paskandino 1 Švedą 

Laivą ir 1 Norvegą
London, saus. 25.—Nazių 

mina nuskandino dar vieną 
Norvegijos laivą “Biarritz.”, 
1,752 tonų.

Copenhagen, Danija, sau
sio 25.—Vokiečių mina su
naikino Švedijos prekinį 
laivą “Patria,” 1,188 tonų.
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Būtų Negarbingai Nugalėtas
- ....Mainierių unijos vadas, John L. Lewis, 
kalbėdamas auksinių unijos sukaktuvių 
Mnėjimo suvažiavime, pareiškė, kad 
prez. Rooseveltas trečiajam terminui ne
turi kandidatuoti. Nes, sakė Lewis, jei 
įte kaip nors priverstų demokratų suva
žiavimą jį nominuoti trečiajam terminui, 
tai rinkimuose jis būtų negarbingai nu- 

• galėtas.
.„.Su p. Lewiso nuomone tenka pilnai su
tikti. Prezidentas Rooseveltas šiandien 
yra ne tas, kokis buvo prieš keletą mė
nesių. Tuomet jis kovojąs su reakcija 
prezidentas, kovojąs už plačiųjų masių 
•interesus, o šiandien su tais pačiais re
akcininkais jis broliaujasi. Be to prez. 

’ •Roosevelto kišimasis į europinius rei- 
.kalus, rėmimas reakcinių jėgų jį daro 
Amerikos žmonėse nepopuliarišku. Dar 

..daugiau jam kenkia tai tas faktas, kad 
jo visa politika tiesia kelią Amerikai eiti 
į: europinį karą.

■■- Taigi mainierių vadas pilnai teisin
gai padėtį supranta ir ją analizuoja.

atsidarys. Gaila, kad “Peace and Free
dom” 1940 m. Paroda New Yorke įvyks 
be mūsų. Bet mūsų “lietuviškas taikos 
ir laisvės darbas” yra atvaduotame Vil
niaus krašte, todėl šalin nusiminimas ir 
abejonės, nes visa lietuvių tauta eina 
linksmai ir ryžtingai Vilniaus Kraštą 
remti.”

Mes pilnai sutinkame, kad šiemet Lie
tuvai palaikyti Pavilijoną Pasaulio Pa
rodoj nėra jokio reikalo. Jeigu jau dides
nės valstybės atsisakė palaikyti savo, tai 
ką bekalbėti apie tokias šalis, kaip Lie
tuva.

Reikia atsiminti, kad šiemet New Yor
ko Pasaulio Paroda bus kur kas ma
žiau žmonių lankoma negu pereitais me
tais. Pereitais metais vyko labai daug 
žmonių tik dėl to, kad ten buvo tokis 
patrauklus pavilijonas, kaip Sovietų Są
jungos. Šiemet gi lankytojas jo jau ne
bematys.

Paremkite Lietuvius
i f ■ I ’ • ’

Ispanijos Kovotojus!

Jau Ir Tuos Šaudo
Įdomių žinių ateina iš Stockholmo, 

Švedijos. New Yorko “Timeso” kores
pondentas p. Axelsson praneša, kad Hel
sinkio vyriausybė Suomijoj šaudo šve
dus, nuvykusius padėti jai vesti karą 
prieš Sovietus. Girdi, tuose savanoriuose 
atsirandą komunistų ir jie tuojau esti 
//pastatomi prie sienos...”
..Jeigu Švedijos savanoriai vyko Suomi- 

jon padėti Helsinkio vyriausybei “demo
kratiją ginti,” tai jie, aišku, vyko gerais 
norais. Bet ten nuvykę, jie pamatė Man- 
rierheimo demokratiją, na, tai daugelis 

.-ju, matyt, pareiškė savo protestus prieš 
tąt Tuomet “demokrato” Mannerheimo 
karininkai apšaukia tokius komunistais 

pastatę prie sienos, sušaudo.
r Labai galimas daiktas, kad daugelis ir 

..ęįpjerikinių suomių, nuvykusių Helsinkio 
. -vyriausybę ginti, susilauks tokio likimo, 
. jei tik jie bus kiek tiek drąsesni tiesos 
Jįodį pasakyti.
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Lietuvių P a.v i l i j o no Pasaulio 
Parodoj 1940 Metais Nebus

^.Zlki šiol dar vis buvo manyta, kad 1940 
Įjojėtais, kaip ir pereitaisiais, New Yorko 
Pasaulio Parodoj Lietuva turės savo pa- 

-yilijoną. Tačiau, dabar jau išaiški, kad 
'Lietuva savo pavilijono neturės. Netu- 
tčs vyriausiai dėl lėšų, kurių Lietuvos 
vyriausybė atsisako duoti, kadangi lėšos 
reikalingos pačiai Lietuvai, ypačiai Vil
niaus kraštui.

.’...Lietuvos pasiurųtinys Amerikai/p. P. 
. ^ądeikis, dėlto praneša oficialiai, kad 

amerikiečiai daugiau rūpintųsi vilnie- 
*J§ais, o ne Lietuvos pavilijono palaikymu 
/New Yorko Pasaulio Parodoj. Be kitko

Žadeikis sako:
'‘“’'“Amerikos Lietuvių spauda pakeltą 
‘klausimą neatidėliojant ėmėsi ir, jau ga
lima sakyti, išsprendė. Neigiamas iš-, 
sprendimas, kaip yra aiškiai matomas, 
paremtas dviem motyvais: a) surinkimas 

■;Įtors ir palyginamai nedidelios Pavilijo- 
Yfūi išlaikyti penkių ar šešių tūkstančių 
dolerių sumos, kaipo minimumo, skaito
mas abejotinas ar net neįmanomas; b) 
rinkimas lėšų Pavilijono, išlaikymui kliu
dytų rinkimui aukų Vilniaus kraštui 
jįejnti ir vilniečių pašalpa neišvengiamai 
nukentėtų.

... ../‘Tokios išvados akyvaizdoje ir kad viP 
niečių šelpimas nesumažėtų, bet kad pa
didėtų, Lietuvos Pavili jonas 1940 metais 
New Yorko Pasaulinėje Parodoje nebe-

Browderis Apeliuoja
Earl Browderis, kurį federalinis teis

mas New Yorke pirmadienį nusmerkė 
keturiems metams kalėti, padavė apelia
ciją į aukštesni teismą. Pirmiausiai ko
munistų vado apeliacija eis į Circuit 
Court of Appeals.

Savo apeliacijoj Browderis nurodo, kad 
jo bylos metu teisėjas nesilaikęs tikrų 
teismiškų taisyklių—vienšališkai palai
kęs prokurorą, kad teisėjas vienšališkai 
davęs džiurei instrukcijas, kad teisėjas 
Browderiui pernelyg didelę pabaudą už
dėjo, kad Browderio įkal tinimą s yra 
priešingas Amerikos konstitucijos 5, 9 ir 
10 pataisymams.

Browderio gynėjai prašo Amerikos vi
suomenę aukoti bylos vedimui ir gyni
mui kitų komunistų veikėjų, kuriuos vy
riausybė greitoj ateityj mano. teisti pa
našiai, kaip teisė Br6wderį.

“Daily Workeris” beje, spausdina tele
gramas, prisiųstas Browderiui nub įvai
rių žmonių ir organizacijų. Telegramo
se reiškiama, kad Browderis yra nus- 
merktas nekaltai—dėl to, kad jis kovojo 
prieš Amerikos įtraukimą į karą; be to, 
pareiškiama, jog pažangioji Amerikos 
visuomenė Browderio neapleis, .bet gel
bės jam bylą vesti ir ją laimėti. .

Šiuo metu Browderis tebėra laisvas, 
nes už jį uždėta kaucija $7,500.00.

Suklaidino Kongresmanas
Gruodžio pradžioj prezidentas Roose

veltas paskelbė Sovietų Sąjungą ir Suo
miją esančiomis kare ir šaukėsi į fabri
kantus, kad prieš Sovietų Sąjungą įves
tų “moralinį embargo”—neparduotų jai 
orlaivių, gazolino ir kitų dalykų.

Bet kada ponas prezidentas pasiūlė 
kongresui skolinti Suomijai kelis desėt- 
kus milionų dolerių, tai, kad pridengti tą 
žygį, kad “nesulaužyti” Jungtinių Valsti
jų “neutraliteto”, paskelbė, jog Suomija 
ir Sovietų Sąjunga nėra kare.

Dabar kongresmanai nežino ar Suomi
ja ir Sovietų Sąjunga yra kariaujančios 
šalys, ar ne. Pavyzdžiui, gazolino parda
vimo reikale kongresmanas Charles A. 
Wolverton, iš New Jersey, reikalauja 
gazolino pardavėjus prisilaikyti Roose- 
velto paskelbto “moralinio embargo”, o 
kongresmanas Pehr G. Holmes, iš Mass
achusetts, sako, kad, pagal Roosevelto pa
skelbimą, tos šalys nėra kare ir Sovie
tams galima parduoti viską.

Kreiva politika, kreivas supratimas. 
Matyti, kad tūli ponai nori <tą pat daly
ką vartyti taip ir kitaip, kaip jų reikalai 
diktuoja, todėl ir tokis nesusipratimas. 
Mat, kada nori kenkti Sovietams, tai ta
da skelbia, kad jie yra kare su Suomija, 
bet kada nori gelbėti Suomijos dvarpo
niams ir kapitalistams, tai vėl skelbia, 
kad karo nėra.

Skandinaviją Stumia Karan
“N. Y. Times” korespondentas praneša 

iš Maskvos, kad Sovietų spauda daug 
rašo apie tai, kad Anglijos imperialistai 

, stumia Švediją^. Norvegiją ir Daniją 
(Skandinavijos šalis) karan prieš Sovie
tų Sąjungą, nes Anglijai tas reikalinga 
ir apsupimui Vokietijos.

Laikraštis “Industrija” rašo, kad per 
Daniją ir Švediją Anglija ir Franci j a ga
li apsupti Vokietiją, apeiti jos Siegfrie- 
do tvirtumas, o Norvegija tarnautų An
glijai ir Francijai armijai išsodinti baze. 
Tas pat laikraštis rašo, kad Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos valdonai nesiprie
šina tiems Anglijus ir Franci jos pražū-. 
tingiems žygiams.

Lietuvių Komitetas Gel
bėjimui Ispanijos Demokra
tijos nori galutinai baigti 
darbą. Mes dėkingi lietuvių 
visuomenei, kad mums pa-] 
dėjo gelbėjimo darbe auko
mis, pinigais ir drabužiais. 
Todėl mūsų komitetas ga
lėjo pasiųsti į Ispaniją lie
tuviams kovotojams šimtus 
pundelių įvairių reikmenų 
ir perduoti tūkstančius do
lerių abelnai Ispanijos de
mokratijos pagalbai.

Mūsų darbas jau eina 
prie pabaigos. Mes, lietu
viai, padėjome, kiek galėjo
me. Bet dar Francijoj yra 
23 lietuviai, kuriems reikia 
pagelbėti sugrįžti į savo 
gimtinę, štai kokį šiomis 
dienomis gavome laišką:

Camp de Gurs, 
Franci j a, 
Gruodžio 22, 1939. 

Lietuvių Komitetui. 
Brangūs Prieteliai!

Sveikinu jus visus, linkė
damas kuo geriausios klo
ties jūsų gyvenime, gero 
pasisekimo darbuose ir ge
ros sveikatos ir pranešu, 
kad aš ir mano draugai 
esam sveiki ir dar mūs 23 
lietuviai esame kempėj. 
Gyvename paprastai, tik 
dabar esant žiemos laikui 
pablogėjo oras:, lietus, šal

nos ir purvas daug mus ka
muoja. Bet nežiūrint to, 
esame geroj nuotaikoj ir 
kantriai laukiame tos die
nos, kada bus galima palik
ti logerį ir grįžti savo gim
tinėn, o tam jau yra ir 
konkrečių perspektyvų.

“Prieš nekurį laiką gau
tas laiškas nuo advokatės 
Purėnienės iš Kauno, kuria
me ji rašo, kad Lietuvos 
Vidaus Reikalų Ministerija 
sutiko įsileisti Lietuvon 10 
lietuvių, kurių tarpe esu ir 
aš. Iš dešimties jau aštuoni 
turime tvarkoje užsienio 
pasus. Remiantis advokatės 
laišku mes kreipėmės prie 
Lietuvos konsulato Pary
žiuj prašant leisti išvažiuo
ti... Konsulatas atsakė, 
kaip tik gaus iš ministeri
jos pranešimą, tai tą pada
rys, bet patys turėsime ap
simokėti kelionės lėšas į 
Lietuvą. O pinigų, kaip aš, 
taip ir kiti draugai neturi
me. Ir pinigų stoka vėl gali 
priversti mus čia ilgam dar 
pasilikti. Todėl, nutarėme 
kreiptis pas jus, tikėdamie
si, kad jūs, pasitarę su vi
sais prieteliais, gal bent 
kiek galėsit pagelbėt mums 
šiame reikale, nors mums 
prašyti jau nesmagu, nes ir 
taip daug mums padėjote. 
Liūdna mums čia gyventi.

Pasilieku su dideliu drau
giškumu.

M. Tamošiūnas,
Grupe Lituanien 
Ilot G, 
Camp de Gurs, 
Bas Pyr. France.”

Kaip tik šį laišką gavo
me, tai mūsų komiteto nat
riai pasitarėme ant greitų
jų ir kablegrama pasiuntė
me lietuviams į Franci ją 
$50. Tai bus jiems pradžia 
pagalbos. Aišku, kad dar to 
visiems kelionei neužteks. 
Todėl, mūsų komitetas dar 
kartą priišo lietuvių orga- 

■ nizacijasV pavienius drau
gus ir drauges padėti mūsų 
kovotojams sugrįžti į Lietu
vą. Paaukokite kiek galite, 
o mes tas aukas persiusime, 
į Franciją. Kaip tik tie lie
tuviai pasieks savo gimtinę, 
tai visi galėsime jaustis, 
kad pilnai atlikome savo 
darbą ir mūsų komitetas 
užbaigs veiklą.

Aukų čekius išrašykite 
mūsų iždininkės vardu He
len Kaunas, o siųskite sek
retorės vardu ir antrašu: 
Anna Vaznis, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Komitetas Gelb. 
Ispanijos Demokratijos.

Klausimai ir Atsakymai

Paskutinės Dienos Iki “Lais
vės’’ Suvažiavimo

KiekviepO “Laisvės” ben
drovės dalininko yra gyvas 
reikalas dalyvauti suvažia
vime, kuris įvyks šį sekma
dienį, Liet. Am. Pil. Kliubo 
salėje, 280 Union Ave., Bro
oklyn, N. Y. Visa didžiojo 
New Yorko apylinkė yra 
prašoma įsitėmyti, jog 
konvencijai užsibaigus bus 
bankietas, Central Palace 
salėje, 16-18 Manhattan 
Ave., Brooklyn, N. Y. Ban
kietas prasidės 6 vai. vaka
re.

Anksčiau matėme geroką 
skaičių draugijų ir asmenų, 
kurie sveikino suvažiavimą 
ir suteikė gražių piniginių 
dovanų. Šiandien pasveiki
nimų gavome sekamai:

Hudsono Lietuvių Pilie
čių Kliubas $5, J. Žebraus
kas, Cleveland, Ohio, $5; V. 
Romondas, Cleveland, O., 
$5; L.L.D. 103 kp., Hudson, 
Mass., $5; LLD. 136 kp., 
Harrison, N. J., $3; L.D.S. 
60 kuopa, Hudson, Mass., 
$2; J. Kalvaitis, Brooklyn, 
N. Y., $2; A. Dagis, Brook-

lyn, N. t., $1;-Dr. J. Si- 
mans, Cleveland, O., $1 ir 
P. Nemura, Cleveland, O., 
$1.

Gražus pluoštelis finansi
nės paramos dienraščiui. 
Tačiau, turime vilties pas
kutinėm dienom ir pačioje 
konvencijoje gauti daug 
daugiau, negu gavome iki 
šiol.

* P. Buknys.
)O dabar pasiskaitykite šį 
laiškelį:

Brangi mano “Laisvute”: 
—Tu pirma iš visų laikraš
čių atėjai į Philadelphiją ir 
pranešei Philadelphijos lie
tuviams apie mano žmonos 
nelaimę. Neturėdamas kito
kių būdų dėl jūs atsilyginti, 
kaip tik sveikinu “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą, lin
kiu visiems- delegatams ge
ros sveikatos ir sveikiems 
gerus tarimus pravesti. Au
koju $2.00.

“Laisvės” skaitytojas ir 
šėrininkas,

J. S. Rainys.

Anglijęs šeimininkes sviestą pirkti tegali tik su korčiukėmis; 
visą ejlė kitokią maisto produktą taipjau yra suporcijonuoti. 
Paveikslas* parodo vieną gaspadinę perkant maistą Londone.

Klausimas:
Gerbiami laisviečiai1 x

Pabaigoje praeitų metų 
“Laisvėje” buvo paskelbta 
kas link gavimo pašalpos 
seniams, kurių amžius vir
šija 65 metų ir kurie yra 
mokėję dirbdami “social se
curity.” Bet ar galima gau
ti tam darbininkui, kuris 
yra mokėjęs tos “social se
curity” tik porą
dirbant ir gaunant tik po 
2 dolerių algos į dieną?

Meldžiu duoti atsakymą 
per “Laisvę.”

Bedarbis.
Atsakymas

Panašios rūšies klausimų 
apie “social security” ir se
natvės pensiją dabar gau
name labai daug. Dauguma 
klausėjų prašo atsakyti 
jiems tiesiai laišku. Bet lai
ko tam mes neturime. Tad 
atsakome čia visiems sykiu.

Mes apgailestaujame, kad

negalime draugams suteikti 
reikalingų informacijų šiais 
dviem klausimais. Viena, 
neturime visų smulkmenų 
apie tą “social security” sis
temą, antra—beveik kiek
vienas atsitikimas sudaro 
skirtingą problemą. Tai be 
galo painus dalykas. Tiktai 
specialistai, tam paruošti ir 
pastatyti žmonės, galėtų į 
visus tuos klausimus teisin
gai atsakyti.

Todėl patariame visiems,! 
susidūrus su “social securi-į 
ty” arba senatvės pensijos" 
reikalu, kreiptis prie vietL 
nių valdžios įstaigų. Beveik 
kiekvienam mieste randasi 
specialės tarybos. Jos gali
ma lengvai surasti, pasitei
raujant pas policistą arba 
pašte, arba bet pas ką mies
to' valdžios buveinėje—“Ci
ty Hali.” Ten yra pastatyti 
tų visų reikalų žinovai ir 
suteiks visiems greitus pa
aiškinimus.

Reikia nepamiršti dar ir 
to, kad šita “social securi
ty” ir senatvės pensija be
veik kiekvienoje valstijoje 
skirtingai operuoja. Mat, ji 
beveik visur susideda iš 
dviejų dalių — valstijos ir 
federates. Tad ir informaci
jas gali suteikti tiktai tos 
įstaigos, kurios tą sistemą 
praveda ant vietos.

Mes gi, bandydami tik ap- 
čiupomis iš Brooklyno drau
gus informuoti, galime tik
tai suklaidinti, taip sakant, 
“meškiškai patarnauti.” O 
to mes nenorime ir visais 
būdais vengiame.

Bucharest, Rumunija. —
Rumunų vyriausybė pasku
tiniu laiku sudarė valdišką
komisiją tvarkyt visą naf- 

mėnesiu * tos‘žibal° gamybą ir pre- 
1 kybą. To'kia galia suteikta
komisijai ir kas liečia an
glų ir francūzų žibalo kom
panijas Rumunijoj. Ši komi
sija taip pat sprendžia, kiek 
žibalo galima pristatyti Vo
kietijai.

Anglija ir Franci j a da
bar, todėl, šiurkščiai perser
gėjo rumunų valdžią, kad 
Rumunija susilauks “pavo
jingų komplikacijų,” jeigu 
vers anglų ir francūzų žiba
lo kompanijas Rumunijoj 
teikt žibalą Vokietijai.

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7961

Nori žinot apie mėnesines
Gerb. daktare, aš ir labai 

prašau, gal ir man atsakysi 
mano klausimą. Aš esu mote
ris—ir labai norėčiau žinot 
apie mėnesines. Aš labai pra
šau, kad paaiškintum, iš kur 
tas kraujas eina: ar iš viso 
kūno ir gyslų, ar taip iš kur 
turi išeiti tas kraujas?

Aš labai daug turiu sirgti, 
kai gaunu tą savo čėsą. Ir 
man labai blauzdas skauda. 
Ir labai slobna palieku. Visa 
pradedu drebėti ir visai slob
na ' palieku.

Tai labai prašau paaiškin
ti, ar turiu saugotis nuo nuo
vargio per tą čėsą ? Ir prašau 
paaiškinti apie tą kraują, ar 
iš viso kūno eina? širdingai 
ačiū. Lauksiu per “Laisvę.”

Atsakymas
Per mėnesines kraujas ei

na “iš viso kūno.” Tai yra, 
sakysim, jei per mėnesines 
kraujo išėjo apie puskvortę, 
tai ir visame kūne* pasidarė 
mažiau kraujo kaip tik pus- 
kvorte. Palei visą kūną, pa
lei visus organus kraujas iš- 
sivaikšto arterijų ir venų 
vamzdžiais.

• Mėnesinių kraujas išeina iš

vidaus gimtuvės (gumbo, yš- 
čiaus), iš jos vidujinių plėvių 
—pamušalų. Panašiai, kaip 
kraujas kitam eina iš nosų— 
iš nosies plėvių.

Mėnesinių kraujavimą nu
stato ir pilnai kontroliuoja 
kiaušidinės liaukos ( O varai) 
ir tam tikra sunka (hormo
nai) iš posmageninės (pitui- 
tarinės) liaukos. Tų liaukų 
sunka, tarp kitokių prievolių, 
nustato ir mėnesines. Ir nuo 
tų liaukų veiklumo priklauso 
ir mėnesinių pobūdis.

Jei kraujuoja perdaug ar
ba perskaudžiai, tai dažniau
sia esti kaltė kiaušidžių (ova- 
rų), kad jos pagamina per- 
mažai tam tikros sunkos. Jei 
kiaušidžių nebėra, jei jos iš
imtos per operaciją, tai ir mė
nesinių nebėra, nors gimtuvė 
tau tebebūtų gražiai ant vie
tos. Kai artinasi gyvenimo 
pakaita, tai kiaušidės nuvys
ta, susitraukia ir nebegamina 
sunkų. Tada ir mėnesinės 
dingsta.

Per mėnesines gerai' yra 
pasilsėti, paliūdžioj pabūti, 
neprisivarginti. Mėnesinėms 
tvarkyti daug padeda moters 
lyties sunka — “female sex 
hormones.”

%25e2%2580%259e.Su


k

Penktadienis, Sausio 26, 1940 £ A i grV. M Trečias puslapis

■

4 » iii muHn n s k
NAUJOVIŠKA LAIKRAŠČIO TECHNIKA

Jeigu nekalbant apie New ! žiojant ir bendrai, platin- 
Yorko tūlų angliškų laik- darni šį laikraštį, 
raščių dabar talpinamus 
įvairiausius išgalvotus pa- doja 190,000 tonų laikrašti- 
skalus, tad gal bus pravar- nes popieros (tai būna apie 
tu skaitytojui sužinoti, kaip 
tokie laikraščiai padaroma.

Čia pavyzdžiui paimsime 
vieną newyorkiškį laikraštį 
—“Daily News”.

“Daily News” padaromas 
New Yorke ant 42-ros gat-j 
vės; šis laikraštis turi nuo- { 
savą namą, kuris yra vienas 
iš New Yoi ko dangorežių, j jasį -į0 iaipragčio sky_ 
—turintis trisdešimt sesis i 
aukštus; bet laikraščio išlei
dimui naudojama tik 9 auk
štai. Namas moderniškas— 
užima 718,006 kvadratines 
pėdas pločio.

Šis namas, įskaitant ir jo yra milžiniški spausdinimui 
mašineriją, kainuoja $10,- - ............... • J
700,000; jis buvo atidarytas cpna 
1930 metais, vasario mėnesį, i, -

Pirmiausiai, įėjus į kalba- ja> 
mo namo prieangį, viduje ■ Ten pat ant vietos pada- 
matome didelį, 12-kos pėdų rOma ir paveikslai, kurių 

nuliejama apie 150,000 per 
metus.

Vien tik telegrafiniai pa
veikslai kainuoja $150,000 
į metus.

“D. N.” redakcinis štabas 
susideda iš 326 asmenų; 160 
specialių reporterių ir jų 
pagelbininkų.

Bevieliniai telegrafai, As
sociated Press, United 
Press, Chicago Tribune ir 
kiti artimesni telegrafai 
kainuoja $230,000 į metus.

“Daily News” taipgi turi 
savo bevielinius žinių per
davimui iš užsienių prietai
sus, kuriuos vadina—“tic
kers”. Šiais prietaisais gau
namos žinios užsienių ir jie 
patys puikiausiai priimdami 
žinias surašo, kurias neša 
tiesiog prie Linotypo ir tuo- 
jaus priruošiama spaudai.

Taipgi “Daily News” turi 
arti 100 Linotypų.

Tai šitokia apyvarta tik 
vieno, aukščiau paminėto, 
newyorkiškio laikraščio.

P. Baranauskas.

Per metus “D. N.” sunau-

230,000 didelių rutulių po- 
į pievos); ta, popiera kainuo
ja apie $9,000,000 per me
tus.

Prie šio laikraščio dirba 
40 fotografistų; per metus 

! būna išegzaminuota ir laik- 
raštin telpa apie 100,000 
paveikslų.

Apart šio namo, dar ran-

iriai: vienas New Yorke ir 
vienas Brooklyne, kurie 
spausdina spalvuotus pavei- 

i kslus ir kitus komplikuotus 
1 dalykus.

Tačiaus tam’ pačiam name

dijametriškai, globusą, ir 
kuris sveria 4,000 ameriko
niškų svarų. Šis globusas, 
sakoma, ^ra didžiausias ir 
tobuliausias šioje šalyje; po 
bile kokio pasikeitimo, bi 
kurioj šalyj—-ant globuso 
rubežiai ir kitkas pakeičia
ma, permaliavojama naujai. 
Be to, čia randasi dideli oro 

.termometrai, parodoma vė
jo greitumas; tikslūs visų 
pasaulio šalių laikrodžiai ir 
t. t. Tik vienas šis prieangis 
su įrengimais kainuoja 
$200,000.

Šis laikraštis turi didžiau
sias įeigas iš apgarsinimų.

Išeina bent 4 kartus į 
dieną; turi nuosavus, dviejų 
aukštų, garažus, kurie uži
ma 900,000 kvadratinių pė
dų. Taipgi turi 142 trokus, 
išvežiojimui laikraščių ir ki
tokiems reikalams, ir turi 
34 lengvus pasažierinius 
automobilius.

Taipgi turi du nuosavus 
orlaivius dėl-skubesnių rei
kalų tolimesniems susisieki
mams.

Bendrai prie šio laikraš
čio dirba virš 3,000 darbi
ninkų ir redaktorių.

Kadangi administracija, 
išsireklamavimo sumetimais 
priima lankytojus ir atsi
lankiusiems aprodoma visa 
laikraščio išleistuvė ir kiti 
dalykai, todėl per metus to
kių lankytojų užrekorduo- 
jama apie 81,000. s

Per metus “D. N.” laik
raščio reikalams suvartoja
ma apie 10,000,000 svarų 
tiršto (spaustuvinio) atra- 
mento (rašalo).

Kaip jau visiems žinoma, 
kad Amerikoje svarbiausios 
“naujienos” yra: mergų ir 
milionierių vogimas; taipgi 
“futbolės” lošimas. Todėl 
šis laikraštis gauna apie 
1,270,000 laiškų, “futbolės” 
reikalais; taipgi kas metai 
gauna apie 100,000 “gra
žiausių kontestinių” vaikų 
paveiksliukų, iš kurių tam 
tikram skaičiui duodama 
šiokia tokia premija. '

Šis laikraštis turi šiokio
mis dienomis po 1,850,000 
ėmėjų, o sekmadieniais po 
3,500,000. ,

Apskaičiuojama, jog 
Jungtinėse Valstijose apie 
100,000 asmenų turi užsiė
mimą, — parduodant, išve-

A
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Lietuviai Svetimšalių Legione KLASTA KOVOJ SU SUBMARINAIS

“Roteriai,” kurie atsūaus- 
, 32 pusi, laikraščio 

apie 900,000 kopijų pvalan-

Francija turi savo afriki- 
nėse kolonijose vadinamą 
Svetimšalių Legioną. Jis 
susidaro iš įvairių tautų 
vyrų, sakoma, “laisvai” 
įstojusių į šį Franci jos ar
mijos skyrių. Dalis Legio
no narių atlikę kalėjimo 
bausmes, kurie gėdijasi pas
kui pasirodyt buvusiem sa
vo draugam pažįstamiem 
arba nemato gyvenimo pro
gos “laisvame” pasaulyje. 
Kita dalis Svetimšaliu Le
giono” yra “prasiradę,” nu
sigyvenę, viltį pametę žmo
nės. Legione yra ir įvairių 
šalių karinių šnipų. Jų ypač 
daug ten turėję naziai ir 
italai.

Bet didelė dauguma Sve
timšalių Legiono dabartiniu 
laiku, y ra šiaip sau žmonės, 
be jokių blogų rekordų. 
Daugelį jų yra ten atviję 
vargai, priespauda, perse
kiojimai, net ir tiesioginė 
prievarta.

Taip antai, Kauno lietu
vių spaudos bendradarbis 
Vyt. Gedgaudas, tūlam lai
kui išvykęs į Franci ją, pas
kui, karui prasidėjus, jau 
negalėjo grįžt į Lietuvą ir 
buvo priverstas įstoti' į 
Franci jos Svetimšalių ' Le
gioną. Jis rašo, jog dabar 
Legione yra labai daug is-

Nijobijaus Pramonė 
Sovietų Šiaurėje

rysime pilnoje aprangojepanų ir vokiečių.
Dauguma tų vokiečių yra žygius po 20 (amerikoniš- 

pabėgėliai nuo persekiojimų ' kų) mylių per dieną. Žygiai 
iš nazių pusės. Ispanai le-pius daromi naktimis, nes 
gionieriai tai daugiausia (dieną dėl karščių negalima 
kareiviai buvusios Ispanų žygiuoti. 
Respublikos. Gener. Fran
co fašistams laimint, dide- mą, tai mokančius francūzų 
lis skaičius respublikos ka- kalbą siųs į kapralų mokyk- 
reivių jautėsi priversti lą. Aš ten irgi tikiuos pa
bėgt į Franci ją. O Franci- tekti, tik prašyčiau man at- 
joj jie buvo internuoti, blo
gai užlaikomi,, grasinami 
sugrąžinimu į fašizuotą Is
paniją ir dažnai verčiami 
įstot į Franci jos Svetimša
lių Legioną. Tai daugelis 
ispanų respublikiečių ir pa
sirinko Legioną, kaip vie
nintelę išeitį.

Legione tarnaują ir ne
mažai lietuvių, kaip sako 
Gedgaudas, kai kurie ir 
laipsnius jau išsitarnavę.

Apsistojus jo būriui ara
biškame miestelyje Saide, 
už kokių 63 mylių nuo Sa
charos dykumos, Gedgau
das susitiko 7 lietuvius le
gionierius. O apie savo gy
venimą jis štai ką rašo:

“Čia mus apmokius ir pa
skui išgrūs į kurį nors to
limą postą, iš kur bus daug 
sunkiau susirašinėt, nors ir 
dabar su Amerika lengviau 
susisiekti, negu su Lietuva.

“Po savaitės kitos jau da-

“Kai baigsime apmoky-

siųsti francūzų kalbos gra
matiką ir žodyną. Tos kny
gos man būtų kaip evangeli
ja. Čia be francūziškų ir 
arabiškų laikraščių daugiau 
nieko neturim skaityti.

“Oras pas mus labai ‘pui
kus.’ Vidurdienį reikia jieš- 
koti šešėlio, o kas bus vasa
rą, aš neįsivaizduoju.

“Valgį gauname gerą; 
prie pietų ir vakarienės pri
deda vyno porcijas; vaisiai 
pigūs. Tačiau krūtinę spau
džia ilgesys. Mes visi lietu
viai svajojam, po palmėmis 
susėdę, apie Panemunės 
mišką, apie Kauno Laisvės 
alėją;- apie savo kraštą. Bet 
jį aš galėsiu pamatyt ne 
anksčiau, kaip po penkerių 
metų.

“Galiu pasigirti, kad al
gos gaunu 10 frankų per 
mėnesį, o pašto ženklas laiš
kui kaštuoja pustrečio fran
ko.”

Anglija kovoj prieš Vo
kietijos submarinus jau pir
majame pasauliniame kare 
darė klastas, o dabar dar 
daugiau. Anglija paprastus 
prekybos ir žvejų laivus 
apginkluoja, paslepia ka- 
nuoles ir net bepusiškų ša
lių vėliava prisidengia. Štai 
kaip Lietuvos “Karys” ap
rašo viena iš tokiu atsitiki
mu: v

“šiurkštūs Atlanto plotai. 
Jūra, didžiojo gamtos diri
gento rankos mostu, pakyla 
tūkstantinės galios bango
mis ir vėl nusileidžia. Du 
juodi, stambūs prekiniai 
laivai eina per jas savo ke
lionės kursu. Dūmų kaspi
nai iš jų kaminų nutysta il
ga juosta, žymėdami nueitą 
kelią. Dangus niaukiasi ir 
atrodo bus audra.

Staiga iš vandens iškyla 
povandeninis laivas. Jis

mą, leidžiamos vandenin. 
Greit torpedos šūvis, ir di
džiulė vertybė su brangiais 
kroviniais slinks į Neptūno 
karalystę.

Staiga įvyksta kažkas ne
paprasto. ‘Neutralaus’ laivo 
denio jūrininkai šoka prie 
milžiniškos krovinių dėžės, 
gulėjusios laivo priešakyje. 
Medinis uždangalas nuo pa
slaptingos dėžės lekia šalin. 
Trys rūsčios, ilgavamzdės 
patrankos, nepaprastu grei
tumu atsisuka į povandeni
nį laivą. Tuo pačiu momen
tu neutralaus krašto vėlia
va traukiama šalin, o kyla 
kita—kariaujančios valsty
bės, didžiausio povandeni
nio karo priešo.

Viskas, kaip kažkokioj li
kimo pasakoj.

P a t r a n k os užtaisomos. 
Galingi šūvių aidai į povan
deninį laivą. Milžiniškas 
granatas vėl kiša į pabūklų

taip staiga atsiranda, kaip!spynas ir vėl salvė!
ir temoka tie jūrų gelmių Prekybinis laivas atakuo- 
karėiviai. ja povandeninį laivą.

Signalas vienam iš preki- Vandens stulpai sutyska 
■ ’ ’ ‘aplink. Galingas šūvis ker-

Jis bus ta į povandeninį laivą ir jį
nių laivų.

—Palikt laivą. . 
tuojau torpeduotas. perplėšia. Kita granata su-

Pirmiausia povandeninis drasko kelis jurininkus. Ug- 
laivas kreipėsi su negailės- nis iš didžiojo prekinio lai-.

AR ŽINAI, KAD?
Žmogaus širdis sveria 

nuo 8 iki 12 uncijų, tvaksi 
vidutiniai po 72 sykius per 
minutę, 4,320 sykių per va
landą ir 37 milionus 843 
tūkstančius ir 200 sykių per 
metus. ’

Nijobijus yra labai bran
gus metalas ir retai kur jis 
randamas. Jis nepaprastai 
lankstus, leidžiasi lengvai 
apdirbamas ir nebijo rūkš- 
čių. Jis vartojamas, kai ga
minama tokie metalų liedi- 
niai, kuriem reikia ypatin
go tvirtumo. Sakoma, kad 
be nijobijaus sunku būtų 
apsieiti radio technikoje ir 
elektros pramonėje. O iki 
šiol jis buvo surandamas ir 
-apdirbamas tiktai Ameriko
je. '

Bet 1938 metais Sovietų 
mokslininkai užtiko Kolos 
pusiausalyje klodus lopari- 
to, o loparite yra nijobijaus, 
taipgi tantalo, torijaus, ce- 
rijaus ir kitų brangių, retų 
metalų.

Dabar Kolos pusiausaly
je, Alluaivo srityje, Sovie
tai sparčiai varo statybos 
darbus, išnaudot Tuos bran
gius žemės turtus; ir jau

. . . baigia būdavot pramonės
Jeigu vietoj to Paties trobesius ir darbininkams 

kraujo, ką žmogaus širdis kaimelius. O kitais metais 
perpumpuoja aplinkui per 
žmogaus sistemą, jinai 
pumpuotų naują kraują, tai 
per dieną širdis pripumpuo
tų geležinkelio krovinio tan
ka.

jau bus pradėta kasti ir ap- 
dirbinėti nijobijus. —N.

Lietuvoj Internuoti Vilnie
čiai Lietuviai

a m i ji j ę Į Kodėl Spindi Gyvu
SKAIČIAIS

Maskvoje šiuo metu pri- 
skaitoma 82 aukštojo mok
slo įstaigos, kuriose 1939 m. 
sausio 1 d. mokėsi 94,987 
studentai. Be to, 10*5 specia
listų kursuose mokėsi 52,- 
695 studentai.

1939 metų pradžioie sos
tinėje buvo 629 pradžios ir 
vidurinės,mokyklos su 602,- 
167 mokiniais, be to, daugy
bė technikumų, kursų su
augusiems ir tt.

1939 metų pradžioj Sovie
tų sostinėje buvo 40 teatrų, 
55 kino teatrai, 261 kliubas, 
921 savaranki masinė bi
blioteka, 58 muzėjai, 175 
mokslo — tyrinėjimo insti
tutai ir k t.

Plačiai išsiplėtęs Maskvo
je ir sveikatos apsaugos 
tinklas: 157 ligoninės ir 
gimdymo namai su 27,592 
lovomis (iki revoliucijos bu
vo 44 ligoninės su 8,333 lo
vomis), 427 gydymo punk
tai įmonėse, 448 ambulato
rijos ir poliklinikos, 325 
nuolatiniai vaikų palaiky-' 
mo namai “lopšeliai.” Mas
kvoje yra 29 sportų stadio
nai, 38 slidžių stotys ir 
tramplinai, 9 vandens sto
tys.

liy Akys Tamsoje?
A n t r įninkąs direktorius 

W a sh i ngtono žvėrinčiaus, 
Ernest P. Walker ilgai ty
rinėjo, ar iš tikro akys šu-

Manoma, kad Amerika 
turi plačiausią mokyklų tin
klą pasaulyje. Vienok čia 
yra daugiau kaip 3 milionai 
žmonių, kurie visai nemo
ka nei rašyt nei skaityt.

Kaunas.— Bebėgant Len
kijos ponams iš Vilniaus 
nuo nazių, kai kurie ir lie
tuviai vilniečiai buvo inter
nuoti Palangoj ir kitur Lie
tuvoj kaip Lenkijos pilie
čiai. Dabar jie paliuosuoja- 
mi ir grįžta į savo tėviškes.

Raštininkai — Ne Atletai

tingu jūrų karo įsakymu 
tam prekiniam laivui, ku
ris turėjo priešo krašto 
vėliavą.

Viskas vyksta greit ir 
tiksliai. Iš laivo, kuris bus 
sunaikintas, jūrini nkams 
leista laiveliais išsigelbėti.
Ant povandeninio denio su-, 
stoja- jūrininkai, bokštelyje kelios granatos pataiko. Su- 
vadovybė, sekanti reikalavi- ardytas laivas virsta šonu 

ir skęsta. Paskutiniai šūvių

vo griaudžia be sustojimo.
Komendantas bando iš

gelbėti povandeninį laivą. 
Jis puola į vidų ir nuspren
džia nerti, aukodamas ir 
tuos jūrininkus, kurie nega
li suspėti metaliniam laive 
pasislėpti.

Tačiau viskas veltui. Dar

.mų: vykdymą.
Mažai dėmesio kreipiama sukelti stulpai ištryška ap-

nų, kačių ir tūlų kitų gyvu- į kitą laivą, kuris turi neut- žūstantį ir bangų pra
j____________J _ ____Y._ _______________-____i I i • zi • vi x vi. mn’nmn Initrnlių tamsoje pačios savaimi i ralios (bepusiškos) 

žvilga bei spindi.
Jo patyrimai rodo, kad tų 

gyvulių akys tik atspindi 
šviesą, ateinančią iš bet ku
rių kitų šaltinių, 
būt visai silpna 
šviesa, ir ją gali 
akys krokodilių, 
kačių ir daugelio 
vių.

Walkeris netiki, kad tų 
gyvulių akyse yra medžia
gų, kurios pačios saVaimi 
išduoda žvilgėjimą tamso
je, angliškai vadinamą 
“fluorescence.”

Jis, be kitko, pastebi, jog 
turi būt ne perdaug šviesos, 
tik tada žvilga, žėruoja bei 
spindi akys tokių gyvulių; 
o kai šviesa gana stipri, tai 
nematyt atspindėjimo iš jų 
akių, sako E. P. Walkeris.

Tai gali 
ir maža 
atspindėt 

žiurkių, 
kitų gy-

šalies
I vėliavą. Šis antrasis laivas 
čia pat, sumažinęs savo 
greitį ir dabar pro kaminą, 
metąs tirštus, tik iš švie
žiai įmestų kuryklosna ang? 
lių dūmus.

Valtelės iš laivo, kuris 
jau gavo mirties pasmA’ki-

ryjamą laivą.
Gelmė priima povandeni 

nį laivą, 
žinai...

bet šį kartą am-

jūrų karo klasta 
pavojingą priešą, 

tokio išradimo,

IŠRADIMAI
Italas Gianni Caproni iš

rado naują submarinam 
motorą. Tas motoras ir po 
vandeniu vartoja gazoliną 
submarinui varyti.

Iki šiol ‘Submarinai po 
vandeniu buvo varomi elek-

nugalėjo 
Bet nėra 
prieš kurį nebūtų priemo
nių. Šiandien nė vienas po
vandeninis laivas nesilei
džia tokia klasta suvilioti. 
Jis prisiartina ligi tikslaus 
torpedos šūvio ir kerta pir
myn. Prekinis laivas sprog
dinamas kartu su jūrinin
kais.”

TOMEITĖS IR BULVĖS 
TAM PAČIAM AUGALE

Sovietų mokslininkai iš-
tros batarejomis/ o gazoli- tokį v*r"

Baltoji žąsis išgyvena 
šimtą metų, bet po 50 metų 
jau fiededa kiaušinių.

Jungtinių Valstijų dirbtu
vėse patobulintos mašinos 
kas metai "atima darbą vie
nam milionui darbininkų.

Jaunutis.

Išskiriant gydytojus, 
Jungtipese Valstijose tik du 
žmonės iš kiekvieno šimto 
dalinai žino apie žmogaus 
kūno sudėjimą, arba anato
miją.

Boston. — Žymus bosto- 
nietis daktaras Russell Sul
livan pataria raštinių dar- 
binihkams geriau pasivaik
ščiot ir pašokt šeštadieniais 
ir sękmadįeniais, o ne rodyt 
savo smarkumą kaip “gali
jotų,” “greituolių” ir kito
kių ! atletų. Daugelis jų per 
tokius smarkavimus išsisu
ka1 rankas, kojas, nusilaužo 
kaulus, patrūksta ir abelnai 
pakenkia savo {sveikatai.

Vištos Nėra Jau 22 Metai, 
o Jos Širdis Gyva

Garsus francūzas gydy
tojas Alexis Carrel 28 me
tai atgal įmerkė vištos šir
dį į savo pagamintą tam 
tyčia sriubą, ir ta širdis 
dar ir dabar tvaksi. Jos ce- 
lės-klėtkelės pas inaujina. 
Širdis ima maistą iš sriubos 
ir pasiliuosuoja nuo atmatų. 
Sriuba gi reguliariai panau
jinama.

Dr. Al. Carrel buvo narys 
R o c k e f e 11 erio Medikalių 
Tyrinėjimų Instituto. Su
laukęs 65 metų amžiaus, jis 
praeitą vasarą pasitraukė 
iš tos įstaigas, kaip’kad nu
stato jos taisyklės. —J.

nu—tiktai viršum vandens.
Capronio motoras įtaisy

tas taip, kad dujos nuo per
degusio gazolino vėl grįžta 
į motorą naujam perdegi- 
mui. Be to, motoras naudo
ja oxygeną-deguonį iš tam 
tikro tanko-kubilo.

šuj ant kamblid-stiebo auga 
tomeitės, o žemėje bulvės.

Įmaišius į žemę dalį sa
kų (eglės, pušies ir kt. med
žių “smalos”), greičiau au
ga daržovės ir gėlės. Šis at
radimas užpatentuotas per
eitą savaitę Washingtone.

Washingtone užpatentuo
ta išradimas, kad žmogus 
pirma turi įmest pinigą į 
tam tikrą skylutę, tik tada 
galės paskambinti durų var
pelį. Išradimas taikomas 
kaip apsauga nuo “valkatų, 
elgetų ir nepageidaujamų 
agentų.”....

ihniTUii

NUŠALUSIOS AUSYS
Daugelis žmonių įsivaiz

duoja, būk nušalusias ausis 
reikią trint sniegu, idant 
jas “atgaivint”. Bet tai pa
vojinga, sako gydytojai. 
Nemėginki t jas greit atšil
dyti ir karštu vandeniu ar 
kitokiu stipriu karščiu.

Nušalusias ausis geriau
sia laipsniškai atšildyt to
kia šilima, kaip žmogaus 
kūno, pavyzdžiui, rankomis.

KARIAUJANTIEJI IR 
NEKARIAUJANTIEJI
Dabartiniu laiku kariauja 

šalys, turinčios viso 1,480,- 
000,000 gyventoju (su kolo
nijomis). Kol kas dar neka
riauja kraštai, turintieji 
613,000,000 gyventojų.

S3Hi
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Iš Lietuvos Draugu Komiteto Raštinės
ATSKAITA UŽ SPALĮ, LAPKRITĮ IR GRUODĮ, 1939

Įplaukos] Spalio Mėn.
Committee of Mass. Lithuanian Societies.................... $200.00
Richmond Hill, N. Y., pcY M. Klimą ........................ 3.00
Brooklyn, N. Y., per S. feasną ..................................... 7.40

kurių 
negali

tų tūkstančiai žmonių netilpę.
Lietuviai darbininkai, rem- 

kit visais būdais Lenino - Lin- 
kolno mirties paminėjimą, nu- 
vesdami kuo daugiausia žmo
nių į Metropolitan Opera 
House. S. O. S.

Viso ............................................ 210.40

Įplaukos Lapkričio Mėn.
Barre Plains, Mass., per J. A. Jerome ......................... .50
Montello, Mass., per J. Stigienę ................................. 7.45
Newark, N. J., per L Miškeliūną ............................... 9.11

Viso ............................................ 17.06
f 

Įplaukos Gruodžio Mėn. 
Paterson, N. J., per K. Dilių .......................................... .50
Montello, Mass., per G. Shimaitį ............................  9.05
Bay City, Mich., per F. Gedminą ................................. .50
Chicago, HL, per P. Chapliką .......................................... 1.00
Chicago, Ill., per K. Scerebalių .. .................................. 1.00
Bridgewater, Mass., per K. Peslį...................................... 10.00

Viso .............................................. 20.05
Spalio mėn. išlaidų nebuvo

Išlaidos Lapkričio Mėn.
Pinigai prisiųsti ne mums—išmokėta ........................... 1.70
Lietuvon peticijų persiuntimas ir registr. .................... 1.31

Viso ................ ‘.............. 3.01
Išlaidos Gruodžio Mėn.

Lietuvon pasiųsta ......................... ’............................  100.00
Persiuntimas ........................................................................... 1.00
J. Weiss’ui už štampas už visus 1939 metus ........... 1.86

Viso .......................................... 102.86

Sutrauka
Viso įplaukų per tris mėnesius ...................................... 249.51
Rugsėjo mėnesį ižde buvo .............................................. 448.37

Sykiu .......................................... 697.88
Išlaidų per tris mėnesius ................................................. 105.87

Gruodžio 31 d., 1939 m., ižde lieka $592.01
Sekr. J. Weiss.
Ižd. S. Sasna.

ATMINČIAI STANISLOVO SLAVINSKO

Stanislovas Slavinskas

Drg.‘Stanley Slavinskas 
mirė gruodžio 28 diena, 
1939 m., savo namuose 
Whittemore, Mich. Jis ten 
išgyveno paskutinius devy- 
nius metus.

Slavinskas gimė 1877 me
tais Rusijoje ir apleido na
mus vos sulaukęs 7 metų 
amžiaus ir pradėjo daryti 
pragyvenimų dirbdamas pas 
valstiečius. Neturėjo pro
gos lankyti mokyklą ir tik 
per save prasimokino. Jis 
mokėjo skaityti ir rašyti 
lietuviškai, rusiškai ir ang
liškai.

Iš

' JU 
IBs

Ispanijos (respublikiečių) pabėgėliams šelpti komiteto nares New Yorke. Ko
miteto raštinė: 381 Fourth Ave., New York City.

Hartford, Conn
Laisvčs Choro Susirinkimo, 

Kuris Atsibuvo Sausio 18 
Choras dabar laiko kamba

rius naujoje vietoje, 155 
Hungerford St. Susirinkime 
prisirašė 4 nauji nariai.

Nutarta užsimokėti duokles 
į centrą už 1940 metus $5 ir 
viena narė aukavo $5. Vieni 
sakė, kad chorui, kiti, kad 
Meno Sąjungai, ir dabar pa
aiškėjo, kad aukavo K. Mile- 
riūtė Meno Sąjungai, ir nu
tarta, kad tie pinigai būtų pa
siųsti Meno Sąjungai.

Jaunuolės delegates išdavė 
puikų raportą iš atsibuvusios 
konferencijos. Raportą išdavė 
trumpoj formoj ir nutarta, 
kad išduotų per choro prakti
ką, kad girdėtų ir jaunuoliai, 
kas yra veikiama 
Labor Legislation’
prieš rėmimą ''Finijos 
gvardiečių, už geresnes 
įlinkam teises.

Išrinkta komisija iš 
rių surengimui didelio 
Connecticut valstijos 
čio koncerto balandžio 
sį. Komisija išrinkta 
rų ypatų. Aš manau, 
darbą gerai atliks.

Dabar apskričio chorai' tu
rėtų sukrust kas link dainų, 
kurias dainuos bendrai 
chorai. Turėtų apskričio 
dyba tuomi pasirūpinti.

Parėmė Laisvės Chorą
komis: P. Raulinaitis aukavo 
$2 ir K. Micuta $1. J. K.

kadaise tašydavo, dabar ro
dos, kad jų ant svieto nebėra.. 
Daugelis ir susirinkimų nelan
ko, nei kitiems perduoda, nei 
patys rašo jis savo 
tės. Kodėl ?

šis susirinkimas
i j

Baksi j j “Laisvės
ir

Cambridge, Mass.
darbavie-

gas apsigynimui ir puolimui, 
vienok jų pačių liogeryj reiš
kiasi prieštaravimai už pel
ną, grobimą, už grobimą pa
saulinių marketų, be 
kapitalistinis pasaulis 
gyventi.

Šiemetinis Lenino paminėji
mas bus daug svarbesnis, ne
gu visais kitais metais. Pa
gal šį paminėjimą, vietinė 
buržuazija svers žmonių nu
sistatymą, susipratimą prieš 
karą, prieš reakciją. Būtų 
smagu matyt, kad nuo Metro
politan Opera svetainės nuei-

Washington. — Amerikos 
Darbininkų Susivienijimas 
pirmiau rėmė Roosevelto 
kandidatūrą trečiai prezi
dento tarnybai; bet dabar 
jau “persvarstys”, ar remt.

Sulaukus reikalingo am
žiaus, Slavinskas buvo pa
imtas Rusijos kariuomenėn, 
kurioje jis ištarnavo pen- 
kius metus. Iš kariuomenės 
sugrįžęs gavo darbą kaipo 
policijos viršininkas. Bet 
kadangi jis pagelbėjo dar
bininkiškom organizacijom, 
tai už poros metų turėjo 
apleisti tą darbą. Tada su
laukęs 28 metų amžiaus, jis 
atvyko į Jungtines Valsti
jas. Pribuvo pas savo bro
lį, kuris gyveno ir dirbo 
viršutinėje dalyje Michiga- 
no valstijos. Pradėjo dirbti 
miškuose. Šiek tiek pinigų 
užsidirbęs, nuvyko į Cicero, 
UI., kur jis tapo gaspado- 
rium Cicero Lietuvių Mėsos 
Marke to, kurio jis buvo šė- 
rininku. 1912 metais apsive

dė su Mary Bell.
Bet tuo laiku Slavinskas 

smarkiai apsirgo ir visko 
neteko. Tada vėl persikėlė 
gyventi į viršutinę dalį Mi- 
chigano valstijos, kur gegu
žės 6, 1914, susilaukė sū
naus Edwardo. Ten jis už
laikė “lumber camps” per 
tris metus. Rugpjūčio 12, 
1915, susilaukė kito sūnaus, 
Bernardo, o gruodžio 14, 
1916 m., dukters Lucilės.

Apie tą laiką pametė 
“lumber camps” ir vėl atsi
kraustė gyvent Chicagon, 
kur tačiau tegyveno trum
pai ir vėl išvažiavo į Aug- 
res, Mich. Ten dirbdavo tą, 
ką gaudavo. Pagaliau pas
toviai apsigyveno Whitte
more, Mich, ir pradėjo dirb
ti dėl National Gypsum Co. 
Ir ten dirbo paskutinius 
tryliką metų nuo pat dirb
tuvės įsisteigimo. Čia jis nu
sipirko farmą ir į jos įtai
symą sudėjo visus savo pi
nigus.

Visą savo gyvenimą 
Stanley ^lavinskas buvo 
sunkaus darbo darbininkas 
ir visados gelbėdavo darbi
ninkų reikalams. Jis buvo 
“Laisvės” skaitytojas be
veik nuo pat jos atsiradimo 
ir kada tiktai finansiniai iš
tesėdavo. Jis buvo karštas 
darbo partijos šalininkas.

Stanley Slavinskas buvo 
palaidotas sausio 2, 1940 m., 
Tawas City, Mich.

Lai jam esti lengva šios 
šalies žemelė.

Vilnius. — Mieste ir krašte 
yra nemažai liaudies meno 
dirbinių gamintojų/ drožinė
tojų, audėjų, mezgėjų ir rank
darbiai čia iš senų laikų ga
na išsiplatinę. Kauno tautinių 
liaudies meno dirbinių rėmė
jų kooperatyvas “Marginiai” 
atidaro Vilniuje savo skyrių, 
kuris pasistengs ir vilniškius 
to darbo mėgėjus pakelti ir 
Vilniaus krašto Tlūli dic’d “kūry
bą paremti.

‘Social and 
prieš karą, 

balta- 
darbi-

na

apskri- 
mėne- 
iš gė

le ad ir

visi 
val-

an-

WORCESTER, MASS

išrinko d. 
šėrininkų 

suvažiavimą, ir sveikindami 
suvažiavimą, sumetė arti $20 
ir paliko^ kad d. Bakšys nu
vešiu aukas ir aukotojų var- 
dus “Laisvei.”

Ji, —o—
Sausio 28 d. LLD 11 kuopos 

susirinkimas įvyksta 29 Endi
cott St. svetainėj, 11 vai. ryte. 
Visi dalyvaukite.

O vakaįfe tą pačią dieną, toj 
pat svetainėj, įvyks Lenino 
minėjimai. ' Kartu bus ban- 
kietas su koncertine progra
ma ir gerais kalbėtojais. Ren
gia Worcesterio Komunistų 
Partija, J Pradžia 6 vai. va
kare. Įžanga 50c. Rengkitės 
skaitlingai dalyvauti.

J. M. L.

Kas gali pasakyt, kad Cam- 
bridge’iaus lietuviai nesupran
ta draugiškumo visuomeniškai 
veikti ir dirbti išvien? Am. 
L. P. Kliubo susirinkime lap
kričio mėnesį, per draugą J. 

kadPeliacką buvo įnešta, 
kliubas paaukautų dėl 
niaus nukentėjusių šimtą 
lei’ių. Vienbalsiai nutarta 
aukot.

Per storonę Petroneilios 
sitvėrė merginų ir

do-
pa

Cleveland, Ohio

MŪSŲ NAUJIENOS
Sausio 19 d. įvyko gražus 

ir skaitlingas “Laisvės” skai
tytoji! susirinkimas. Tai pir
mas tokis įvykis Worcesteryj. 
Už šį susirūpinimą “Laisvės” 
skaitytojams reikia atiduoti 
kreditą. Būtų smagu matyti 
jus visus, draugai ir draugės, 
ir LLD susirinkimuose taip 
skaitlingai. Čia d. Bakšys iš
davė puikų raportą ir įspū
džius jo įgytus laike “Lais
vės” vajaus. Drg. Bakšys sa
vo raporte pažymėjo, kad lai-1 
ke vajaus yra pasiuntęs 
“Laisvei” virš $400. Tai yra 
didis ir gražus darbas, pada
rytas vieno žmogaus dėl mū
sų visų. Ateinančiame vajuje 
turėtume stoti visi d. Bakšiui 
į pagelbą.

Šis susirinkimas diskusavo ir 
“Laisvės” turinį. Viskas, kas 
“Laisvėj” rašoma, buvo užgir- 
ta. Tik buvo pageidaujama, 
kad kuomet užima visą pusla
pį ar daugiau dienraštyje di
dieji garsinimai, už kuriuos 
kompanijos gerai apmoka, tai 
“Laisvė” turėtų pridėti ekstra 
lapą, kad neskriausti skaityto
jų. Taipgi pageidavo daugiau 
korespondencijų iš Amerikos 
dirbtuvių ir įstaigų, kur dirba 
“Laisvės” skaitytojai. *ir nieko 
nerašo, čia tai yra apsileidi
mas, kad ir mūsų mieste. 
“Laisvės” skaitytojai dirba 
įvairiose dirbtuvėse, daugelis

šu
nį o torų 

kliubas ir gerai gyvuoja. Tu
rėjo šokius, pasekmingi buvo, 
pelno liko gero. Bet yra mo
terų, kurios bando sudraskyti 
tą kliubą. Nesakau, kad daug 
yra tokių, gal iš viso rasi tik 
vieną. Patarčiau ir tai išsi
gert gerą stiklą šalto vandens, 
gal biskį atvėstų kraujas. Jei 
tas receptas nepagelbės, kitą 
syk parašysiu geresnį.

Tariu ačiū tiem biznieriam, 
kurie rėmė ta kliubą. I —o---

Visiems gerai žinomas drau
gas Jonas Venckevičia (Si
mon) turėjo sunkią operaciją. 
Operacija buvo padaryta sau
sio 10 dieną, Mass. General 
ligoninėje. Aš patarčiau 
pažįstamiem draugą aplankyt. 
Draugas yra daug pasidarba
vęs dėl lietuvių labo. Jis yra 
laisvų pažiūrų ir priguli prie 
LDLD kuopos ir senas Cam- 
bridge’iaus gyventojas. Gyve
nimo vieta: 181 Clark St.

X. Reporteris.

Philadelphia, Pa

apsvarstyti, 
pranešimus,

Prakalbos Paminėjimui Lietu
vos 22 Metų Sukakties

Vasario; 2 d. įvyksta prakal
bos paminėjimui Lietuvos 22 
metų nepriklausomybės. Kal
bėtojai bus: 11. Jagminas iš 
Chicagos ir L Jaras cleveian- 
dietis. Mitingas bus Liet. Dar
bininkų Sįvėtainėj, 920 E. 79th 
St. Prakalbas rengia A. Liet. 
Kongreso; Ohio Skyriaus Ko
mitetas. Programoj dalyvaus 
choras.

Apart Šių prakalbų, vietinis 
ALK skyrius nutarė sušaukti 
konferenciją, kuri turėtų įvyk
ti balandžio mėnesį, Akron, 
Ohio.

Draugijos, priklausančios 
prie ALK skyriaus, turėtų šį 
svarbų klausimą 
ir kaip gausite
rinkite delegatus ir dalyvau
kite konferencijoj.

Kitose kolonijose jau įvyko 
visa eilė konferencijų Kon
greso reikalais, todėl Ohio 
valstijoj’ taipgi visos draugijos 
turėtų daįyvaut ir svarstyt šį 
svarbų klausimą.

,,—o—
Komedija “Vis Pamokyti*’
Vasario 4 d. bus sulošta 

juokinga j komedija “Vis Pa
mokyti.” Lošimas įvyks Lietu
vių Salėj,j 6835 Superior Ave. 
Šią pramogą rengia vietinės 
LLD kuopos.

Apart komedijos, bus ir 
kalbėtojau, vienas iš “Vilnies” 
štabo, tai drg. Jagminas. Kaip 
tik tuo sykiu d. Jagminas lan
kysis Clevelande ir jam bus 
labai gera proga dalyvauti 
šiame parengime.

Prie to, dabar jau sueina 
20 metų “Vilnies” jubilėjus. 
Todėl LLt> nariai visi padir
bėkite, kad šis parengimas 
būtų paseįkmingas ir atneštų 
daug naudos. L A. V.

pro-

nes
Per-

VISAI 
karo 
ir na

Lenino ir Šios Šalies už Lais
vę Kovotojo Linkolno 

Paminėjimas
Vasario 9 d. Metropolitan 

Opera House, Broad ir Poplar 
gatvių, 8 vai. vakare, atsibus 
mirties paminėjimas dviejų 
kovotojų už laisvę: Lenino ir 
Linkolno.

Šiame didžiuliame parengi
me vyriausiu kai betoj um bus 
Earl Browderis, apart Darcy, 
Mother Bloor ir gražios 
gram os.

Lietuviai, nesivėluokit, 
vėliau neįeisit į svetainę,
eitais metais paminėjimas at
sibūdavo Convention Hall ir 
susirinkdavo po virš 18,000 
žmonių. šiemet užimta salė 
ant tos dienos. “Laisvės” skai
tytojai ir mūsų judėjimo sim- 
patikai turėtų šiemet įsigyti 
tikietus visi, jeigu kurie ir ne
būtų parengime, dėlei parėmi
mo šio svarbaus parengimo ir 
abelno judėjimo.

Daug mūsų žmonių turi 
klaidingą supratimą apie mū
sų spaudą ir pasaulinę situa
ciją. Dabartiniu laiku visiems 
susi pratusioms darbininkams 
ir rėmėjams pažangesnio ju
dėjimo reikėtų daugiau vie
ningai veikti, pasitikėti vado
vybės autoritetais ir remti vi
su frontu judėjimą už žmo-
nijos geresnę ateitį. Mes ma
tom, kaip kapitalo1 viešpačiai 
suka, jungia savo klasės ,jė-

BALTAI APSIRENGĘ VYRAI
A. R jūs matėte tuos baltai apsirengusius vyrus 

Pasaulinėje Parodoje? Tai buvo mažas pavyz
dys, kas dedasi kasdien, septynias dienas per sa
vaitę, farmoje melžimo laiku. Gal jūs pastebėjote, 
kaip jie švarūs ir atodairūs, bet ar jūs žinojote, 
jog tie baltai apsirengę vyrai turi išlaikyt medika- 
lius kvotimus pirma, negu jie priimami j ‘karvišką’ | 
draugiją? Tai dar vienas parodymas, kokios ap
saugos mes reikalaujame kiekvienam lašui pieno, 
kuris pažymėtas Borden’s vardu. Tikrai, net pirm 
melžiant Žalmargę, Bordcno Karvę, mūsiškiai dak
tarai yra ištyrę ją. Jinai .turi būt puikiame sto
vyje, gerai maitinama, geroj patalpoj, sveika ir 
laiminga. Tuom dar mes nepasitenkinę. Mūsų la
boratorijų ekspertai turi ištirt pieną pirm supilant 
jj į butelius jums. Visa tai kaštuoja pinigų. Bot tai 
verta iki kiekvieno cento, kaip mes manome, jūs 
sutiksite. Ir jūs tą patį sakysite, kai gersite turtin
gą ir smetoningą stiklą Golden Crest pieno. Bor
den's Farm Products.

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI B f; i’ GERAS!

.. ....

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS i 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ j

(Steam Boiler)
• • •Į

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namu? ir Įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšt > vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

•

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, speclullai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina*,

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street BrooWp,N.Y

MMMfM
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Believe Me! FRANK STULGIS

TWICE A WEEK

to tell a lie these days and that 
only excuse necessary to justify 
lie is a statement that “I was 
being diplomatic” or “Well, it 
only a white lie.”

In my last column, I pointed out 
how commonplace it is for a per
son 
the 
the 
just 
was

As I have said before, we should 
begin now to uplift the moral inte
grity of our people by avoiding as 
many lies as possible. If one tells a 
fib about his golf score, for ex
ample, it may make the other fellow 
sore that he did 
and it will still 
cience that you 
break a hundred 
played..

Telling lies to 
spots or to win 
just the thing to help you develop 
an inferiority complex (if you don’t 
already have one) —-. because some
one may really think you are good 
since you won, while deep down 
within your heart, you know that 
it is not so.

It preys on your conscience and 
you cannot sleep. Then, at break of 
dawn, you again rush for your golf 
sticks and to the course to see if 
you really CAN make the score 
you told your opponents you did. 
You cannot work the rest of the 
day worrying 
when your opponent 
every stroke you make 
help you to count them.

Of course, in such a 
can say you were only 
that day or that you were trying 
out a new grip or a new type of 
swing. But then it is still worse, 
sincC you will know damned well 
you are trying to rationalize and to 
appear better than you really are 
by telling a bigger lie to cover up 
the first one.

As you see, you may start out in 
life with just a teeny-weeny lie. 
But it grows like a snowball, and 
it is hard to get around 
you are prepared to face 
in the end.

If someone notices that 
not work the day after the morning 
of golf, you will probably begin tel
ling a story about how you strained 
your muscles the evening you play
ed golf, which is another lie. The 
main trouble with the biggest liars 
is that many times they begin to be
lieve

SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

it is the 
way. He 
covering 
meat just
to cover

it is fresh, 
butcher who 
is, with the 
up the infe- 

as the gol- 
up his in-
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THE EPIC OF LITHUANIA

not tell a lie, too, 
be on your cons- 
actually

the last
did not 

time you

get out 
a sports

of tight 
event is

by Walter Kubilius
be classed 
inferiority 

do not as

complex or something else. A but
cher, for example, will try to sell 
the young bride a piece of stale 
meat by telling her 
when usually 
may be that 
aid of a lie, 
riority of the 
fer is trying
ferior game by lying.

Most people who can 
as liars already have 
complexes. But if you
yet, and are planning to tell a lie 
here and there just for the fun of 
it, beware. Lies breed inferiority 
complexes just as inferiority com
plexes breed lies.

A gossiper for example, will lie 
about another person and spread 
scandal to the four winds just to 
turn your attention from her own 
faults.

A person may feel very snugly 
self centered but as soon as he 
starts telling a lie, invariably the 
truth will out, and calamity sets in. 
Take the story a friend of mine re
lated to me some time back:

“One girl I know was married and 
had been for several years, but she 
kept it a secret between herself and 
her husband. One day the fellow 
began to flirt with another girl, per
haps just to “prove” that he waswhat you will do

will watch still ‘young and fancy-free.’ His wife 
and even

case, you 
practicing

it unless 
the facts

you can

whoppers each

live up to ' 
everyone

gnaws

what 
they 

; at

the tales themselves.
v ----- o-----

is also best not to tell either
wife or your girl friend any

It 
your 
lies. If you tell the tiniest lie, soon
er or later one of them will find out 
and you stand the chance of losing 
either or both. Some people try to 
cover up by telling bigger and big
ger lies in cases such as the one 
just mentioned, too. But invariably, 
they are found out because the big
ger the lie is, the easier it is to de
tect. They usually end up in a ca
lamity.

My advice to those who are 
tempted to lie to either one’s wife 
or girl friend, or both is: 
it! Face the music like a 
get it over with!

A lie is generally used
up inferiority, be it the case of a

Don’t do 
man and

to cover-

became so jealous that she started 
a scene right then and there and 
everyone present found out she was 
married. But that is not all — her 
husband left her and she could not 
get another man because no fellow 
likes the type of girl who creates 
scenes in public., Finally she bought 
herself a cat and a skein of yarn 
and two knitting needles. She 
knitted sweaters for every boy in 
.town and then bragged about how 
warmly the fellows always greeted 
her.”

Someone once said that it is al
right to lie, provided you do not 
get caught. I do not believe that, 
because too many people, once they 
get started, go on and on to cover 
up the first lie and each successive 
one with bigger 
time.

Soon, they cannot 
they have told to
know, their conscience 
them and the inferiority complex 
sets in. They end up, usually at a 
"liars’ contest” to show that at least 
they can win a prize and to cover 
up other inferiorities within their 
souls.

There are people who tell so ma
ny lies, and different ones to each 
person, that they get all mixed up 
sooner or later, or else these persons 
get together and compare notes. 
Then, of course everyone whom you 
considered your friend, is lost and 
you have to become a hermit, or 
move to another city.

Then look at all the trouble you 
get into if you tell a girl you love 
her when you really don’t. Very 
often you hear of murder ’being 
committed by the girl in such cases 
and who is the sufferer? The young 
man who was so foolish as to tell 
“a little white lie.”

FRANKLY SPEAKING
Things a Girl Expects a Fellow 

to Do

Lithuanian Daily to Hold Banquet
Following Shareholder’s Conventionm ----------------- - ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------

with Europe the Lithuanian tribes ’ their differences die, in order to re- 
were unable! to keep in touch with tain their own independence.

Į Communities which had been pre
viously ruled by priests or military 
leaders agreed to unite in the face 
of a common peril.

The Lithuanian tribe of that time 
was almost anarchic in its nature. 
There was no constituted authority, 
no central power of government.

The Lithuanians had a curious 
way of making leaders. On the day 
of a battle the strongest and most 
capable soldier would be made the 
commander for the duration of the 
battle. When the fight was over he 
was once more one of the rank and 
file.

Į But when the military situation 
became acute, when battles were 
fought almost every day — there 
was a tendency for the strongest 
and most clever soldiex' 
the leader of the tribe, 
of wartime created tribe 
kunigaikščiai.

Mindaugas
Each tribe had its own chief and 

very often these chiefs fought 
among themselves fox' the petty di
vision of spoils. Most clevex' among 
these was Mindaugas.

Through maneuvering Mindaugas 
managed to send many war chiefs 
to fight against the Russians in the 
East. Far from the center of Lith
uanian politics they could do him 
little harm. While they were away 
Mindaugas consolidated his strength 
in the country.

The chiefs who refused to accept 
his authority were isolated. Those 
who voiced their opposition were 
killed. His own brothers and rela
tives wore 
return to 
death.

Through
through brilliance and farsighted
ness, Mindaugas was able to 
away all opposition.

The reins of the Lithuanian 
fell into the hands of its first 

(To be continued)

Western Europe, with its culture 
and civilization. Unable to trade, 
the Liths were not able to take 
advantage, of the increasing super
iority of European war weapons and 
technical ability.

Decimation of the Liths
Fighting a hopeless battle against 

the knight orders of Europe the 
Latgalians, Šemigalians, Kurs and 
Prussians, all Lithuanian tribes, 
were wiped out?

Of the Prussians, nothing remains 
of them now but their name which

II
JERUSALEM was in the hands of 
J the Turks, and the Crescent 
stood squarely upon the focal point 
of East-West trade routes. Two 
things had to be done — the sacred 
city of Christianity freed and the 
strangle' hold upon Mediterranean 
trade routes loosened.

For this end the Crusades were 
organized. Wave upon wave of 
Christian armies hammered upon 
Jerusalem. Huge armies were or
ganized. The entire economy of Eu
rope was reorganized and the at- j remains on the land they inhabited, 
tention of the feudal barons turned 
from inter-factional strife to, con
quest.

Finding the scimitars of the East 
too difficult, many wandering bands 
of knights hired themselves out to 
the German barons who found that 
penetrating into Lithuania was a 
difficult task.

Religious frenzy was at a peak 
because of the Crusaders. Since the 
Lithuanian were the last hon-Christ- 
ians of Europe, they were the 
of European expansion.

Knights of the Cross
Two associations of knights 

formed to “Christianize” the 
uanians — the Knights of the < 
and the Knights of the Sword

Later the
together in

butt

wore 
Lith- 

Cross 
(Kry-

the Lettish

žiokai ir Kardininkai), 
two bands were joined 
the Teutonic Order.

By the year 1235 all
territory to the north of Lithuania 
proper was captured and settled 
by the knights. In 1254 the Knights 
of the Cross succeeded in cutting 
off the lowlands (žemaičiai) from 
access to the sea by the capture of 
the Klaipeda territory and the 
building of a fort, Memelsburg.

The loss of the Latvian seacost 
and the Teutonic fortification of 
Memel was a serious loss to the 
Lithuanians. Cut off from contact

Wilmerding Youth 
On the Go

WILMERDING, Pa.—Soft lights, 
sweet music, polkas and plenty of 
refreshments will usher in the first 
Mid-Winter Frolic planned by the 
up and coming youth of Wilmerd
ing.

The services of a very well-liked 
orchestra have been secure^, to 
which we are quite sure everyone, 
both young and old, will enjoy danc
ing and singing.

The advance 
very promising, 
(not forgetting 
attend.

We are taking this means person
ally to invite especially the Am- 
bridgites, Esplinders, Soho, South
side and Belvederes gang fox' our 
funfest.

The date is Saturday, January 
27, starting at 8:30 p. m. Ducuts 
are only 25c. The place is the Lith
uanian Hall, State Street, Wilmerd
ing, Pa. Publicity Committee.

sale of tickets is 
Wo invito all youth 
mom and pop) to

BROOKLYN, N. Y. — On Janua
ry 28 the Lithuanian Daily “Lais
ve” will hold its shareholders con
vention at the Lith-American Citi
zens’ Club, 280 Union Ave.

That same evening the daily will 
hold its Annual Banquet at the 
Central Palace, 18 Manhattan Ave. 
Two halls will be in use from 6 
p.m. on. The banquet will take place 
in the first hall, while dancing 
go on in the main ballroom.

Tickets for the banquet sell for 
$1.25 and are now for šalę in the

will

Laisve office. It is expected that 
out-of-town visitors will help to 
make this affair one of the largest 
held.

A special concert program will al
so be featured. Biruta Ramoškaitė, 
soprano of Hartford, Conn., and An
thony Višniauskas, baritone from 
Bayonne, N. J. will be the two solo
ists. The Brooklyn Aidbalsiai under 
B. L. Šalinaitė will sing a number 
of well known and loved Lithuanian 
songs.

It might be supposed that the 
Lithuanians, who were poorly or
ganized and who too often quarreled 
and fought among themselves, would 
fall easy prey to the superior might 
of the Germans. But these military 
assaults, and the constant military 
pressure coming from the Poles and 
Russians, served to lay the founda
tions of a Lithuanian state.

Organization of a People
To face the common enemy that 

surrounded them on every side the 
Lithuanian tribes gradually banded
together and organized defensive | 
measures against the aggressors. 
The Augstaitians, Jotvingians, Da- 
kians, Samogitians and Sudavians 
consolidated their armed forces, let

John Gresh 
Danny Martinko 
Al Klimas 
Vytautas Zablackas 
Anthony Kaires 
Frank Olšon 
Vitalis Bukšnaitis 
John Adatns 
Tony Vasaris 
Alfred Ekewise.

Ipok above. What do

names. Yes.
isn’t it? It’s odd that 
list a couple of Lith- 
and then tell you to

Take a 
you see?

A list of
It’s odd, 

we should 
Americans
look at the names.

But look ągain. Who are they?
You’ve read about them in the 

English sections of the Lith
uanian press; you’ve seen these 
young men at picnics, dances and 
parties; most of them are your 
friends, you met them, talked 
with them, lived with them.

Well...
Did it ever occur to you that 

should America go into war these 
are the young men who will die?

to become
The stress
leaders —

exiled and forbidden to 
Lithuania under pain of

treachery and boldness,

clear

state 
king.

‘ Week-end’ Athletes
Not So Hot

New Officers for 
Didyn Chorus

BROOKLYN, N. Y. — January is 
going by amazingly quickly, and the 
Aido Chorus of Brooklyn is spend
ing the rest of the month looking 
forward to February. Because, you 
see, we have very important engage
ments during that month.

On the ninth of February, we 
sing at Laisvė’s Bazaar. This

Important Dates for 
Pitts, and Suburbs
Jan. — Thursday.—At North Side.

Remember a few weeks back, you 
rėad about—“We need a Chorus In
structor, so we will have to sign up 
a teacher.” WelL/ the teacher is 
Frances Marcinonis. She is already 
wearing lhe L.D.S. pin and last 
Thursday we had our first vocal 
cords tuned and jaws loosened. In 
spite of the zero weather, \ twelve 
members showed up for rehearsal. 
We are hoping ,that more members 
will be present. The rehearsals start 
promptly at 8 P. M. We would like 
to see the following present:—Art 
Norkus, Frances Monski, Mary and 
Ann Buckley, Alice Kelly, Isabel Le- 
kavich, Joe Vainor, Katherine Vai- 
nor, Jimmie Norkus and Dorothy 
Gaily. What do you say?

will 
will 

be on the opening night, but our 
“brother-sister” choruses are all in
vited to sing on the following nights.

On February 25th, together with 
the Brooklyn Liaudies Teatras, we 
will present “Lietuva.. .” written 
by Walter Kubilius.

One of our very active chorus 
members, George Kazakevich, was 
ill last week-end with an attack of 
appendicitis. The chorus and all 
of its members and friends wish him 
a prompt recovery and good health.

On Friday, January 19, the chorus 
had its elections. The following are 
the new officers of the Aido Cho
rus:

President —- Mary Brown 
Vice-Pros. — George Kazakevich 
Secretary — Adele Namickis 
Fin. Sec. — Beatrice Kalakauskas 
Treasurer — Ann ShoIl
Business Manager — Vito Brunza 
Correspondents — Lith. George 

Klimas, English, Emily Klimas.
Last week, January 20, a number 

of our members attended the con
cert of the Sietyno Chorus of New
ark, N. J. We would like to congra
tulate all those who took part in 
the program on their 
performances.

Well, Bye now, until 
o’clock, at 419 Lorimer

, —Emily

Jan. 26th—Friday. At Ambridge.
One carload of EspLinDerS, two 

carloads of beLveDereS, how many 
from Wilmerding? Mix all together 
with Ambridge on Friday, January 
26th at 8 P. M. and you have the 
Second L.D.S. Youth Council Confe
rence at* Ambridge. Listen members, 
Ambridge has something of a sur
prise for all. It’s a secret.

Jan. 27th. Saturday at Wilmerding.
The beLveDereS are very serious 

and anxious about going to Wilmer
ding on the 27th. We also believe 
that Esplen and Ambridge will 
make their appearances.

BOSTON, Mass. — 'Office work
ers who become week-end athletes 
are largely responsible for the grow
ing number of bone and joint in
juries, Dr. Russell Sullivan, orthope
dic surgeon, said.

“While many fractures are attrib
utable to automobiles and industrial 
accidents,” he declared, “I belivc the 
increase may be traced to injuries 
among office workers who spend 
their Saturdays and Sundays skiing 
or playing tennis, despite the fact 
that they are not physically fit for 
such exercise.”

He advised prospective athletic 
week-enders to develop their powers 
of resistance to accidents by walk
ing or dancing.

wonderful

Friday, 
St.
Klimas.

8 Jan. 28th. Sunday at North Side.
Pittsburgh L.D.S. District is hold

ing a conference at 1320 Medley St. 
on the 28th in the afternoon. It is 
learned that delegates are elected 
from the Youth Branches to this 
conference. We also understand, a 
banquet follows ?

The beLveDereS reporter.

Perform Comedy 
At Great Neck 
Concert Saturday

Maspeth Keglers 
Defeat B’klyn

WOMEN

tin- If you are interested in women— 
and who isn’t — “The Woman’s Al
manac,” published by Oquaga Press, 
Inc., New York, will give you some 
unusual information. Male ego will 
be somewhat chagrined to realize 
that wearing the pants in the fami
ly is no great accomplishment. Wo
man’s sphere of activity is now so 
large that mere man, in desperation, 
may turn to domestic science for fu
ture opportunities.

BROOKLYN, N. Y. — In an 
expected come-back the Maspeth 
LDS Cavalcades defeated the Brook
lyn Builders Tuesday in two out of 
three bowling games.

As the LDS Bowling Tournament 
now stands, both the Builders and

Cavalcades are now leading in the 
New York end of the LDS Bowling 
Tournament. Games in New York 
and New Jersey will decide the Me
tropolitan Champions.

pings that quite cover it. And they 
are not just pieces of newspaper des
tined to hide the awful brightness 
from my eyes, they arc what I can 
look at when I’m blue or weary of 
looking at a blank page in the 
typewriter; they are what has ap
peal to me and what moves me.

Henry Wadsworth Longfellow 
looks away from me in some mys
tical realm, his impeccable dress 
showing he was a dandy at one 
time, quite a contrast to the pict- 

I ures of the old Lonfellow with shag- 
' gy white hair and bushy beard as-

To indulge her wild desire for 
“Creme de Minthe, ✓1798.........85c”
at the International Casino.

To overtake her galloping stride 
with a right end dash to open the 
screen door for her.

To 
slip.

To 
balls.

To 
with

To wait patiently in the theatre ,
lobby while she does her weekly sociated with my early days in a 
washing, mends her wardrobe and Massachusetts school. He cuts quite 
takes a bath with the usher shov- poetical figure, I can assure you* 
insr “Next week’s attractions” in his imagine he was a hit with the 

bourgeois ladies of that time. His 
hair falls in languid strings upon 
his high brow, his nose juts out 
strongly (why must poets have long 
and big noses ?) and his eyebrows 
lend enchantment over large limpid 
ey^s. I can just imagine him in the 
company of excited females and pre
depression gigolos. He would be the 

with his talent for 
and thoughts, 

here as in Mass.

admire the limp trailing of a

pick up all the ping-pong

pat little children on the head 
a tender and longing look.

ing “Next week’s attractions” in his 
hands.

To use "am I not” for
To bid farewell casually 

“jam session” of kissing, 
wobbling down the hall.

To carry on a coherent conversa
tion about girls’ hats.

• To carry on a coherent conversa
tion.

To put curtains up right-side-to.
To- explain why the war isn’t be-: 

ing fought.
To share her delight with the 

screen short, “What the well dres
sed woman will wear this winter,” 
and not to have a sinking -sensa
tion at her rapture over a mink 
coat.

To return her squeeze when the 
screen hero proposes to the heroine.

To fix pictures, toasters, electric 
cords, extension wires, waffle 
irons, radios, loose arm rests,! 
blothes-lines, vases and, leaking fau
cets.

"ain’t.” 
after a 
without

lion, especially 
beautiful words 
isn’t as revered

He

a Soviet youth, his

Informality in Formal Setting

My friend thought that it didn’t 
fit in with the eighteenth century 
furniture and said so, and I dis
agreed because I think that it is 
more important to have something| 
you like regardless of violations of 
form and color.

Over my vanity, that serves as a 
desk, I have a very large piece of 
bombastic pink silk. For days I 
worried about covering its flaunting, 
loudness. But now, after four months 
I have succeeded in pinning clip-

I. z N. Y. 
and out 
news

-Man About Town
Nine below zero and hosts of 

people with red ’icicle encrusted 
noses patiently waiting for street 
cars with their “every fifteen min
utes” schedule ... Seems like the 
appropriate slogan for the present 
is: “Only crazy people and Litvaks 
venture forth during such weather.” 
I’m the nut . .. Reminds me of the 
time I took a lovely lass home in 
her evening gown and dainty slip
pers during a similar4 blizzard not 
so long ago. Remember?... 
York may have its inviting 
ments, but. . . Seems like 
here go big for “soldiers of 
Wonder ?

Why women do their

GREAT NECK, L.
Harken, all you “in 
towners,” to some 
Great Neck! |

Our column has been obvious by 
its absence for quite some time, but 
now that it has reappeared I hope 
you will all šit up and take notice.

The Pirmyn Chorus is presenting 
its Concert. Play and Dance this 
coming Saturday — January 27, 
and would appreciate your coopera
tion to make it a great success!

We are sure that all who attend 
will have no complaints concerning

of 
from War Prayer

Lord our God, help us to tear 
soldiers to bloody shreds with 

cover their 
pale forms 
help us to

New 
mo- 

the girls 
fortune.”

their 
our shells; help us to 
smilihg fields with \thc 
of their patriot dead;
drown the thunder of the guns with
the cries of the wounded, writhing 
in pain; help us to lay waste their 
humble homes with hurricane of 

a good timer-for such will be had . fire; help us to wring the hearts of 
by all! The program is composed ( their unoffending widows with un- 
of a good, laughable comedy, “PA
SAULIS BE MOTERŲ,” (A World 
Without Women!!!) and a concert 
by the Lithuanian Stygų Orchestra.

Dance mu$ic will be provided by 
the inimitable Kazakevich’s orches
tra. Don’t forget to mark the day u>v .......

, —Saturday, the 27th, at 91 Steam- | spirit, worn with travail, imploring 
boat Road in Great Neck!

i -A—o-----
Now fox' $ome chatter as to the 

doings within Pirmyn Chorus itself.
I hear that all the lads and las

sies in this part of town are prepar
ing for a great undertaking — an 
operetta, no less! We are using alj 
local talent arid who knows, perhaps 
another Katlherine Cornell oi' Basil 
Rathbone will be born. The presen
tation is scheduled for the coming 
spring so watch for further news 
of it in yotjr Laisve Youth Section.

The chorus has had a great 
change in its executive committee. 
At our last meeting a nev^ com
mittee was j chosen to represent our 
chorus. For the most part (it is 
now composed of the youthful blood 
in our chorus.

As chairman is Zeno Bechis who 
replaces Mr. Klaston; as secretary, 
Olga Lukadskas, who replaces Mrs. 
Bechis; as treasurer, Mr. Urbon, 
who replaces Mr. Bechis; and as 
financial secretary is Ann Pilvinis, 
it is a new addition to the com
mittee. Hereafter Pirmyn Chorus 
members Will be required to pay 
dues of 10c ą month.

To our teacher, George Kazake
vich, the Chorus wishes to extend 
its heartiest wishes that he will 
soon be

availing grief; help us to turn them 
out roofless, with their little child
ren to wander unfriended through 
wastes o/ their desolated lands in 
rags ano hunger and thirst, sport 

f of the sun flames of summer and 
. the icy winds of winter, broken in

PAUL MUNI was born in Vienna of a musical family, his father and 
mother being actors and his two brothers musicians . . . Brought to 
the United Stales at on early age and educated in New York 
schools . . . Scored as an old man' at nine while touring with his 
parents . . . Several seasons w;th Theatre Guild on Broadway . . <

• First stage success "Wo Americans", . . . Starred on stage in 
”Counscl!or-at-Lav/" and other plays. . . Arr.ong^his most important 
Warner pictures aro "I Am a Fugitive From A Chain Gang — The

' S.tory pf .Louis Pasteur" for which he won the award ofJhp.Acadenp^ 
of Moi ion Picture Arts end Sciences -y.'The Life of Emile Zola^j

Thee for the refuge of the grave 
and denied it — for our sakes, who 
adore Thee, Lord, blast theil* hopes, 
blight their lives, protest their bitter 
pilgrimage, make heavy their steps, 
water their way with their tears, 
stain the white snow with blood of 
their wounded feet! We ask of One 
who is the spirit of love and who 
is the ever-faithful refuge and friend 
of all that are sore beset and seek 
His aid with humble and contrite 
hearts. Grant our prayer, O Lord, 
and Thine shall be the praise and 
honor and glory now and ever. 
Amen.”

shopping 
late in the afternoon and aggravate 
“us woikers” by hogging all the 
seats on the street cars... If and 
when they’ll learn to walk in singles 
instead of the armlocked quadrup
lets they are. . .• Why they can be 
so nice and understandable at in
tervals and then so catty and vi
cious a few moments later. (Even 
amongst themselves.)

| If .they’ll ever learn that beauty 
is only skin deep, and that a powder 
base and the type of lipstick used 
makes very little difference to the 
average male and—that a woman 

Į with a job is sure to hook a guy

Next to him 
hair mussed over his forehead, his 
bronzed skin covered with sweat, 
a beautiful picture (and now, you 
can accuse me!). Near by there is 
a telescope or 
an instrument 
looks. He . looks 
Crae, our hero 
and could 
American youth. There’s that lean
ness, that hardness, that outdoor 
toughness that warms the heart.

“Warsaw,” I’ve called it. Two sis-' sooner than one unemployed... Why 
ters. She is bending over, her face they don’t youthalize leap year and 
contorted by grief, her hand going 
out in infinite tenderness to the mu
tilated face of the other. She lies 
dead on the ground, her arm placed 

lover her breast as if pledging al
legiance to a flag. And John Giel
gud, which some Lith. papers say 
is a Lith. —Birute Fulton.

something, anyway 
through which one 
more like Joel Mc- 
of “Union Pacific” 

very well fit in with —Mark Twain.

The George Washington bridge ac
ross the Hudson River measures six
teen inches more in length on a hot 
summer day than on a cold winter 
day.

take us out to lunch and a movie...
Why they appear shocked when 

told a story a bit out of the way, 
yet converse amongst one another 
in tones that makes one’s ears turn 
a darker hue... Why they turn a 
deaf ear to political problems yet 
knowing that political problems gov
ern their lives and livelihood and 
that music, dancing and a good time 
can’t go on forever... Aw, nerts! 
What’s the use J Even when I finish 
thiš writeup; I’ll still wonder!

The course of the Missouri river 
was changed to flow undex' the new
ly-built main span of the South 
Omaha bridge which had been ori
ginally constructed on dry ground.

Switzerland stores one of its large 
railway bridges duping the winter. 
The bridge is taken apart and put 
away while there is danger of snow
slides rolling down the mountain to 
damage the crossing.

well

Until we -meet again this Satur- 
i day in Great Neck — I bid you a 

Thė' chobus fAišses' yoū, fdtfd hdieu.
I —your G. N. reporter.



Sestas puslapis

Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D M šolomskas

(Tąsa)
Šeštą valandą vakare atsidarė judžiai.

tenkinimo tokiu vyriausybės nusistaty
mu.”

Rodo sovietines filmas: “Žmogus su Šau
tuvu,”'“Kalnų Maršas,” “Didelė Aušra,” 
“Draugės” ir kitas. “Liutnia” teatras 
pradėjo perstatyti Offenbacho veikalą 
“Gražioji Elena.” Kiti teatrai vaidina ru
sų dramas: “Be Kaltės—Kalti,” “Ant 
Dugno” ir kitas. Vilnius ne tas, Vilnius 
darosi panašus Minskui, bet dar per- 
anksti. •

Vilniuje yra dvylika judžių namų. Vi
sur rodo naujus Sovietų veikalus. Su 
spalių 1 diena pradėta rodyti: “Leninas 
1918 Metais”, “Voločajevkos ' Dienos”, 
“Laimės Jieškotojai,” “Rubežius ant 
Rakto” ir kiti. Kainas nustatė miesto 
valdyba nuo 50 skatikų ir nedaugiau 1 
zloto ir 50 skatikų.

“Vilenstyaja Pravda” išeina baltarusių 
kalboj, “Trud” ir “Kovos Vėliava” rusų 
kalboj. Pasiekia “Pravda” ir “Izviestija” 
iš Maskvos, kuriui kiekvieną dieną sunk- 
vežimais atveža po 100,000 kopijų į 
Vakarinę Baltarusiją.

Vilnius nori būti laivas ne vien tauti
niai, bet ir klasiniai. Po darbo valandų 
renkasi darbininkai, darbininkės, inžinie
riai, daktarai į masinį susiHnkimą; svar
sto, diskusuoja ir priima sekamą rezo
liuciją: t

“Drahgai, raudonarmiečiai, komandie- 
riai ir politiniai veikėjai Baltarusijos 
Fronto, garbingosios Raudonosios Armi
jos! .

“Nuo tėvų, motinų, brolių ir seserų— 
visos darbo liaudies įges siunčiame jums 
karščiausią padėkavopę, kad jūs išliuosa- 
vote Vakarinę Baltarusiją, Vilnių ir Vil
niją, iš po Lenkijos ponu jungo. Mes 
džiaugiamės jūsų didvyriškumu. Mes že
mai nulenkiame savo galvas prie kapo tų 
draugų, kurie atidavė savo gvvastį kovo
je už mūsų laisvę! Mes širdingai dėkin
gi Sovietų Sąjungos valdžiai, jos vadams 
Stalinui, Molotovui, Vorošilovui ir Ka
lininui. Mes išreiškiame savo pageidavi
mą pasilikti ant visados išvien su darbi
ninkiška Sovietii Sąjunga.

“Tegul Gyvuoja Raudonoji Armija!
“Tegul Gyvuoja Draugai Stalinas ir 

Vorošilovas!”
XII.

Vilniaus gyventojai'išreiškė savo pa
geidavimą pasilikti išvien su .Sovietų Są
junga. Bet Vilnius yra sena Lietuvos 
sostinė. Nepaisant to, kad Vilniuje ma
žuma lietuvių gyventojų, Sovietų Sąjun
gos valdžia dar 1920 met. pripažindama 
Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir 
tais pat metais, Rygoje, pasirašydama 
taiką su Lenkija į abu dokumentus įra
šė, kad Vilnius priklauso Lietuvai, kaipo 
jos istorinė sostinė. Kada 1926 metais 
Lietuva ir Sovietų Sąjunga pasirašė ne
puolimo sutartį, tat jau trečiu kartu So
vietų Sąjunga pažvmėio, nepaisant, kad 
tuo laiku Vilnių laikė Lenkijos ponai, 
kad Vilnius priklauso Lietuvai.

Kada Raudonoji Armija varė lenkus iš 
Vakarų Baltarusijos, tat iš karto Sovietų 

f Sąjunga susilaikė'nuo Vilniaus paėmimo, 
bet kaip Chicagos laikraščiams pranešė 
korespondentas, įsakė Lietuvai imti Vil
nių. “Lietuva neturi pasiryžimo okupuo
ti Vilnių ir 10-ties mylių pločio ruožą 
teritorijos,—rašė korespondentas, — ku- 
rią lenkai užgrobė Vilnių pasisavindami.

“Įsiveržusi Lenkijon Sovietų kariuo
menė susilaikė, nuo Vilniaus ir to ruožo 
užėmimo ir kvietė Lietuvą, kad ji tai 
visa atsiimtų.

“Jei Sovietų vyriausybė ir Vokietija 
nustatytų Lenkijai naujas sienas ir Vil
nių su tuo žemės ruožu ir podraug su 
Suvalkų sritimi paskirtų Lietuvai, Lie-' 
tu vos* vyriausybė pasirengusi priimti 
mandatą, iki. užsibaigsiant karui su są
lyga, jei šiam žygiui pritartų lenkų vy- 

, riausybė. ,
“Pranešta, kad Sovietų kariuomenė 

per visą parą susilaikė užimti Vilnių ir 
minėtą žemės ruožą, laukdama Lietuvos 
akcijos...

“Lietuvos vyriausybė pasitarė su Fr. 
Charwatu, lenkų pasiuntiniu Lietuvoj. 
Charwatas atsakė, kad jis negali susi
siekti su savo vyriausybe. To* atsižvel- 

« gus, Lietuva nusprendė nieko- neveikti 
•Vilniaus klausimu ir laukti tolesnių įvy- 
„,kių, jiors lįętuvių patrijotinėse ir jau-4 

nimo organizacijose reikšta gilaus nesi-

Po to Raudonoji Armija buvo privers
ta pagreitinti žygius iš šiaurių—nuo 
Švenčionių, iš rytų ir pasukti savo jėgas 
nuo Lydos Vilniaus užėmimui. Vilnių už
ėmė Raudonoji Armija ir Vilniuje laiki
nai įsisteigė miesto valdyba su Darbinin
kų (Milicija.

Kaip pranešė eilė žinių, Lietuvos val
džia priešakyj su Antanu Smetona at
sisakė imti Vilnių, nes bijojo įsivelti į 
didelių valstybių karą. Tik po to, kada 
Lenkija visai buvo likviduota, kada So
vietų Sąjunga pakvietė į Maskvą Lie
tuvos atstovus, tai prasidėjo derybos.

XIII.
Maskvoje derybos tarpe Lietuvos at

stovybės ir Sovietų Sąjungos neilgai tru
ko. Spalių 10 dieną, tai yra mėnesiu vė
liau, kaip Raudonoji Armija paliuosavo 
Vilnių iš po Lenkijos jungo, Maskvoje 
buvo pasirašyta tarpe Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos sutartis, kurios pirmas pa
ragrafas skamba:

“Kad sustiprint draugiškus santikius 
tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos, So
vietų Sąjunga perveda -Vilniaus miestą 
ir Vilniaus kraštą Lietuvos Respublikai 
ir prijungia jai tatai kaip sudėtinę dalį 
Lietuvos Valstybės teritorijos, o siena 
tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos Res
publikos nustatoma pagal šičia prisegtą 
žemlapį, ir ši siena bus smulkmeniškiau 
atžymėta papildomajame protokole.”

O kad daugiau nepasikartotų naujas 
ant Vilniaus ir Lietuvos užpuolimas, ko
kis buvo atliktas * generolo Želigovskio, 
tai Lietuva ir Sovietų Sąjunga pasirašė 
bendro apsigynimo, bendros pagalbos su
tartį, kurios punktai nusako:

“Sovietų Sąjunga ir Lietuvos Respub
lika pasižada teikt viena kitai visokios 
pagalbos, taip pat ir karinės pagalbos, 
jeigu bet kūri Europos valstybė užpuls 
Lietuvą arba grūmos ją užpulti, lygiai 
kaip ir tokiame atsitikime, jeigu bet ku
ri Europos valstybė užpuls Sovietų Są
jungą arba grūmos ją užpulti.

“Sovietų Sąjunga pasižada teikt Lietu
vos Armijai paramos ginklais ir kitais 
kariniais įrengimais palankiomis sąly
gomis.”

Lietuvon atėjo per 20,000 Raudonosios 
Armijos kovotojų ir atsistojo į strategi
nes vietas. Lietuvos armija įgavo naują 
stiprybę Sovietų karo technikoj: Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos draugiškumas 
padidėjo. Lietuvos užsienio ministeris 
Juozas Urbšys parvykęs Kaunan pasiun
tė Molotovui sekamą padėką:

“Sugrįžęs namo, aš skubinuosi, išreikšt 
jums dėkingumą Lietuvos delegacijos už 
šiltą svetingumą, suteiktą mums Maskvo
je, ir už draugiškas derybas, privedusias 
prie mūsų sutarties padarymo spalių 10 
d.

“Aš prašyčiau jus ypatingai perduot 
Stalinui mūsų dėkingumą už tai, kad jis 
plačiai suprato troškimus lietuvių tau
tos ir; kad, veikliai dalyvaudamas dery
bose, jis dar labiau pakėlė savitarpinį 
pasitikėjimą ir tradicinį draugiškumą, 
kuris jau ir taip visuomet gyvavo tarp 
mūsų šalių.

“Lietuviai giliai džiaugiasi, kad Lietu
vai sugrąžinta senoji jų sostinė Vilnius 
ir Vilniaus kraštas.”

Sovietų Sąjungos komisarų pirminin
kas ir užsienio reikalų komisaras V. M. 
Molotovas atsakė į padėką:

“Širdingai dėkojame jums ir visiems 
nariams Lietuvos delegacijos už jūsų 
nuoširdžius sveikinimus ir už reiškiamus 
jausmus dėlei draugiškos sutarties tarp 
Sovietų ir Lietuvos Respublikos, kuriai 
dabar pervesta Vilnius ir Vilniaus kraš
tas, ir dėlei tarpsavinės pagalbos sutar
ties tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvės.

“Visi Sovietų delegacijos nariai su di
deliu pasitenkinimu prisimena bendrą 
mūsų darbą, kurį/ dirbome priruošdami 
šią sutartį tuo tikslii, kad dar labiau su
stiprinus draugiškumą, ramų vystymąsi 
ir gerovę Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
žinotiems.

“Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad naujoji 
mūsų sutartis tarnaus sustiprinimui tai
kos rytinėje Europoje.”

(Bus daugiau)

t i

Čiang-kai-šeko žmona aplanko karo našlaičius Čiiungkingo mieste, Chinijoj.

Penktadienis, Sausio. 26, 1940 1 <

Nashua, N. H.
Žinelės

! ANDLD 42 kp. ir LDS 128 
kp. sausio 7 d., 1940 m., atlai- 

|kė savo metinius susirinkimus, 
i perrinko valdybas, apsiskaitę 
iždus. Viskas yra tvarkoj. Na
riais kuopos biskį paaugusios, 
iždai -netušti. Nustatė veikimą 

įsiems metams, prisiminė savo 
I darbininkiškų dienraščių jubi
liejus ir paaukavo “Laisvei” 

I $2.50, “Vilniai” $2.50 ir “Lais- 
' ves” Bazarui $2.00 ir nutarė 
i abiejų organizacijų vajuose 
į darbuotis dėl gavimo naujų na- 
i rių.

* •.:<

Darbai čia eina neblogai. Vi- 
|sos dirbt, dirba, tik “Katmi- 
Į lai” nekuriuose skyriuose po

PITTSBURGH!) IR AP1ELINKES ŽINIOS
įvairios Naujienos

Sausio 14 d. tapo atidaryta 
nauja lietuvių radio valanda 
iš stoties KGV. Šitą radio va
landą užlaikys Lietuvių Jau
nuolių Teatrališka Grupė po 
vadovyste Virbickaitės. An- 
aunceris yra Harry Kaptu- 
rauskas. į

Pidio valanda įvyks pirmais 
ir antrais sekmadieniais 10:45 
vai. ryto.

Šie jauni lietuviai yra iš 
Lietuvos atvykę ir į trumpą 
laiką gerai suorganizavo, ir 
jiems pusėtinai sekasi. Sausio 
28 dienos vakare jie turės per
statymą Piliečių Kliube. Turė
tų lietuviai skaitlingai daly
vauti šiame jų parengime.

bar mūsų kuopa turi 62 na
riu. Vienas išsibraukė. Jau
nuolių turime 20. Jie laiko su
sirinkimus atskirai ir veda an
glų kalboje.

Nominuoti LDS Centro vir
šininkai kitiems dviems me
tams. Išrinkta delegatai į 8-to 
Apskričio metinę konferenci
ją, kuri atsibus sausio 28 d. 
po num. 1320 Meddley tai 
yra, 160 kuopos name. Kon
ferencija prasidės 2 vai. po 
pietų. Delegatais išrinkti De
montas ir Macėnas.

Parengimas bus su prakal
bomis, dainomis ir muzika. 
Nutarta pasiųsti pakvietimą į 
tas draugijas ir kuopas, ku
rios šiame susirinkime neturė
jo prisiuntusios atstovų. Taip
gi jas paprašyti, kad paauko
tų dėl vilniečių. Nusitarta 
greitoje ateityje laikyti komi
sijos susirinkimą ir išdirbti 
planą dėl parengimo.

D. P. Lekavičius.

DETROITO ŽINIOS

biskį šlubuoja, neišdirba pilną 
laiką per pereitus- du mėnesius. 

jBet bedarbių ir čia yra apie 90 
darbininkų, dirba ant WPA ir 
yra ant pašalpos gyvenančių. 
Kiek Nashua’ėj yra darbų,tai 
čia nėra gana darbininkų pa- 9 
čiam mieste, atvažiuoja čia 
dirbti iš kitų miestų, ir atva
žiuoja per daug, kad ir ne visi 
čia gyvenanti gauna darbus. 
“Katmiluose” dirba apie 4,000 
darbininkų ir nepriklauso jo
kiai unijai. Taj ir uždarbiai ma
ži, bet žmonių, ypač iš lietuvių, 
labai suvargusių nematyti.

S. A. R. <

South Sidėje apsivedė Vio
la Yurkoniutė su Jakštu Bars- 
dausku. Yorkoniutė yra puiki 
lietuvių radio pusvalandžio 
dainininkę ir lošėja.

Sausio 21 dieną įvyko Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
4-to Apskričio metinė konfe
rencija Mokslo Draugystės 
svetainėje. Delegatų tepribu- 
vo devyni. Padaryta daug vi
sokių tarimų. Svarstyta rengti 
maršrūtą. ....

Sausio 11 dieną buvo laiky
tas Lietuvių Literatūros Drau
gijos 87 kuopos susirinkimas. 
Pribuvo i|ik 10 narių. Pirmi
ninkavo P. Martinkus.

Skaityta laiškai iš Centro 
ir Apskričio. Apsvarstyta apie 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajų 
pasekmes. Taipgi kalbėta apie 
steigimą mokyklos lietuvių 
jaunimui. Išrinkta komisija iš 
J. Demont ir D. P. Lekavi
čiaus pasitarti su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jau
nuoliais.

Susirinkimas išrinko dele
gatus į 4 Apskričio konferen
ciją. Delegatais išrinkti J. 
Demont ir Armalienė.

Taipgi apkalbėta “Laisvės” 
bazaro reikalai ir parinkimas 
aukų dėl “Laisvės” ir “Vil
nies.” Keli nariai pasimokėjo 
savo duokles. Taipgi paskir
tas K. Kairis paimti vietą dėl 
piiiiko gegužės arba birželio 
mėnesį.

Tą patį vakarą Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jau
nuolių Igrupė turėjo lavinimus 
dainuoti susirinkimą. Tik ne
daug tesusirinko.

Sausio 4 d. buvo laikytas 
LDS 160 kuopos susirinkimas 
savame name 1.320 Meddley 
St. Susirinko apie 19 senesnių 
narių. O viršutinėje svetainė
je laikė susirinkimą jaunuo
liai. Jų dalyvavo 10.

Senoji kuopos valdyba pasi
liko ir 1940 metams. Pirmi: 
ninkas D. P. Lekavičius; vice- 
pirm. Jonas Demontas; turto 
raštininkas Kaz. Kairis; užra
šų rašt. Alena Kairienė; iždi
ninkė Mauragienė; iždo glo
bėja Ona Vilienė (nauja); li
gonių lankytojai Petras Mae
cenas ir Ona Darbutienė.

Valdybos raportą išdavė 
Kairis. Pasirodė, kad pereitais 
metais gąuta 19 narių ir 3 
persikėlė iš 105 kuopos. Da

Sausio 18 d. įvyko susirin
kimas K. P. North Sidės lie
tuvių frakcijos. Išrinktas ko
mitetas šiems metams. Pri
duotos štampų knygutės iš dis- 
trikto pasipirktos dėl gynimo 
Browderio. Narių mažai tesu
sirinko iš priežasties didelio 
šalčio.

Sausio 19 Komunistu Par
tijos distriktas turėjo sušau
kęs susirinkimą kovai prieš 
pastangas įvelti Ameriką į 
karą. Kalbėjo Sam Darcey. 
Buvo ukrainų šokikų grupė, 
negrų daininkų choras ir dra
matiškas perstatymas. Persta
tymą atliko Jaunųjų Komunis
tų Lyga. Susirinkimas įvyko 
Carnegie Library svetainėje, 
žmonių susirinko ne per dau
giausia. Buvo labai šalta ir 
slidu.

Sausio '21 d. įvyko Lietuvių 
Tautiškų Kapinių Bendrovės 
susirinkimas. Delegatų daly
vavo apie 35. Pirmininkavo 
Petras Pivoriūnas. Iš raportų 
negirdėjau, kas yra veikiama. 
Iš šėrininkų vienas nusiskun
dė, kad jis yra užsimokėjęs 
už lotą ir “dytą” turi, bet 
knygose jis nėra užrašytas ir 
nežinia, kas jo pinigus priė
mė ir kur jie dabar randasi. 
Nutarta sujieškoti kaltininką.

Nutartą pagerinti kapinių 
lotus, kad jie būtų sunume- 
riuoti dėl geresnio suradimo. 
Kalbėta apie duobkasių per
mainymą. Į komitetą parink
ta keturi nariai. Komitetas su
sirinkimus laiko paskutinį 
penktadienį kiekvieno mėne
sio. šis susirinkimas įvyko 
Mokslo Draugystės svetainėje.

Sausio 21 d. buvo Mokslo 
Draugystės Svetainėje sušauk
tas per SLA 3-čią Apskr. ir 
radio pusvalandį draugijų ir 
kuopų atstovų susirinkimas. 
Dalyvavo 35 delegatai nuo 18 
draugijų bei kuopų ir kliubų. 
SLA Apskričio pirmininkas J. 
Mileris atidarė susirinkimą ir 
paskyrė tris ypatas peržiūrėji
mui mandatų. Paskui paprašė 
trumpai pakalbėti Povilą Dar- 
gį ir Petrą Pivoriūną. Jie kal
bėjo apie reikalingumą su
rengti Lietuvos nepriklauso- 
tiiybės apvaikščiojimą, taipgi 
ąftie rinkimą aukų vilnie
čiams.

Pirmininku išrinktas Dar- 
gis, raštininku J. Virbickas ir 
iždniinku ,P. Pivoriūnas. Pa
rengimo komisija išrinkta iš 
devynių narių. Parengimas 
įvyks vasario'18 dieną, 7 vai. 
vakaro, Mokslo Draugystės 
svetainėje, 142 Orr St.

Padaryta Gera Pradžia

ALDLD 52 kuopos metinia
me susirinkime įsirašė 3 nau
ji nariai, tai draugai Krakai- 
čiai, steni detroitiečiai veikė
jai, iri jaunuolė Louise Ginai- 
čiūtė. Tai pagirtina, kad 
draugai, kurie turi patyrimo 
veikti. organizacijose, stoja į 
kolektyvį darbą. Kaip tik ge
rų veikėjų mūsų kuopoj labai 
reikalinga.

Tėvai, kurie turite paaugė
jusius sūnus ir dukteris, būti
nai .pakalbinkite prisirašyti 
prie mūsų Literatūros Drau
gijos, o centre yra puikių 
knygų skaitymui anglų kalba.

Kaipo metiniame susirin
kime, tai narių dalyvavo ne
daug, bet visi buvo gerame 
ūpe, daug gerų sumanymų 
buvo apkalbėta.

Pasekmingesniam platini
mui LLD išleistų knygų, nu
tarta surengti bazarą, kur bus 
pardavinėjamos geros knygos 
prieinamiausią kaina tiems, 
kurie nepriklauso prie organi
zacijos. Geros knygos namuo
se, tai apšvietos šaltinis.

Su pirma diena vasario, 
prasidės vajus 25 metų sukak
ties nuo suorganizavimo Lite
ratūros Draugijos. Nauji na
riai bus priimami be įstojimo, 
tik už vieną dolerį metinės 
mokesties. Tai geriausia pVo- 
ga įsirašyti laike vajaus. Na
riai gauna sykį į tris mėnesius 
žurnalą “Šviesą,” taipgi visas 
to meto išleistas knygas.

Laikraščių agentas J. Gu
gas pranešė laimėjęs dovaną 
“Vilnies” vajaus. Tai gabus 
vajininkas.

10-to Apskričio reikalais bu
vo balsuojama referendumu 
ant tam tikrų brankų, ar pa
laikyti apskritį ant toliau. 
Mat, 10-to Apskričio ribose 
nekurie nariai yra apsirgę lik
vidavimo epidemija, bet esam 
tikri, kad pasėkos šio referen
dumo pertikrins visus, kad or
ganizaciją negriauti reikia, 
bet stiprinti visokiais galimais 
būdais. Mūsų kuopa pasisakė 
vienbalsiai už palaikymą ap- 
kričio.

Kuopos reikalais nutarta 
susirinkimus perkelti iš šešta
dienio į sekmadienį po pietų. 
Tai susirinkimai bus laikomi 
kiekvieno mėnesio trečią ne- 
dėldienį, 1:30 vai. po pietų.

Kuop. Koresp. J. B.

Kaunas. — Gruodžio 16 d. 
įsikūrusi- kooperatyvų sąjun
ga “Linas” yra laikoma vie
na iš svarbiausių organizacijų 
Lietuvos ūkiui kelti. “Linas” 
atsistoja - greta “Lietūkio,” 
“Pienocentro” ir “Maisto,” 
kaip savo struktūra, taip pa
siimtais uždaviniais.

Kaunas. — Lietuvos skautai 
per spalių ir lapkričio mėne
sius surinko Vilniaus moksl
eiviams už 7,891 lt. 90 et. * 
mokslo vadovėlių ir priemo
nių ; be to, nemažas skaičius 
paaukojo vilniškiams savo as- ■ 
meniškus knygynėlius ir kny
gų rinkinius.

Tek: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimui
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas
uline

Liquor*

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

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

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J., LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.



Telefonas: Humboldt 2-7964

SIUTAI ir
OVERKOTAI

nuo 1 valandos

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su* 
moterimis. Nedė-

VAL ANDOS: 2-4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

680 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Penktadienis, Sausio 26, 1940

Bostono ir Apielinkes Žinios Hudson, Mass

)

4

New Britain, ConnHaverhill, Mass
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Chester, Pa
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Augęs.

Lowell, Mass
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sausio įvyko ALDLD 
susirinkimas. Tai buvo 
nors ir net už 5 mene-

pudding re- 
Birutė Lan- 
So. Bostono.

man at- 
koncerta 
vasario,

įvyks 
v. v., 
daly- 
svar-

ten
Jis

čius, 
Dariaus 
ate.

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 28 d. sausio, 

2:30 vai. po pietų įvyks visų vieti
nių organizacijų bendras susirinki
mas, kurį šaukia Veikiafttis Komite
tas, 735 Fairmount Ave. Ant šio su
sirinkimo bus svarbių reikalų, rapor
tų ir diskusijų. Atsiminkit visų or
ganizacijų nariai, kad’ Venkiantis. 
Komitetas buvo suorganizuotas iš >

ROCHESTER, MASS.
Pepktadienį, sausio 26 d., 8:15 v. 

v. įvyks Lenino mirties apvaikščio- 
jimas. Bus Labor Lyceum Svet., 580 
St. Paul Street. Kalbps žymi veikėja 
Mother Bloor. Įžanga 25c. Kviečia
me dalyvauti. (20-22)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., moterų skyriaus 

rankdarbių vakaras įvyks sausio 26 
d., 7:30 v. v. Lietuvių Svet., 29 En
dicott St. Kviečiame pačias nares ir 
kitas moteris, kurios myli rankdar
bius. — A. W. (21-22)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Worcestcrio Lietuvių Politinio Są
ryšio susirinkimas įvyks sausio 26 
d., penktadienį, 7:30 v. v. Svetainėj, 
12 Vernon St. Visų Draugijų atsto
vai, katros priklauso prie sąryšio, 
malonėkite dalyvauti susirinkime.— 
Raštininkas. (20-22)

visų organizacijų, kad kooperuoti 
mūsų veikimą ir turėti bendrai visų 
organizacijų susirinkimą vieną sykį 
į mėnesį ir tankiau reikalui pripuo
lus.

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veik Komiteto susirin

kimas įvyks 28 d. sausio, 2 vai. po 
pietų, Liaudies Name. Visų narių 
pareiga dalyvauti. (21-23)

WORCESTER, MASS.
Aido Choro Nariam! Prašome pri

būti pamokose sekmadienį, sausio 
28 d., 2 vai. po pietų. Mes tikimės 
ir matyt buvusius dainininkus pa
mokose. Todėl prašome visų būti 
laiku. — Kom. (21-22)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 28 

d. sausio, 11 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Susirinkime bus išduoti metiniai 
raportai, taipgi svarstysime dabar
tinį mūsų vajų. Prašau narių daly
vauti. — J. M. Lukas. — Sckr.

(21-22)

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

penktadienį, sausio 26 d., 7:30 
180 New York Avė. Draugai, 
vaukite šiame susirinkime,‘bus
bių dalykų aptarti, be to, bus (skai
toma ir paskaita “Kražių Skerdy
nės.” Tai istoriškas nuotikis įvykęs 
1893 m. Kviečiame pasiklausyti. — 
Šekit (20-22)

tas — naujas, 
kaip tik spėja nešt alų. 
skamba lietuviška daina.

Nesivėluokite. — Sekr. A.J.S. 
(20-22)

Birutė Lan- 
So. Bostono.
Rociūtė iš

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. ir LDS 101 kp. ■ 

susirinkimas įvyks šeštadienį, 27 d., 
sausio, 385 Harvard Avė. Draugai 
malonėkite susirinkti,, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti. (Laikas?—į 
Adm.) — J. Gasparaitis, sekr.

(21-22)

aš jam at- 
prisirašiau

Gali pri-

tikietų ir 
yra lietuvių mūs 

visi būsime ban-

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. metinis susirinki

mas įvyks sausio 26 d., 407 Lafay
ette St., 7:30 v. v. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes bus šiem metam 
išdirbta veikimo programa. — Val
dyba. (20-22)

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

daug pažįstamų 
filmą Lietuvių 

pikniko perei- 
Dedhame; taip- 

garbės

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 pažymėki! kokiais no-, 
rit mėnesiais, lietuviškais ar angliš
kais.

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

STANDARD CALENDAR CO.
332 West Broadway

So. Boston, Mass.

LEWISTON, ME.
ALDLD 31 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 28 d. gausio, 1-mą vai. 
po pietų, Liet. Svet., L. St. Drau-: 
gai, dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes yra daug svarbių dalykų ap
svarstyti. Atsiveskite ir naujų na
rių. — A. Laucius, Sekr. (21-22) 1

ELIZABETH, N. J.
Šiuomi pranešam, kad Aušros 

Draugija permaino susirinkimų die
ną. Buvo laikoma susirinkimai an
trą ketvirtadienį kiekvieno mėnesio, 
dabar bus laikoma pirmą šeštadienį 
kiekvieno mėnesio. Sekantis susi
rinkimas įvyks vasario 3 d. Prašome 
įsitėmyti dieną. — B. Barkauskas,

'Rast. (20-22)

Kubiliūno radio programa 
sausio 28, bus 
iš stoties WC- 
Programą pil- 
Mary Miltenis

GREAT NECK, N. Y?
Teatras, koncertas ir šokiai įvyks 

27 d. sausio, Kasmočių Svet., 91. 
Steamboat Rd. Pradžia 7 v. v. Bus 
suvaidinta komedija “Pasaulis be 
moterų,” lošėjai ' — Brooklyn© 
Operetes Choro artistų grupė. Taip
gi programoj dalyvaus Brooklyn© 
Stygų Orkestrą. Šokiams grieš Ka
zakevičiaus orkestrą. Įžanga 50c, 
vien tik šokiams 35c. Visus nuošir-1 
džiai kviečia Pirmyn Choras.

(21-23)

ir 
negreitai 

Tą dieną mes ap
metu

Laisvės” pradėjimo iš- 
dienraščiu. Be galo

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BARRY P. SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

WILMERDING, PA.
Lietuvių Jaunuolių Susivienijimas' 

ruošia savo pirmutinį'balių, šeštadie-! 
nį, sausio 27 d., 8:30" v. v. Lietuvių 
Svet., State St. Įžanga tiktai 25c. j 
Ši organizacija nesenai susitverusi, i 
todėl kviečiame vietinius ir iš apy
linkes jaunuolius ir suaugusius daly- i[J( 
vauti šiame baliuje. Gera orkestrą' 
šokiams. — Kom. (21-22); ”

Septintas puslapis

šį sekmadienį, 
nuo 8:30 ryte, 
OP, 1120 kcs. 
dys dainininkė 
iš Brocktono ir Roundup Back- 
aroos Orkestrą iš Cambridge.

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos:

šeštadienio, sausio 27, pro
grama per stotį WORL, 8:30 
iki 9 vai. ryte, bus sekanti:

1. Smuikininkė 
džius-Seymour iš

2. Antrinett
Stoughtono.

3. Grape-nut 
ceptą duos Mrs. 
džius-Seymour iš

Sekmadienio, sausio 28, pro
grama per stotį WORL, 920 
kcs., 9:30 iki 10:30 vai. ryte, 
bus sekanti:

1. Am. Legijono Stepono 
Dariaus Posto Benas.

2. Monte Įlos Moterų Grupė,
vadovaujant Onai Mineikiū- 
tei. Į

3. Dainininkė Ona MTnei- 
kiūtė iš Montello.

4. Kalbės adv. F. J. Bago- 
Am. Legijono Stepono

Posto Judge-Advoc-

St. Minkus, 
Garsintojas.

. —o—
, Radio Žinios

Lietuvių Radio Korp., va
dovaujant. Steponui Minkui, 
nori priminti apie jos metinį 
balių, kuriame per pertrauką 
bus rodomos puikios pirmą 
kartą So. Bostone filmos. Ma
tysite Lietuvių Dienos pro
gramos Pasaulinėj Parodoj 
N. Y. eiseną ir pačią progra
mą. Matysite 
žmonių. Bus 
Radio Korp. 
tos vasaros E.
gi matysite bostono 
konsulo adv. A. šalnos įvez- 
dinimo ir bankieto filmą; 
taipgi “žvaigždutes šokėjas,” 
vadovaujant Valentinai Min- 
kienei, šokant lietuviškus šo
kius — filmą. Parengimas bus 
šį šeštadienį, Municipal Sve
tainėj, So. Bostone. Rep.

Atžymčkime, Kad Vėliau 
Pasidžiaugtume

Sausio 28 d. Bostono 
apielinkes lietuviai 
pamirš, 
vaikščiosim • dvidešimt 
nuo 
eidinėti

. tai bus didelė spaudos šven
tė; tai nepaprastas apvaikš- 
čiojimas. Kas svarbiausia, tai 
kad “Laisvė” gimė So. Bbs-

‘ tone ir daugelis tų gimdyto
jų dalyvaus “Laisvės” ban- 
kiete ir mum papasakos, kaip 
ir kas pagimdė “Laisvę.”

Bankietas bus didelis ir at
silankiusieji nesigailės, nes 
valgių • ir gėrimų bus iki v'a- 
liai; o, prie to, programa bus 
gana turtinga. čia išgirsime 
daugelį kalbų, kurias pasakys 
profesijonalai, biznieriai ir 
“Laisvės” darbuotojai; dai
nuos Ignas Kubiliūnas, Izabe
lė Yarmalavičiūtė iš Nor
wood© ir Vaikučių Choras; 
gros gera orkestrą.

Man būnant rengimo komi
sijoj, be galo smagu darbuo
tis, nes kur tik nueini, pas 
profesijonalą ar biznierių, vi
si mielai perka bankieto ti- 
kietus. Visi laisviečiai dar
buojasi, kad šis bankietas bū
tų vienas iš didžiausių, kokis 
kada buvo Bostone.

Brightone draugė Bernotie
nė pasiėmė glėbį tikietų ir- 
pareiškė, kad brightoniečiai 
apsės vieną iš didžiausių sta
lų bankiete. O kuomet nu
važiavau Readvillėn, tai Ba- 
risauskas pasiėmė 
sako: “Kiek 
mieste, tai 
kiete.”

Argi tai
rimas? Rodosi, dirbi ir da no
risi dirbti,, nes draugai ir 
draugės priduoda energijos.

Dvidešimt metų, tai gana
didelis tarpas mūsų gyveni- šiame mieste rusų

me. Per tą laikotarpį mes iš 
“Laisvės” , išmokome labai 
daug. Pats dienraštis pergy
veno daug juodų dienų. Bet 
“Laisvė” per dvidešimt metų 
nei sykio nebuvo iškr.ypus iš 
darbininkiškos orbitos; ji die
na iš dienos laužo tamsiosios 
jūros ledus ir veda lietuvišką 
darbo liaudį į šviesesnį rytojų.

Kaip “Laisvė,” taip ir šio 
bankieto komisija kviečia tas 
ve, skaitytojau, dalyvauti ban
kiete ir su visais sykiu palin
kėti mūsų brangiam dienraš
čiui kuo ilgiausių metų ir jo 
leidėjams didžiausios ištver
mės.

Nepamirškite sausio 28 d., 
kaip 7:30 vai. vakare, 376 W. 
Broadway, So. Bostone, būt 
patys ir atsivest savo draugus, 
o komisija atsilankiusius pil
nai patenkinsim. Jaunutis.

Jau Mūs Miestas Atbunda 
iš Miego

Pereitą nedėldienį išėjati 
pasivaikščiot River Strytu. 
Manau sau, reikia užeit gi ir 
į Lietuvių Gedemino Kliubo 
salę. Užeinu į salę, vaja gi 
tu mano! Svečių pilnutėlė sa
lė. Visi stalai užimti, žmo
nės linksminasi, užkandžiau- 
ja-geria.

Baras labai gražiai įtaisy- 
Patarnautojai

Su-

Klausiu draugo: “K 
taip gražiai dainuoja? 
man atsako: “Tai da nežinai, 
kad Laisvės Choras turi pa
mokas viršutinėj salėj ?”

Aš jam atsakiau: “Jei aš 
būčiau žinojęs, tai ir būčiau 
prie choro prisirašęs.”

Draugas man sako: “Tai ko 
da dabar lauki, ko neini pri- 
sirašyt?”

Aš sakau P “O ką choras 
dabar rengia?” Jis 
sako: “Vakarienę, 
ir prakalbas, 18 d.
paminėt Lietuvos 22 metų ne
priklausomybę.”

“Ačiū, drauge,” 
sakiau. Ir nuėjęs 
prie Laisvės Choro, 
sirašyti ir visi kiti.

Čia

Kur Būsime Šj Šeštadienį?
Prisiminus kokią penkiolika 

metų atgal, pas mus buvo apie 
šimtas ar daugiau rusų šei
mynų. Tuomet būdavo net 
puiku matyti, kaip tie mūsų 
draugai gerai veikė. Jie su
rengdavo daug gerų prakal
bų ir šiaip visokių parengi
mų. Mes lietuviai dažnai pasi
gėrėdavome jų gerais kalbė
tojais. i
- Draugai rusai yra daug 
prisidėję prie pastūmimo pro
greso pirmyn šiame mieste.)tos. Bet visa bėda yra, kad pas 
Atmenu net tokių įvykių yra 
buvę, būtent, Lowellio lietu
viai su mažyte išimčia yra iš 
Dzūkijos krašto iš Lietuvos. 
Jie veik kožnas vienas moka 
rusų kalbą, kas pas mus kau- 
ninius didelė retenybė. Na, 
ir žiūrėk, kas nors iš mūsų 
lietuvių neapkenčia mūsų lie
tuviško judėjimo, kaipo bolše- 
vikiško-'progresyvio. Bet, 
rėk, jis myli nueiti į 
prakalbas ir jomis 
aukštumos. Ir po 
kių pasikartojimų, 
tas draugas darosi 
timesnis ir vėliau
darbininkiško judėjimo rėmė
jas ir narys.Taigi tokiu būdu, 
sakau, draugai rusai yra ir 
mums lietuviams daug pagel
bėję didinti mūsų progresyvių 
eiles, žinoma, yra buvę atsi
tikimų, kad ir mes esame ne
mažai puis+dėję prie auklėji
mo jųjų progresyvių eilių. 

- Tačiaus pastaruoju laiku 
tautybės

žiū
rus ų 

gėrisi iki 
keleto to- 
pamatysi, 
mums ar- 
jau mūsų

žmonių liko labai mažai: gal 
apie porą desėtkų šeimynų. 
Kiti išvažinėję kitur, kiti į So
vietų Sąjungą sugrįžę.

Tačiau ta maža grupelė ne
pasiduoda veikime. Turinčia 
kuopą iš virš 30 narių Tarp
tautinio Darbininkų Ordeno. 
Dabar toji kuopa rengia .sma
gias vakaruškas ateinantį šeš
tadienį, sausio 27 d., Lietuvių 
Darb. Kliubo Svetainėj, 3 3 8 
Central St. Ten grajys rusų 
jaunuolių orkestrą vadovybėj 
Fred K i si y.

Kadangi draugai rusai vi
suomet paremia mūsų
viškus parengimus, nors 
mažomis savo spėkomis, 
ir mes atsišaukiam į 
“Laisvės” skaitytojus ir 
simpatikus atsilankyti į
vakaruškas šį šeštadienį, 7 
vai. vakare, mūsų kliube.

Draugai, atsimokėkime jiem 
geru už gerą.

J. M. Karsonas.

lietu - 
ir 

todėl 
visus 
mūsų 
rusų

Išvyko Jaunuole
Sumani ir darbšti tarpe jau

nuolių New Britaine A. Yoky- 
maitė išvyko į Washingtoną ap
sigyventi. Ne daugeliui lietuvių 
ši jaunuolė buvo žinoma arba 
apie ją girdėję, bet tarpe ame
rikoniško jaunimo ji aukštai 
buvo pakilus veikime. Josios 
vardas plačiai skambėjo 
YWCA, o bene labiausiai ji 
veikė New Britaino Jaunuolių 
Taryboj, ši taryba susidėjo iš 
įvairių pažvalgų jaunuolių or
ganizacijų, kuri užsiėmė švieti
mu jaunimo. Ne kartą teko ir 
šių kelių sakinių išreiškėjui 
klausytis jos paskaitos, skaito
mos jaunuolių specialiuose susi
rinkimuose. Yokymaitės nusi
statymas buvo pilnai demokra
tinis. Ji yra narė LDS 108 
kuopos. Mes vėliname gerbia- 
majai geriausios kloties josios 
siekiuose naujoje vietoje, šalies 
sostinėje. -—J.

Trupiniai
Kažin ..kas pasidarė su 

Literatūros 30 kuopos nariais, 
kad nebenori atsilankyti į kuo
pos susirinkimus, rodos, kuopos 
protokolų sekretorius buvo pra
nešęs per “Laisvę” sausio 14 d., 
bet susirinkimas neįvyko. Tie
sa, buvo blogas oras, lijo, bet 
ar jau blogo oro reikia taip bi
joti? Tikrenybėj, mūsų kuo
pos nariai yra labai apsileidę. 
Vieni sako, “blogas oras,” kiti 
sako, “tai neturėjom laiko,” o 
dar kiti — “šeštadienį gardu
mėlio prisitVaukėm, sekmadienį 
miegojom.” Tai taip visi ir turi 
poniškus atsiprašinėjimus.

Bandykime paimti pavyzdį iš 
savo kaimynų parapijonų, kaip 
jie vargsta: jie eina, dirba iš
sijuosę, jiems nekliudo blogi 
orai ar kas kitas. Jei mes pro
gresyviai Literatūros Draugijos 
nariai taip dirbtumėm, kaip pa- 
rapi jonai, pasišventusiai, tai 
mes nuveiktumėm daug naudos 
dėl savęs ir darbininkų apšvie- 

mūsų to nėra, nėra dėl to, kad 
esame papeiktinai apsileidę, ap
tingę.

Ar žinote, kad atvažiuos pas 
mus į svečius draugė Mother 
Ella Reeve Bloor, į Lietuvių 
Kliubą vasario 18 d.? Ji mums 
čia pasakys apie dabartinį ka
rą. Mother Bloor yra jau senu
tė, arti astuonių dešimtų metų 
amžiaus, nenuilstanti kovotoja 
per visą savo gyvenimą už 
Amerikos ir viso pasaulio dar
bininkų reikalus. Todėl ateikite 
pasitikti Močiutę Bloor, nes ga
lima tikėtis, kad gal nebeatsi
lankys ji ant toliau į Chesterį, 
nes jos senatvės spėkos nedaleis 
lankytis į mažus miestelius.

Kaunas. — Vytauto D. Uni
versiteto medicinos fakulteto 
taryba nutarė daryti žygių 
žymiai praplėsti medicinos fa
kultetą, įsteigiant dar dvi.’vi
daus ligų katedras, dvi' chi
rurgines katedras' ir farmaci
jos katedrą.

13 d; 
103 kp. 
metinis, 
siu.

Pastaraisiais laikais mūs 
draugai ir draugės labai aptin
go-. Tai pirmas toks atsitiki
mas į kokius 20 n^etų. Aš ma
nau, kad ant toliaus ir vėl pra
dėsim geriau darbuotis ir susi
rinkimus reguliariai lankysim, 
nes tapo nutarta geram laike 
susirinkimai laikyt, tai pirmą 
subatvakarį žėdno mėnesio. O 
jeigu tą subatą įvyktų kliubo 
koks nors parengimas, tai kuo
pos susirinkimas įvyks antrą 
subatos vakarą. Tai ir buvo tas 
svarbiausias klapsimas pakel
tas, kodėl draugai-gės taip ap- 
tingb ir nesilanko ant susirinki
mų? i

Na, ir pasipylė iš draugų nu
siskundimų, ir didžiuma tą patį 
sakė, būk jie nesą užganėdinti 
pastaraisiais, laikais leidžiamom 
knygom, išsireikšdami šitaip: 
Dabartinės knygos mums būt 
buvę tinkamos kai kad mes tik 
atvažiavom iš krajaus, kada 
buvom dar žali, neapsitrynę, 
neapsišvietę. O dabar tai jau 
mums per silpnos, nesvarbios. 
Buvo beveik visų išsitarta, kad 
jau dabar, kaip daugiau su
prantam apie viską, reikėtų 
leist geresnes knygas, .kaip tai, 
istoriškas, moksliškas, kaip tai, 
Lietuvos istorija nuo pat pra
džios jos atsiradfimo, kokios for
mos valdžios buvo ir tam pana
šiai. Taipgi, antra, tai kad būt 
padaryta ištraukos ir vertimai 
iš almanako, kuriame yra ne
apsakytai daug svarbių visapu
siškų istoriškų ir moksliškų da
lykų ir tt.

Taigi, mes norėtume, kad 
centro valdyba atkreiptų atydą 
į mūsų šį pageidavimą, ir ką 
nors pareikštų spaudoj, “Lais
vėj.”

Kuopa paaukavo $5 “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimo pa
sveikinimui, ir $5.00 ALDLD 
Centrui. ’ Mūsų kuopa nie
kados neatsilieka, kad kur nors 
nepaaukavus geriems darbinin
kiškiems tikslams. Taipgi buvo 
išrinkta nauja valdyba dėl 1940 
metų. Didžiuma valdybos pasi
liko tie patys, kurie jau geriau
siai darbuojasi keli metai tam 
atgal.

Pirm. P. Vaitekūnas; Prot. 
rast. J. Yeskevičius; F. rašt. 
M. Kazlauskienė; iždininkas, 
agentas ir vajįninkąs A. L. Ta- 
mašiūnas. Tai visi yra gabūs 
mūsų draugai ir jie pasižadėjo 
gerai darbuotis šiais metais. 
Laimingo jiems
Taipgi kuopos korespondentu 
išrinktas M. Perędnis.

Kp. koresp. M. P.

Kaunas. — “Dainos” Drau
gija, kurioj yra padarę savo 
muzikalinės karjeros pradžią 
ne- vienas mūsų dainininkas ir 
pats Kipras Petrauskas, gruo
džio 16 d. atšventė savo 40 
metų jubiliejų; “Dainos” cho
ro koncerte dainavo ir buvęs 
jo n^rys Kipras Petrauskas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

Dr JJ.Kaškiaučius
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5 s Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

Išparduodami dabar už 
—vieną trečdalį 

originališkos kainos.

Ę 
£

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave. 

Brooklyn, N. Y.

Naujausi ir Gražiausi 
Dariaus ir Girėno 

Kalendoriai 1940 m.

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties



Alkaną Siunčia į Armiją

imt n

Pasaulis be Moterą

rengia juokin-

Street,
>■

bankietas ir šokiai bus
Šalčiai Gimdo Ligas

Open Day and Night

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

1—&

I

ndliiitii! ictu

Brook- 
dieną

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inslde Phone 
EVergreen 4-648A

ANTANAS VIŠNIAUSKAS 
Baritonas iš Bayonne, N. J.

BIRUTA RAMOŠKAITE 
Sopranas ift Hartford, Conn.

daly- 
kitų

“Lais-
orga-

‘‘Pasaulis be
tas pasaulis

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

Sun. all day and night

Prašome iš anksto įsigyti bilietus
ĮŽANGA $1.25 ASMENIUI

“Daily Worker” Platinasi

vadas “Krikščionių 
kurie turėjo kulka- 
amunicijos, granatų, 
išsprogdinti “Daily

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

įvyks 
įrengtose svetainėse

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius ;
ISbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas
• veselijoms, krikštynoms ir

pasivažinėjimams.
.231 BEDFORD AVENUE
* Brooklyn, N. Y

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberini

Yra parandavotos dvi didelės svetainės. Vienoje bus 
duodama vakarienė, o antroje bus šokiai, 

griežiant gerai orkestrai.

ŠOKIAMS ĮŽANGA

Aštuntas puslapis Penktadienis, Sausio 26, 1940

NewYorto"^
Sako: Browderis į Kalė
jimą—Mes Arčiau Karo

Jau visi pažangesni Ame
rikos žmonės sako, kad Earl 
Browderio nuteisimas kalėji
mui, tai yra pasimojimas ant 
Amerikos liaudies laisvių, tai 
imperialistų žygiai, kad pri
smaugus darbininkišką judėji
mą, kuris yra priešingas įvė- 
]imui Jungtinių Valstijų į ka
rą, kad nuvalius sau kelią 
linkui karo.

EarL Browder daug gauna 
toje dvasioje atsiliepimų, štai 
kaip skamba piliečio Edward 
Wheeler telegrama:

“Arčiau jūs prie kalėjimo, 
arčiau mes prie karo apkasų. 
Stiprus judėjimas už taiką i/' 
Browderio išlaisvinimą yra 
būtinas visose Jungtinėse 
Valstijose.”

Masiniai Rašosi, Kad 
Browderį Išrinkus

Dienraštis “Daily Worker” 
praneša, kad J4-tame kongre
siniame distrikte, kur iš prie
žasties kongresmano Sirovich 
mirties, vasario 6 dieną bus 
renkamas naujas kongresma- 
nas, Komunistų Partijos kan
didatas Earl Browder gauna 
masinį pritarimą. Tik antra
dienį rinkimų bordui priduo
ta peticijos su 5,441 piliečių 
parašais, kad 
padėtas ant 
Sako, kad 
“Browderis į
vo masinį pritarimą.

Galima suprasti, kad drg. 
Browderis gavo masinį prita
rimą, nes reakciniai elemen
tai jau pradėjo diskusuoti, ar 
leisti padėti Browderio vardą 
ąnt balotų blankų. Kaip ži
noma, Browderj nuteisė ketu
riems metams kalėjimo ir $2,- 
000 piniginės bausmės pasi
remiant, tuo, kad senai jis va
žinėjo į Europą po slapyvar
džiu.

Browderis būtų 
balsavimų listo. 
naujas obalsis 
Kongresą!” ga

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji.

i . -------- '------------------------------------

“Pavogė” Miesto Trobą Unija Smerkia Reakciją
E. Nash . ir W. Barthold 

kaltinami, kad jie pavogė 
miesto sanitation troką, kada 
jo valdytojas pastatė jį prie 
savo namų. Penki blokai at- 
stoj jie parmušė moterį, o ki
tame bloke susikūlė su kitu 
automobiliu. Tada juos areš
tavo. Jie teisinasi, kad tik pa- 
iuokavoti norėję.

New Yorko Industrinės Ta
rybas sekretorius II. Thomp
son, atstovaująs CIO unijas, 
griežtai pasmerkė vėlesnius 
reakcijos žygius prieš darbi
ninkišką judėjimą, tame skai
čiuje prieš CIO organizatorių 
Joseph P. Ryan, kuris ir dar 
dešimts CIO organizatorių yra 
be jokio pamato kaltinami.

j ------------------------------------------------------------------ --------------- --------------------- --- ----------

Pasimatykite su Draugais ir Svečiais!
Po kiekvieno “Laisvės” me

tinio parengimo daug žmonių 
džiaugiasi, kad jie susiėjo sa
vo gimines, pažįstamus ir sve-

Central Palace, 16-18 Man
hattan Avė., Brooklyne, arti 
Broadway ir Lorimer trauki
nių stoties. Vakarienė bus

čius, kurių per Ilgą laiką ne
matė. Viename “Laisvės” pik
nike susitiko trys broliai, vie
nas buvo atvykęs iš Rocheste
rio, kitas — iš Philadelphijos, 
trečias — iš Naujosios Angli
jos. Tai buvo visai netikėtai, 
nes apie tai viens kitam iš 
anksto neparašė.

—Kam rašyti, juk vistįek 
žinojau, kad bus!—sakė vie
nas jų.

“Laisvė
surengia rūpestingai ir 
“Laisvės” parengimus 
tūkstančiai žmonių ir 
nesigaili. “Laisvė” yra

ru pestingai paruošta, skani ir 
gera. Bus ir koncertinė pro
grama, kurią išpildys Biruta 
Ramoškaitė,, iš Hartfordo; An
tanas Višniauskas, iš Bayon- 
nės, ir ensemblis Aidbalsiai, 
vadovybėj B. Šalinaitės.

savo parengimus 
gerai, 
lanko 

niekas 
vienas

iš seniausių lietuvių dienraš
čių, geriausias ii' teisingiau
sias žinias pateikia ir tinka
mai sutinka svečius savo pa
rengimuose.

Šėrininkų Suvažiavimas

Nedėlioj, sausio 28, 10 vai. 
ryte, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėj, 2 8 0 
Union Avė., B'rooklyne, atsi
bus “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimas. Visi šėrininkai pra
šomi nevėluoti. Būkite laikų 
ir atsineškite savo serus. Pri
važiuoti galima viršutiniais 
traukiniais Broadway linija, 
“Jamaica” a r b a “Myrtle 
Ave.” traukiniais, išlipant 
Ilewes St. stotyj; arba pože<-

Canar-
Lori-

mine 14th St. linija, 
šie” traukiniu, išlipant 
mer SL stotyj.

Vakarienė

“Laisvės” vakarienė 
naujai

Yra Didelis Lietuvišku 
Knygų Pasirinkimas
Dienraščio “Laisvės” name, 

427 Ldrimer St., yra didelis 
lietuviškų knygų ir brošiūrų 
pasirinkimas, čia galima gau
ti įvairiausių knygų, kaip tai: 
bendro mokslo, politikos, eko
nomijos, sveikatos, religijos ir 
kitais klausimais. Yra didelis 
pasirinkimas darbininkiško tu
rinio apysakų. Knygų daug. 
“Laisvės” įstaigoje galima 
gauti ne vien paties dienraš
čio laidos knygų, bet taip pat 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos leidi
nių, kuri jau išleido 46.kny
gas; galima gauti dienraščio 
“Vilnies” ir LDS leidinių ir 
kaikurių kitų spaustuvių. Prie 
to, knygos gerai padarytos, 
tvirtai įsiūtos ir pigiai parsi
duoda. 'Ant pareikalavimo 
siunčiami katalogai. V. Š.

Jaunuolis Ferdinand Ver- 
net, 20 metų amžiaus, dvi 
dienas buvo be jokio maisto. 
Tas privertė jį Jamaica gelž- 
kelio stotyj pavogti sanvičių. 
Kada jis vėliau gavo pasisko
linti pinigų pas' pažįstamą ir 
atėjo užmokėti už tą sanvičių; 
tai jį areštavo. Teisėjas Sef- 
fer, Flushing teisme, išklausęs 
tą dalyką, jaunuoliui patarė: 
“Alkanas, tai stok į armiją.”

Visur Lietuviai Kalba apie 
“Laisvės” Vakarienę

Turėjo $45,000 ir Badavo

įvyko 
darbi-

Trečiadienį vakare 
“Laisvės” vakarienės 
ninku ir gaspadinių pasitari
mas. Tai buvo papildymui pir
mesnių planų, kad kuo rūpes
tingiau aprūpinus svečius ir 
viešnias.

Taip pat teko patirti, kad 
lietuviai dirbtuvėse ir užeigo
se, visur, plačiai kalba apie 
“Laisvės” vakarienę ir rengia- 

masiniai dalyvauti. Taip 
reikia. Girdėjęs.

Ttila Katrė Powers, 70 metų 
amžiaus, 90 Sterling Place, 
Brooklyne, atrasta tik biskį 
gyva.. Ją nuvežė į Kings ap
skrities ligoninę, kur ji greitai 
mirė. Ji ubagaudavo gatvėse. 
Paskutiniais laikais tiesiai ba
davo, nes pati sau gailėjo val
gyti. O pinigų turėjo nuo 
$45,000 iki $60^,000. Mato
te, kokį godumą išauklėja ka
pitalistinė sistema.

si 
ir

Valdžia paleido vokiečių 
jūreivį nuo “Columbus” laivo 
pasimatyti su jo žmona, kuri 
gyvena Weehawkene.

Komunistų Partija rengiasi 
išleisti 500,000 brošiūraičių 
Browderio kalbos, pasakytos 
sausio 22, Madison Square 
Garden e.

Kompozitorė B. ŠALINAITĖ 
kuri vadovauja Aidbalsiams, 

kurie dainuos “Laisvės” 
vakarienėj.

šokiams grieš gera orkes 
tra lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Bilietas į vakarie
nę, šokius ir koncertą yra 
$1.25 ypatai. Bilietus prašo
me nusipirkt iš anksto 
vės” raštinėj arba pas 
nizacijų narius.

Šių metų vakarienėj 
vaus daug svečių iš 
miestų, nes daug šėrininkų 
ketina atvažiuoti. Smagaus 
susitikimo “Laisvės” vakarie
nės arba šokių, svetainėse.

Laisvietis.

Teroristu Vadas Bishop 
Nėra Amerikietis

Kiek laiko atgal areštuo
tas ponas William G. Bishop, 
kaipo 
Fronto,’ 
svaidžių 
ruošėsL
Workerio” Įstaigą, išžudyti tū
lus kongresmanus, senatorius, 
komunistus ir nuversti val
džią, yra jau ir pirmiau pra
sikaltęs. New Yorko miesto 
-majoras LaGuardia sakė, kad 
policijos viršininkas Valentine 
surado, kad šeši metai atgal 
ponas William G. Bishop buvo 
areštuotas Astorijoj, už lai
kymą revolverio. Tada jį ruo
šėsi deportuoti. Bishop yra 
gimęs Genevoj, Šveicarijoj. 
Bet vėliau federate valdžia 
paleido jį. Dabar, kada Bi- 

|Shop buvo areštuotas, tai jis 
nudavė amerikiečiu ir sakė, 
kad gimęs Massachusetts vals
tijoj. Taigi, dabar įrodyta, 
kad jis visai nėra amerikietis, 
kad ne vien priklausė tero
ristams, bet ir melavo.

Gegužinės Reikale Lietuviai 
Šaukia Pasitarimą

Jeigu kas nori gerai ir sma
giai laiką praleisti, tai neuž
mirškit šio šeštadienio, sausio 
27, nes tą dieną Great Necko 
Pirmyn Choras 
gą vakarą.

Pamislykit, 
Moterų”! Koks
gali būt! Jeigu norite žinot, 
koks tas pasaulis yra, ateikite 
jį pamatyt šį šeštadienį, Kas- 
močiaus salėj, 89-91 Steam
boat Rd., Great Necke. Be 
to, ant programos bus- Brook- 
lyno Stygų orkestrą, kuri pir
mą sykį pasirodys Great
Necke, ir dainuos Great
Necko Pirmyn Choras.

Bus ir šokiai prie Geo. Ka
zakevičiaus orkestrus. Įžan
ga 50c, šokiams 35c. Choras 
kviečiam visus atsilankyt ir 
už tai būsim dėkingi.

Pirmyn Choras.

J. II. Ronalds, 40 metų am
žiaus, kaltinamas nužudyme 
jo meilužes, vedusios moters, 
Adelaidės Webb. Jie viena
me viešbutyje gėrė per naktį 
o ^paskui susipyko.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo biznio skyriaus susirinkimas 
jvyks penktadieni, sausio 26 d., 280 
Union Avė., 7:30 v. v. Kviečiamo vi
sus kliubo narius dalyvauti, nes bus. 

’ išduota metinis raportas iš biznio 
eigos. •— Valdyba. (20-22) '

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. Martin Luther Draugija' 
Rengiasi prie Vakarienės
Balandžio 6 Dr. Martin Lu

ther Draugija turės puikią 
vakarienę. Bus šapalo-Vaigi- 
nio salėj, 147 Thames 
Brooklyne.

Rengėjai prašo visų 
lyno organizacijų tą
nieko nerengti ir kviečia da
lyvauti savo vakarienėj, ba
landžio (April) 6.

Dr. Martino Lutherio Drau
gijos nariai dalyvauja visuose 
žymiųjų organizacijų paren- 
muose, tat ir kitos organiza
cijos privalo dalyvauti liute- 
riečių parengimuose.

“L.” Rep.

Sustreikavo 5 Tūkstančiai 
Darbininką

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DK. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.

Tel. SOuth 8-1551

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2 5043

Šiemet dienraščio “Laisvės” Suvažiavimas

Sausio 28 d. Jan. 28th

BANKIETAS IR ŠOKIAI

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki 5 vai. 
vakaro. Po suvažiavimo vakare bus

40 CENTŲ

Laisvės’ Bankietas ir Šokiai
1 Draugės ir Draugai:

Reikia tinkamai prisirengti 
prie 'Pirmos Gegužės apvaikš- 

|čiojimo. Tam tikslui šaukia
me pasitarimą, pirmadienį, 
vasario (February) 5 dieną, 8 
valanda vakare, “Laisvės” v 7
svetainėj.

Prišiųskite nors vieną dele
gatą arba jūsų kuopos valdy
bos narį, kad būtų galima pa
sitarti ir sudaryti Gegužinės 
komitetą.

Draugiškai,
Komisija.

Virš 5,000 International' La
dies Garment Workers unijos 
narių paskelbė streiką. Unija 
kaltina, kad darbdaviai laužo 
kontraktą ilgindami valandas, 
neužmokėdami pilnai ir • ki
taip. Vien Brooklyne bus už
daryta per 125 siuvyklas.

Bėgyj vienos savaitės New 
Yorke buvo daug susirgimų. 
Prie to prisideda dabartiniai 
šalčiai. Susirgo 249 žmonės 
skarlatina, ’100 vaikų kokliu
šu, šimtai plaučių uždegimu. 
Vien nuo plaučių uždegimo 
mirė į savaitę laiko 92 žmo
nės. Patartina mūsų skaity
tojams pasisaugoti peršalimo.

Vakariene bus 
6-ta vai. vakare

Bus graži koncertinė programa, kurią duos žymūs lietu
vių talentai: Biruta Ramoškaitė, iš Hartford, Conn.; An

tanas Višniauskas iš Bayonne, N. J., ir “Ensemble”- 
Aidbalsiai iš Brooklyn©

BUS CENTRAL PALACE SALESE
16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Broadway

Stanley Standa, “Daily 
Workerio” pardavinėtojas, ant 
Times' Square, sako, kad dar 
niekad pirmiau žmonės taip 
nepirko “Daily Workerio,” 
kaip dabar. Jis į 10 minu
čių l^iko pardavė virš 3 0 0 
“Daily Workerio” kopijų. 
Pardavėjas sako, kad žmo
nėms jau atsibodo skaityti 
kapitalistinėj spaudoj viso
kius melus apie “suomių per
gales,” tat daugiau perka 
“Daily Workerį.”

“Daily Workerio” leidėjai 
sako, kad vien pirmadienį 
30,000 kopijų daugiau par
duota, kaip paprastai.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Tą pačią dieną įvyks “Laisvės” galininkų suvažiavimas, bus-laikomas Lietu
vių Am. Pik Kliubo salėje; prasidės 10-tą vai. ryte. Tai bus daug svečių iš kitų 

stų. Bankiete bus proga su jais pasimatyti.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn. N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

——.

Dingę 7,200 Prasikaltimą
Policijos leitenantas C. J. 

Behan pašauktas teisman, nes 
jį kaltina, kad jis bus atsa- 
komingas už prapuolimą - 7,- 
200 policijos jvairių rekordų, 
daugiausiai vagysčių ir kito- 

Įkių žulikys^ių užrekordavimo.

, STANLEY MISUNAS • 
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y 

Prie R. K. O. Republic Teatro




