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Chicagos “Draugas” nusi
stebėjusiai sako; “Lietuva ir 
Latvija susirūpinusios. Na
ziai planuoja ir šias valsty
bes pavergti.”

Tas tiesa. Bet kodėl iš to 
stebėtis? Komunistai juk 
senai kalbėjo, kad visoms I 
mažosioms valstybėms na
zių pavojus grūmoja. 
“Draugas” tik dabar susi
prato.

Su laiku susipras ir visi 
kiti nevierni Tamošiai. Jie 
pamatys, kad viskas, ką ko
munistai sakė ir sako, yra 
šventa tiesa. Jei tik nebūtų i tina 24-rių valandų streiką, 
per vėlu... * * *

VISUOTINAS FRANCUOS DARBININKŲ 
STREIKAS GANA SĖKMINGAS, NEPAI
SANT ARMIJOS-POLICIJOS TERORO

&

Paryžius, gruod. 1. — 
Francijos premjero Daladie- 
ro valdžia skelbia pasauliui, 
būk jinai sukriušinus visuo-

Francijos Spauda Ragina 
Valdžią Neduot Italijai 
Jokių Francijos Žemių

Uždarė Vilniui Vaduoti Sąjungą
Kaunas, lapkr. 25.—Va

dovaudamasis valstybės ir 
tautos reikalų sumetimais, 
vidaus

uždarė Vilniui Vaduoti Są
jungą (kaip valdiškai pra
nešama amerikinei lietu-

reikalų ministeris vių spaudai).

MUSSOLINIO “SEIMAS” ŠAUKĖ AT
PLĖŠT NUO FRANCUOS TUNISIJĄ 
KORSIKĄ, NICE, SAVOY APYGARDĄ 

------------------------------------------- a __ __

(Jis buvo paskelbtas prieš 
naikinimą 40 valandų darbo 

So. Bostono “Darbininko” Lsavaitės ir kitus diktatoriš- 
editorialų rašytojas kunigas į kus valdžios įsakymus.)

Daladiero pat vaikymu, 
lieka išmesta 120,000 darbi
ninkų iš valdiškų amunici
jos fabrikų ir iš privačių 
dirbtuvių už tai, kad jie da
lyvavo visuotiname streike.

Kariuomenė ir policija su
ėmė apie 1,000 streikierių, 
kurie bus baudžiami pagal 
karinių teismų taisykles.

Streikas Nesukriušintas

n

Urbonavičius tikrai besąr- 
matiškai atsiklaupė prieš 
kruvinąjį generolą Franco, 
tą Hitlerio ir Mussolinio 
agentą. Lapkričio 29 d. vi
saip išniekinęs ir apmelavęs 
liaudies Ispaniją, kunigas 
sako:

“Tokia tai tikėjimo lais
vė bolševikiškoj Ispanijos 
daly. Visai kitaip dalykai 
atrodo toj Ispanijos daly, 
kurią užkariavo gen. Fran
co. Jis jau seniai yra pa
skelbęs, kad ateity Ispanija 
bus nebeta.

“ ‘Busimoji Ispanija — sa
ko gen. Franco—neturės ti
ronų nė persekiotojų. Tai 
bus tauta be marksizmo ar 
komunizmo. Tai bus katali
kiška Ispanija, su socialiniu 
teisingumu ir krikščioniška 
labdarybe. Jos mokyklose 
bus dėstoma religija, jos 
Universitetas bus katalikiš
kas’.”

Hitlerį katalikų bažnyčios 
šulai tokiu pat tikėjimo sar
gu laikė. O dabar hitlerinin
kai akmenimis katalikų ku
nigų palociams langus bars
to ir vyskupam žandus dau
žo. Vėją sėjo, audrą 
ną.

Paryžius. — Francijos 
laikraščiai ragina savo val
džią pareikšt Mussoliniui, 
kad Francija neduos Itali
jai Tunisijos ar bet kokių 
kitų savo žemių.

Tai Francijos spaudos at
siliepimas į Italijos “seimo” 
riksrrius, kad turi būt Itali
jai prijungta Tunisija, Kor
sika, Nice ir Savoy.

Hitleris Rengiasi Suva- 
ryt Visus Žydus j 
Ghettus -- “Žydijas”

Išrinktas” Čechoslova- 
kijos Prezidentas 

Hitlerio Paskirtas

Chamberlain Nepaiso, Kad 
Italai Bombarduoja Angli

jos Prekinius Laivus

Roma. — Kai Italijos už
sieninis ministeris G. Ciano 
kalbėjo “seime,” visi juod- 
marškinių atstovai pasileido 
šauksmais: Prijungt Italijai 
Francijos afrikinę koloniją 
Tunisija, Francijos salą 
Korsiką ir pietinės 
jos miestą Nice ir

VLondon.— Anglijos seimo 
liberalai reikalavo, kad mi
ni s t e r i s pirmininkas N. 
Chamberlain nevažiuotų pas 
Mussolinį tol, kol bus užtik- 

t rinta, kad Italijos lėktuvai 
nebombarduos Anglijos pre
kinių laivų Ispanijos res
publikos prieplaukose ir 
vandenyse. Bet Anglų val
džios nariai pro pirštus pra
leido šį reikalavimą.
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Franci- 
Savoy

Praga. — čechoslovakijos 
seimas 272 balsais prieš 40 
“išrinko” nauju prezidentu 
dr. Emilį Hachą, buvusį 
pirmininką aukščiausio teis
mo. Bet Hacha “išrinktas” 
tik po to, kai Hitleris jį už- 
gyrė.

Naujasis prezidentas pas
kyrė ministerių pirmininku 
Rudolfą Baraną, priešą pa
skutinio demokratinio Če
choslovakijos prezidento Be- 
neso. Baran jau senai reika
lavo susirišt su Vokietija ir 
panaikint Čech oslovakijos 
apsigynimo sutartis su 
Francija ir Sovietų Sąjun
ga.

Kai kanuolės 21-nu šūviu 
sveikino naujai išrinktą

Berlin. — Nazių saugumo 
policija išleido įsakymą, 
kuris uždraudžia žydam gy
vent tam tikrose srityse ir 
bile kur pasirodyt gatvėse 
tam tikromis valandomis.

Hitlerio vyriausybė lei
džia vietinėms valdybom pa
skirt tūlas miestų dalis kaip 
“žydijas”-ghettus ir už
draust jiems gyvent kitose 
vietose.

Vyriausias po Hitlerio va
das nazių partijos Hess sa
vo kalboj priminė, jog An
glija jau 13-me šimtmetyje 
išvijo žydus ir per tris šim
tus metų nepriėmė jų, ir 
tai, girdi, buvę “naudinga” 
Anglijai.

Hess pasakojo, būk Ben
jamin Franklin, vienas iš 
Amerikos respublikos kūrė
jų, kalbėjęs, kad žydai esą prezidentą, tuo pačiu laiku 

buvo nešami iš valdžios rū
mų pavidalai buvusių Če
ch o s 1 o vakijos prezidentų, 
jos kūrėjų, Masaryko ir 
Beneso ir verčiami į trokus.

rėkavo, 
kad tos vietos “priklauso” 

! Italijai istoriniai ir geo
grafiniai. Valstybės patarė
jas R. Farinacci pakilęs

Fašistai “seime”
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Jam tu ra vo j o Achille Stara- 
ce, generalis sekretorius 
fašistų partijos, pridurda
mas: “Korsika, Korsika!”

Kuomet j u odmarškiniai 
darė šią demonstraciją, “sei
me” buvo ir Francijos am
basadorius Francois-Poncet. 
O prie seimo rūmo demons- 

tūkstančiai fašistų
studentų ir šiaip valdiškai 
sutelkta minia, šaukdami, 
•kad Tunisija, Korsika, Nice 
ir Savoy turi būt atimta iš 
Francijos.

Naziai Džiaugiasi, Kad 
Francijaj Būk Sulaužy- 

Generalis Streikas

Kongreso Dešinieji Bu
riasi prieš Roosevelto 
Planą Ginklavimuisiker,” Amerikos komunistų 

organas, v a r g a is-negalais 
gavo pranešimą telefonu 
nuo Francijos komunistų 
dienraščio “Humanite” (pro 
aštrią valdžios cenzūrą),— 
kad “visuotinas streikas yra 
didelis pasisekimas.” Buvo 
užstreikuota 80 iki 85 pro
centų privačių fabrikų, 
dirbtuvių, kasyklų ir prie
plaukų.

Kariuomenė tik plikais 
durklais grąsindama priver
tė dalį geležinkeliečių dirbt 
traukiniuose.

Paryžius, gruod. 1.—Va
lenciennes apylinkėj tapo 
areštuoti antrininkas mies
to majoras komunistas ir 
eilė darbininkų vadų ir stik
lo streikierių.

Leonas Jouhaux, sekre
torius Generalės Darbo 
Konfederacijos, sako: “Nėra 
priežasties būt nepatenkin- 
tiem pasekmėmis visuotino 
streiko.”

Socialistų vadas L. Blum 
rašo, kad “streikas visiškai 
pavyko didesniuose mies
tuose ir pramonės srityse.”

pjau-
• *

užėjo
# ’ * *

Vilnijos lietuviams 
baisiai sunkūs laikai. Dabar 
ir Lietuvos valdžia uždrau
dė Lietuvoje Vilnijos bro
lius užtarti, paguosti, su
šelpti. To pareikalavo Len
kijos valdžia. O Smetonos 
valdžia jos klauso.

Jau uždaryta Vilnių Va
duoti Sąjunga. Lietuvos lai
kraščiams nebevalia reika
lauti Vilniaus sugrąžinimo 
Lietuvai. * * *

Vilnijoje Lenkijos valdžia 
veda bjaurią lenkinimo po
litiką ir užsmaugė visas 
lietuvių kultūrines organi
zacijas.

Kur glausis, prie ko šauk
sis Vilnijos lietuviai?

Tuomi turi susirūpinti 
Amerikos lietuviai. Tegul tą 
klausimą tuojau apdisku- 
suoja Amerikos . Lietuvių 
Kongreso komitetas ir už
mezga ryšius su Vilnijos 
lietuviais.

Juos terorizuos Lenkijos 
valdžia, jų išsižadės Lietu
vos valdžia, bet mes nepa
miršime savo prispaustų 
brolių. 

* * *
“Darbininkas” sako: 

“Dievas išklausė maldų. 
Šventas Tėvas sustiprėjo 
sveikatoje.

Francija Pasigaminsianti po 
200 Lėktuvų į Mėnesį

Paryžius. — Francijos or- 
laivyno ministeris La Cham- 
bre tvirtina, kad suvalsty
bintos lėktuvų dirbyklos at
einančiais metais pastaty- 
siančios po 200 karinių or
laivių kas mėnesį.

Jis pripažino, kad Vokie
tija turi greitesnių lėktuvų 
negu greičiausi dabartiniai 
Francijos lėktuvai.

Tai Šv. Tėvas galės gy
venti amžinai. Jeigu gerasis 
dievas jį išgydė, tai lengvai 
jo gyvybę padarys amži
na.

Ar pats “Darbininko” re
daktorius tiki šitai nesąmo
nei? Netiki. Netiki nei po
piežius. Nes kai jis sunkiai 
susirgo, susišaukė visus ge
riausius gydytojus pagel- 
bon.

Berlin. — Visi hitleriniai 
laikraščiai sveikina Franci
jos minister} pirmininką Da- 
ladierą ir užsieninį ministe
rs G. Bonnetą, kad, girdi, jie 
“sėkmingai sulaužę” visuo
tiną 24-rių valandų streiką. 
Naziai rašo, būk to streiko 
šaukimas buvęs “žydų-bol- 
ševikų - Maskvos padiktuo
tas.”
Nazių “Draugiškumo” 

tartis” su Francija
Vokietijos užsieninis

nisteris J. von Ribbentrop 
tuoj vyksiąs į Paryžių pa
sirašyt “nekariavimo” ir 
Vokietijos “artimumo” su
tartį su Francija. Tuomil 
naziai pabrėš savo 
mą, kad Daladiero valdžią 
“apsidirbus” su visuotinu 
streiku.

Šu

nį i-

“azijatai” ir ' “pavojus” ki
tiem žmonėm. (Istorikai jau 
ne kartą įrodė, kad ta va
dinama “Franklino kalba” 
yra suklastuota.)

Anglija Grūmoja Vokietijai 
Prekybos Karu

KLAIPĖDOS VOKIETININ
KAI J KARALIAUČIŲ

Klaipėda, lapkr. 29 d. — 
Šiomis dienomis 60 vokieti-

’ ,v. i ninku sportininkų, vadovau- 
dzlau^s’ jami arklių gydytojo Neu- 

manno, išvyko į rungtynes 
Karaliaučiuj.

Be to, Klaipėdos Direl&o- 
rijos nariai Baldžius ir Žy- 
gaudas lankėsi Berlyne tar
tis ekonominiais ir politi
niais klausimais.

London. — Vokietija pa
stoja kelią Anglijos preky
bai Lenkijoj ir kitose ma
žesnėse šalyse centralinėj, 
rytinėj ir pietinėj Europoj, 
sakė Anglijos seimui jos 
užjūrinės prekybos ministe
ris R. S. Hudson.

Nazių valdžia daug pri
moka savo fabrikantam iš 
šalies iždo, kad jie gali sa
vo dirbinius taip pigiai par- 
davinėt tuose kraštuose. 
Nors Vokietija duoda savo 
dirbinius mainais už kvie
čius, vilnas, kiaušinius ir 
kitus lauko ūkio produktus, 
bet vis tiek permoka už 
juos, pasak Anglijos minis- 
terio Hudsono. Tuom, girdi, 
naziai labai pabrangina kai
nas lauko ūkio produktų, 
kurių daugius Anglija turi 
pirkt iš užsienių.

Bet jeigu Vokietija ir to
liau taip darys, tai Anglija 
eisianti į varžytines su na- 
ziais užsienių rinkose, ir ti
kisi juos ten įveikti, 

i

EXTR A!
SUIMTAS JAPONIJOS 

ŠNIPAS

Los Angeles, Calif., grd. 1. 
—Areštuotas Karl A. Drum
mond, mechanikas Northrop 
orlaivių fabriko, kur stato
ma naujas karinis lėktuvas 
Amerikos laivynui. Drum
mond išvogė to lėktuvo pla
nus ir fotografijas ir norė
jo juos parduot Japonijos 
valdžiai už $2,000.

Hollywood, Calif., grd. 1. 
—Išsinešdino iš čia Lini 
Riefenstahl, garsiausia na- 
zių judamųjų paveikslų ak
torė, Hitlerio mylėtinė. Am
erikos aktoriai ją neigė ir 
boikotavo, kad jinai neturė
jo kur dėtis.

Giedra. — N. Y. Oro Biu
ras.

KLAIPĖDOS LIETUVIAI 
PROTESTUOJA

Klainėda, lapkričio 29. — 
Lietuviškųjų kandidatų są
rašų atstovai pareiškė Sei
melio Rinkimų Komisijos 
pirmininkui griežtą protes
tą, kad vokietininkai laužo 
įstatymus,, sudarant rinkikų 
sąrašus. Lietuvių atstovas 
seimelyje p. Kybrancas, kal
bėdamas Pagėgiuose, pa
reiškė, kad klaipėdiečių no
ras yra visados būti nepri
klausomos Lietuvos dalimi.

Jau Trys Naziai Pripažinti 
Kaltais Kaip Šnipai prieš 

Jungtines Valstijas

New York. — Federalis 
prisiekdintųjų teismas atra
do kaltu ir Ericą Glaserį, 
kaip Vokietijos šnipą prieš 
Amerikos oro laivyną. Glas- 
eris išvogė šios šalies orlai
vių signalų-ženklų slaptraštį 
Z, tarnaudamas Amerikos 
oro laivyno korpuse. Jis yra 
gimęs Vokietijoj. Teismas 
jau pirmiau pripažino kal
tais Johanną Hofmann’aitę 
ir O. Vossą kaip Hitlerio 
karinius šnipus prieš Ame-

Hong Kong. — Anglija 
užprotestavo, kad japonai 
nužudė 11. chinų šioj Angli
jos kolonijoj; tad japonų 
kareiviai pasitraukė nuo 
Hong Kongo linijos.
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Washington. — Republi 
konui senatoriui Borah’ui travo 
nepatinka,.kad prezidentas 
Rooseveltas pavadino di
džiąsias fašistines šalis ag- 
resoriais-užpuolikais. Borah 
sako, kad tai esąs “kvailas” 
išsireišikimas; jis reikalau
ja, kad Jungtinės Valstijos 
nedarytų jokių - žingsnių 
prieš agresorius (kaip kad 
Hitlerį, Mussolinį ir Japo
niją).

Senatorius Bulow ir kiti 
dešinieji demokratai žada 
kongrese išvien veikt su re- 
publikonais prieš Roosevel
to planą taip apginkluot 
Jungtines Valstijas, kad ne 
tik jos pačios galėtų apsi
gint, bet taipgi atmušt už
puolikus - agresorius nuo 
Centralinės ir Pietinės Am
erikos.

Kiti abiejų partijų deši
nieji biją, -kad vardu ginkla
vimosi prezidentas galįs pa
reikalaut “perdaug” pinigų 
iš šalies iždo viešiem dar
bam ir tiesioginiam bedar
bių šelpimui.

NAZIAI NUŽUDYSIĄ RU
MUNŲ KARALIŲ

Bucharest, Rumunija. — 
“Geležinės” gvardijos na
ziai paskleidė lapelius, grū
mojančius nužudyt karalių 
Karolį. Tai todėl, kad jo 
žandarai nušovė fašistų va
dą Codreanu ir 13 kitų na- 
zių, kuomet jie bandė pa
bėgt, kada buvo gabenami 
iš vieno kalėjimo į kitą.

Gen. Franco Kariniai Laivai 
“Vokiečiu” Jūroje

Bergen, Norvegija.—Pen
ki Ispanijos respublikos 
prekiniai laivai, pi?ūkian
tieji iš Sovietų, pabėgo j šią 
Norvegijos prieplauka nuo 
generolo Franco karinių 
laivų Šiaurįnėie (“vokiško
je”) Jūroie.—Vokietiios ka
ro laivai čia talkininkauja 
Fr a nco’ui.

Madrid. — Ispanijos res- 
publikiečiai pakasė sprogi
mu s-minas ir išsprogdino 
fašistų apkasus ir požemi
nius fortus Vakariniame 
Parke.

ŽUDOSI LABAI DAUG 
ŽYDŲ VOKIETIJOJ

Berlyne, Viennoj ir nazių 
koncentracijos stovy klos.e 
žudosi taip daug žydų, kad 
Hitlerio valdžia uždraudė 
skelbt skaičių tų savižudys- 
čiu. £

LIAUDIEčIAI IŠSPROG
DINO FRANCO FORTUS

'■‘I *
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PINIGDIRBIŲ KLAIDA
Washington. — Pasklido 

naujos falšyvos, bet gerai 
padirbtos d e š imtdolerinės. 
Bet pinigdirbiai užmiršo at- 
vaizduot automobilio “lais- 
nių” lentelę, kuri matoma 
tikrose dešimtdolerinėse ant 
automobilio prie Amerikos 
iždo rūmo.

Kaunas. — Atvyko Lenki- 
ios delegatai ekonominėm 
derybom su Lietuvos val
džia.

Philadelphia, Pa.
Dienraščio “Laisvės” Naudai

BANKIETAS IR KONCERTAS
Šį Sekmadienį 

Gruodžio (December) 4 
THE STANTON HALL 

360 Snyder Avenue

Koncertas prasidės 2 vai. po piety,

Vakarienė bus 6 vai. vakare, 
o šokiai 7:80 v. vak.

Puiki Muzikalė Programa
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

imu

Atsakymai
Klausima#

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Cl (!
’nice

metų atgal laikraštininkas 
George Seldes paraše labai 
puikią tuo klausimu knygą 
ž (T i M TJX.zs I Jn.xx r. ž? Z \

meti 
ta, r 
nors

do, kaip Amerikos laikraš
čiai ruošia dirvą Amerikoje 
fašizmui. z

Šias knygas galima gauti 
nusipirkti Komunistų Par
tijos knygų krautuvėse. 
Veikiausia jos randasi ir di
džiuosiuose viešuose knygy
nuose. Pasiteiraukite.

BLAIVAI IR PRAKTIŠKAI 
NUKALBĖTA

išėjo iš spaudos jo nauja 
knyga, pavadinta “Lords of 
the Press.” Tai didelė, trijų 
dolerių kainos knyga. Mes- 
jos dar nematėme ir neskai
tėme, bet jos plati peržval
ga tilpo Laikraštininkų Gil
dijos organe “The Guild 
Reporter”, gruodžio 5 d. Iš 
knygos peržvalgos galima 
spręsti, jog George Seldes 
vėl paruošė puikų veikalą

Retas Nuo tikis Lengva 
Atsimint

Tardytojas klausia: “Po
nia direktoriene, ąr tams
ta neatsimenate, kurį vaka
rą tas piktadarys buvo įsi

“Ne, aš buvau labai susi 
nervinusi,” atsakė direkto 
rienė, “tik žinau, kad ’a: 
kaip tik vonioje maudžiau

'kitą melodiją. Šitaip kalbėdamas, jis ban
do pastatyti Hitlerį lyg ir kokį tautų 
laisvinto ją. Tai yra netikusi, ’ labai ža- 
Fnga “filosofija,” bet ji Chicagos išmin
čiui mielą, kadangi jis turi ką nors pa- 

prioš Sovietų Sąjungą!

Li S p.'.lllgŲ 
galima imt 
mals mota:

Nėra Ko Džiaugtis
—Paprastai vyrai mote

ris veda dėl jų pinigų. Bet 
tu mane vesi ir be jų, ‘ar 
ne tiesa?—taria Ona Jonui.

—Kad ir visus pasaulio 
pinigus man sudėtų ir taip 
aš tavęs nevesčiau,—atsakė 
Jonas.

tpr reiKCjO 
$4 pcrc,inn’G- 
m/o, kad toli- 
:v*ioo turi iž- 
ėtų kiek pa- 

u2 knygų

.feoi savo, narys 
mm$2.50 lite

Teisme
Teisėjas klausia .liudinin

ką: “Ką tamstai sakė kal
tinamasis?”.

Liudininkas: “Kad jis pa
vogęs automobilį.”

Teisėjas: “Ar jis sakė,, 
kad “jis pavogęs,” o ne tie
siai, kad “aš pavogiau”?

Liudininkas: “Ne, apie 
tamstą visai nebuvo kai*

Kur galima būtų gauti da- 
; vinių apie Amerikos kapita
listinę spaudą, kas ją lei
džia, kam ji priklauso ir 
tt.? Gal jūs žinote knygai 
ar žurnalą, kur tokios'infor
macijos tilpo?

Lietuvis Laikraštininkas.
Atsakymas ’ \

Keli metai atgal garsus 
Amerikos novelist?."•• rašyto
jas Upton Sinclair parašė 
knygą pavadintą “The Brass 
Check.” Tai buvo, glėbys 
faktų apie Amerikos laik
raščius, kam jie priklauso 
ir tarnauja.

Kiek vėliau,* tai yra, pora

ou’.io Pijokui.— Feljeto 
Kalėdos” silpnokai pa 

, nc'uri jokios visuo 
A svarbos. Todėl ne 
Atleisite.

>1 > ,T?Akrlczn: buvau?,vmiai 
■'Metų- pradžioje?'bito visos 

eilės ALDLLh apskričių su
važiavimu. Aš manau, kad 
konferencijos turėtų nors 
kiek paaukoti Literatūros 
Draugijos knygų leidimui. 
Svniau apskričių konferen
cijoj tą padarydavo. Dabar 
daug rinigų išaukoja ki
bomo reikalams, bot savo 
organ’nacijos centrą užmir
šta. Tas negerai. Atminki
te, kad iš priežasties nedar
bo ir ligų, šimtai draugų 
yra paliuosuoti nuo duok-

Jioms reikia duoti kny- 
m “Šviesą.” Tas sudaro 
jo nemažai 'išlaidu. To-

rgą rcrs'-uutimas 
ųi persiuntimas per 

uosius metus
- ’ b? ai x • ų >, ] yginant tą 
ąs laikais. Ypatingai 
rangiai atsieina pa
iro į Kanadą ir Ra- 
V an d ony no p akras ui.

ų veitavimui. 
•greičiau nariai 
euckk's, tuo bu 

. organizacijai.

t'uopoų K
pinigų, ^a]

'centrui 
ersiuntima.

' D. M., ib’SKmSį

ALDUI) CK. Sekretorius
' 48 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y;

Its; . 1M nl 
s baigiąs, nu: 
ekamū rnc-r-

no savo įsrin-
ceiA.0, kada 
dauba atlikti vadovybę 
stokos finan
ce to, kad jūs 
mokate1 savo

“Lietuvos žinios” labai daž
nai stengdavosi kandžioti So
vietų Sąjungą ir jos komunis- 

Neliuosos nuo 
to jos ir šiandien. Tačiau 
proga Sovietų Sąjungos 21 
metų sukakties “L. ž.” gana 
blaivai išsireiškė apie Sovietų 
taikos politiką. Sako “L. žj.” : 

Todėl šiandien mes rašome 
apie Sovietų Sąjungos sukak- 

□.etus. tuves, nes, iš vienos pusės, mes 
dau- neabejojame, kad Sovietų Są

junga, deklaruodama ir pa
tvirtindama tautų apsisprendi
mo teisę, pilnai savo pareiš
kimus išpildys, o, i jš antros 
pusės, ’mums nepaprastai yrą 
svarbu,, kad Sovietų Sąjunga 
būtų atsveriančiąja šioj Eu
ropos daly jėga, kuri Čia būtų 
pusiausvyros ir koordinacijos 
veiksnys. —

Taiki Sovietų Sąjungos* po
litika, įrodytą ii) . patvirtinta, 
čia tegali būti tiktai taikos ir 
pusiausvyros veiksnys. , O-to 
dabartiniais laikais reikia juo 
labiausia. /

Prisimename, Rad prieš ke
lis metus Sovietų Sąjunga pu
vo pasiūliusi Vokietijai ir ki
toms valstybėms deklaruoti ir 
garantuoti Baltijos santarvės i tų Sąjungos 
valstybių, kurios yra mažos, 
taikios ir norinčios būti visiš
kai neutraliomis, savarankiš
kumą ir neliečiamybę. Dabar, 
kai taip daug kalbama ir ra
šoma 'apie taikos pastovumą, 
šis faktas negalima apeiti tylo
mis, juo labiau, kad kai ku
rioms valstybėms, savo egzis
tencijos sąlygomis labai pana
šiomis į Baltijos santarvės 
valstybių padėtį, jau yra pa
skelbta ir garantuota neliečia
mybė. Juk tatai, be abejo,

Jkvainą, tūlos valstybės ir
UB. _
yr. filosofas nesenai teigė, 
įjungi eisianti i ąrtimiar- 
ebUnno ra Hitleriu prieš 

voja

■j' : ■ n avių • dar ncsV- 
čmdos; tai' mes

s bi 1 2,3 aųmoko j ome
z ■ :Dkidim ą ir ne- 

ciii nrio seka'mų me- 
}ų. To$cl, prašome 
narius, kurių dar 

nepamoketęso. tuo-.
■ gąvo pareigą — 

Aki GiįYdoA o valčbų 
joHo viJaiumo bri-. recytas 
m į cąnfča. Pagalve-J meninė 
’augai,: kokion pade-tilps. .

vhuome- /V;. s?n 
Ar Cen-i 
ppveigas siuntu 

• ■ šiemet- pbįpJP 
diek-- ! -'-os

Tarnaitė, kurį laiką kiek 
nuošaliau ‘’stovėjusi, pra
drįsta ir taria: “Tada Yrš- 
galiu nurodyti datą: ponia 
maudosi visada tik prieš 
pirmą.”

. (Surinkta)
. 1. J .*14n, ...į., A   

labai patikrina rimtį, pasto
vumą. ir sudaro geriausias są
lygas ne tiktai bendrai taikai 
stabilizuotis, bet ir geriems 
kaimyniniams santikiams vys
tytis. Tat, šiuo atveju Sovie-

> iniciatyva yra 
svarbi ir todėl primintina vi
siems, kurie kalba apie taiką 
ir kurie tikrai jos nori.

Kadangi Sovietų Sąjunga 
visuomet laikėsi savo pareiškia 
mų ir nieku jų nepažeidė, tai 
mes negalime *tp fakto never
tinti teigiamai ir aukštai, o 
tas jau savaime kalba. apie 
mūsų įvertinimo, nuoširdumą 
ir pageidavimus, kad gyvuo
tų tos jėgos, kurios tikrai ger
bia valstybių nepriklausomy
bę, neliečiamybę ir taiką.

. V. .'X. .-t S : . . .

V ' ► <' C - 'V : . . .0
11 0 ų
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A
IR VELNIAŽUVĖS (OKTOPO)

MESA VALGOMA
Rašo J. N.

Kada Amerikos šventa-' paukštis vaikščioja. Šitokiu

4

4

dieniai ir kiti žuvininkai iš- 
važiuoja-išplaukia į jūras 
žvejoti,—jie visi tikisi su
grįžti namo gyvi. Na, gal 
biskį nuo vilnių supimo nu- 
sivėmę, tai ir viskas. Mat, 
jie gaudo tik paprastas, an
geliškas žuveles. Vadinamu 
velniažuvių neužkabina, tai 
ir gyvybei pavojaus nėra. 
Einant žvejot, jiems nerei
kia atsisveikinti pačias, vai
kus, meilužes bei mylimas. 
O jeigu kada jau ir pasitai
ko išsimaudyti šaltam van
denyj,—nieko nepaprasto. 
Nuėjus laivo apačion, alko
holiu išvanojo nugarą, ir, 
vėl sveikas.

Bet Philippinų salų žuvi- i 
ninku jau visai skirtinga 
istorija. Ten bile žioplys nei-| 
na pasišvaistyti meškere,, 
kad pasigavus į telpančią 
skauradon žuvį, kuomet 
specialistai neria vandenin 
pasigauti velniažuvę (ok- 
toną). Ten gyvybė jau eina 
viduriu tarpe gyvenimo ir 
mirties. Tankiai būna atsi
tikimų, kad gvvybė, pakliu
vus į oktopo ūsus, nagus ir 
ragus, užbaigia savo narsu
mo dienas, nepaisant, kad 
iš sykio ir einasi aštriu pei
liu bei durklu.

apgavikišku būdu, eidamas 
per didelę žolę, paslepia sa
ve ir gali arčiau prieiti prie 
paukščių ir nušaut juos iš 
saidoko, nes naujoviškų šau
tuvų dar nenaudoja.

Už gerai padarytą baltos 
gulbės galvą yra duodama 
riebi karvė, o už tokios gal
vos pavogimą skaudžiai 
baudžia tos gentės, Gam- 
Kale, žmonės, nes paukštie
na visi lygiai naudojasi. 
Tokios jau jų teisės.

Kurkimo Laivelis
Apgavikišku būdu gaudo 

ir žuvis. Jis pasidaręs iš žo
lių valtelę rankos ilgio ir 
dviejų pirštų pločio, susirai- 
šiojęs ją šniūrais ir joje įsi
taisęs barškaliuką, išduo
dantį varlės kurkimą. Tokis 
kurkimas privilioja jam ir 
didelių ir mažų žuvų, kuo
met jis, irdamasis upe 
traukia prie savo valties tą 
barškalą. Tuomet jis tam 
tikru durklu tik bado ir ba
do žuvis. Ta jo kurkimo val
telė yra ypatingai gera pa
gavimu! žuvų ten žinomų 
kaipo “foggoš”, kurias bran
giai parduoda Niamey mar
ke tuose.

Krokodilium Raitas
Narūnas, pakliuvęs į vel- 

niažuvės-oktopo žabangus, 
dirba ir nagais ir dantimis, 
kad tik suparalyžiavus io 
nervų centrą ir tuomi išsi- 
gelbėius iš io sunarpliotų 
ūsų. Bet ne visada pasiseka. 
Per eiles metu iau šimtai 
yra žuvusių tokių narūnu.

Kodėl jie yra toki rizi- 
kauni ir nepaisanti gyvybės 
tie narūnai? Atsakymas la-

Jeigu kas iš kaimynų pa
prašo papjaut jkirėjusį kro- 
kodilių, suėdusį jau ne vie
ną žmogų, tai jis ir čia pa- 
naudoia savo kurkimo lai-

■ velį. Jis juom prišaukia žu
vų. apsvaigina krokodiliu

i ėdėsju, ir kuomet krokodi- 
| liūs jau būna pilnas, tuomet 
I eina sau snūstert. Čia tas 
l apgavikas gauna proga per- 
1 pjaut krokodiliui gerkle. O

bai lengvas. Ten gyvenanti 
žmonės, vadinami kamigui- 
nai ir mindaniečiai, myli 
oktopo mėsą. Ynatin^ai io 
galva ir tie vadinami ūsai 
būna skanūs po sunkios 
gaudymo dienos. Prie to. 
gaudytojai pasidaro ir pini
gų. Bent taip yra sakoma.

1935-tais metais penki 
Balbagono žuvininkai par
sivežė oktopa penkių pėdu 
ilgio ūsais: jo galva buvo 
skersai 32-iu colių pločio 
Svėrė ii,s daugiau kaip 70 
svarų, tai didžiausias per 10 
metu pagautas oktopas. 
Parduodant, už ii ^avo 
$4.50. Tik nepasako, kain il
gai jie ton žveioio Tačihus, 
viską krūvn" cndėius. gali
ma spręsti, kiek vra įverti
namas žuviįinko pasiauko
jimas ir io pavojingas dar
bas.

APGAVIKIŠKAS 
MEDŽIOTOJAS

Prancūzas tvrinėtojas 
Pierre Bonardi, keliauda
mas prie Nigero upės, 
Francijos vakarinėj Afri
koj, surado keistą didelių 
paukščių medžiotoją. (Apie 
ji dabar plačiai rašo spau
da.). Jis, prisirišęs paukščio 
dirbtiną galvą prie savo 
galvos, taip ir eina per lau
kus ir pievas, o kiti paukš
čiai mano, kad ten irgi

jeigu tas i am iš sykio nenu
siseka.—-jis vis tiek iau 
krokodiliaus p e p a 1 e i džia 
Fina sykiu su iuom ir į van
denį.

Vietiniai žmonės pasako
jo tam francūzui, jog kartą 
tas apgavikas, sėdėdamas 
ant krokodiliaus nugaros, 
išjodinėjo visą plačiąją upę, 
kol jis gavo progą krokodi
liu paskersti.

Paskerdęs krokodiliu, jis 
pasiima tik jo skūrą ir skil
vį. Mat, jau yra žinoma, kad 
krokodiliaus viduriai labai 
pamažu virškina ėdesį, ypa
tingai žmogieną. (Kodėl 
žmogiena turi išimtį,—ne
paaiškina.) Tad perpjovęs 
skilvį randa jame branzalie- 
tų, žiedų ir auskarių, ku
riuos paskui parduoda ki
tiems. Tai visa jo užmokes
tis už tokį pavojingą darbą.

Tai va kas dedasi plačiam 
sviete. Ir ko tas žmogus, 
gyvenimo verčiamas, neiš
moksta? Krokodilium, ir 
tuom joja, ir gana!

Kaip Atrodą Alytus— 
Dzūkijos Sostine

\ ■■ ■ ______________

Alytus yra laikomas Dzū
kijos sostine. Tai 10,000 gy
ventojų miestelis, neturįs 
nei pramonės, nei didesnės 
prekybos. Nemunas dalija 
Alytų į senąjį .miestą ir 
naująjį.

Senajame Alytuje, Su
valkijos pusėj, iki šiol veikė 
ir skirtingi, napoleoniški 
įstatymai. Dabar einama 
prie įstatymų suvienodini
mo abiejose miestelio daly
se.

Kauno spauda rašo, kad 
paskutiniu laiku Alytus 
“augąs kaimišku greitumu.” 
Senmiestis, tiesa, menkėja 
ir tuštėja, bet naujamiestis, 
sakoma, gražiai steigiasi; 
naujosios gatvės plačios ir 
tiesios, grindžiamos tašy
tais akmenimis ir su šali
gatviais.

. Pastatytas naujas tiltas 
per Nemuną, dvi pradžios 
mokyklos; pravedama van
dens vamzdžiai, nešvarumų 
“sursai.” Vis tai Alytaus sa
vivaldybės lėšomis. Be kit
ko, Alytuje yra ir nebloga 
skerdykla.

Dzūkijos krašte žemė ne
derlinga; tai viena priežas
tis, kad atsiranda tiek daug 
clgėtų-ubagų, sako kauniške 
spauda; bet elgetos taip aš
triai baudžiami kalėjimu, 
kad nė vienas nedrįsta gat
vėse pasirodyt.

Alytaus apylinkė, kaip ir 
dauguma vietų Dzūkijoj, 
pasižymi grybų augimu; ir 
dzūkai naudoia grybus kain 
maistą apskritus metus. O 
iei nėra deguto, tai jie lep
šiais pasitepą ir medinius 
ratus. Dzūkai kaipo žmonės 
yra žinomi darbštumu ir 
taupumu, kaip sakoma, “mo
kėjimu gyvent.”

Sušelpt bedarbius, pavar
gėlius yra skiriama 42,000 
litų iš miestelio iždo, ir į tą 
fondą gyventojai apdėti mo
kesčiais 1 iki pusantro pro
cento, tik apart žydų. Nes 
žydai patys betarpiškai rū
pinasi savo tautiečiais pa
vargėliais.

Alvtus turi elektrinį ap
švietimą, nors nepergeriau
sia. Čia privati kompanija 
teikia miestui elektrą.

Yra ir pavargėlių-senelių 
prieglauda su apie 100 įna
miu.

Neužilgo planuojama sta
tyt didokas turistam vieš
butis su 40 kambarių arti 
geležinkelio stoties turistam 
ir įrengt kurortas-sveikat- 
vietė.

Alytaus apylinkė puošiasi 
gražiais, gajais pušynais.

—A.

Išlekiantieji ir 
Parlekiantieji Lie

tuvos Sparnuočiai

Seniau Lietuvoje būdavo 
nemažai baltųjų gulbių, bet 
praeitą vasarą jų suskaity
ta tik 13. Jos, kaip ir dau
gelis kitų paukščių, išlekia 
rudenį į šiltesnius kraštus 
žiemauti. Manoma, kad bal
tosios gulbės iš Lietuvos ne- 
skristu, jeigu čia būtų neuž- 
šalančių vandenų. Dabar gi 
jos skrenda į pietinės Eu
ropos dalis.

Pastaraisiais metais Lie
tuvoj gyvena nuo pavasario 
iki rudens apie 800 pilkųjų 
gervių. Žiemai jos išskren
da i šiltąją Šiaurinę Afriką. 
Toj savo kelionėj daugiau
sia gervių susirenka Reškė- 
tos ir Žuvinto pelkių apy
linkėse, lyg tai pasilsėt, lyg 
tai susi teikt į būrius. Vasa
rą didžiausi skaičiai gervių 
gvvena Baisogalos urėdijoj 
(Šiaulių apskr.) ir Panevė
žio urėdijoj.

Bet kaip galima bent ap
lamai sužinot, kiek tokių 
paukščių Lietuvoj gyvena? 
—Juos išlekiančius skaito 
eiguliai, pagal įsakymą že
mės ūkio ministerijos miš
ku skyriaus.

Baltieji Lietuvos gandrai 
(tik su juodais lopiniais nu
garose) skrenda žiemai net 
į Pietų Afriką, apie 6,000 
mylių kelionės. Raitųjų gan
drų Lietuvoj būna gana 
daug, kad jie tikrai ir ne
suskaitomi. Juodųjų gan
drų esama apie 900, ypač 
miškuose Biržų, Kėdainių ir 
Baisogalos apylinkių. Jie 
suka sau lizdus medžiuose 
ir gyvena koloniiomis, kuo
met baltieji gandrai beveik 
visi pasitaiso sau lizdus ant 
ūkininkų trobesių bei ant 
ratų ar senų akėčių, įkeltų 
į medžius sodybose.

Neringoje yra dar trečios 
rūšies garnių, vadinamų 
nenšėmis. Jų galvos iuodos 
ir turi pakaušyje kelių ilgu 
plunksnų kuodą. Šių garnių 
nasitaiko ir netoli Anykštos. 
Rudeni jie išlekia daugiau
sia į pietinę Europą.

Didelė dalis paukščių, ap- 
leidžiančių Lietuvą rudenį, 
jau nebegrįžta. Vieni žūva 
ilgoj vargingoj kelionėj; ki
tus iššaudo, išgaudo italai 
ir kiti pietinės Europos gy
ventojai. Tie žmonės valgo 
ne tik gandrų mėsą, bet ir 
lietuviškų kregždžių. Afri
koj gi daugelis šių paukščių 
nusinuodija skėriais (šaran- 
čiais). Afrikiečiai nuodais 
naikina skėrius, o kai 
paukščiai lesa tuos vabalus, 
tai ir patys apsinuodija.—L.

D d Lietuvės, Kurios 
Atsimena Baudžiavą
Dvi moterys, esančios se

nelių prieglaudos name 
Šiauliuose, dar atsimena 
baudžiavą. Tai Juzė Iva
nauskienė, 94 metų amžiaus, 
ir Marijona Jagminienė, 84 
metų. Abidvi jos neteko sa
vo tėvų, būdamos tik trejų 
metų amžiaus; užaugo tarp 
svetimų žmonių, ir dirbo 
laukų darbus kaime bei tar
navo pas ponus.

Skruzdžių Ėdrumas

LIETUVOS OBUOLIAI 
VOKIETIJOJ

Vokietija šį rudenį užpir
ko iš Lietuvos 'obuolių už 
milioną litų. Tik per tris sa
vaites išvežta 170 vagonų 
obuolių į Vokietiją.

OŽIU VAŽIUOSIĄS I
SPORTŲ OLYMPIADĄ

Francijos pilietis M. Ber- 
render rengiasi važiuot pa
sikinkęs oži i ratukus į Fi- 
nijoj (Suomi i oi) įvyksian
čią“ sportų olympiadą. Jis 
ten eisiąs į aukštyn šokimo 
varžytines. Berrender, ilgą 
laiką ganydamas gyvulių 
bandas po kalnus, išsilavi
no labai aukštai iššokti.

Paskutiniu laiku priviso 
labai daug skruzdžių Port 
Darwine, Autralijoj; ir tai 
begaliniai ėdrios skruzdės. 
Jos viename sandėlyje suė
dė 80 alaus statinių; o vie
name viešbutyje suvalgė net 
kietas teniso “boįes.” Žmo
nės įniko naįkint tas skruz
de, kuom tik išmanydami, 
bet dar nepajėgė jų išnai
kint.

M. Jagminienė apie poli
tinį ar kultūrinį judėjimą 
tarp lietuvių nežino arba 
neatsimena, bet jinai prisi
mena baudžiavą.

J. Ivanauskienė, ilgai tar
naudama pas ponus, išmoko 
lenkiškai kalbėt ir gerai at
simena ponų rykščių gady
nę, baudžiavą. Sako, tai bu
vo liūdniausi laikai. Žmonės 
buvo nusiminę ir labai lėtai 
judėdavo, lyg nieko nepai
sydavo. Dabar lietuviai esą 
daug gyvesni ir žvalesni.

Pasak Ivanauskienės, 
baudžiauninkai ramindavosi 
šventųjų giesmėmis; labiau
sia jiem patikdavus giesmė 
apie šv. Daratą. Eidami iš 
darbo vakarais namo, jie 
giedodavo, bet taip liūdnai,, 
kaip laidotuvėse. Taip buvo/ 
bent Panevėžio apskrityje 
kur Ivanauskienė tada gy
veno.

Lenkmetis-sukilimas taip
gi buvus nelaimė daugeliui 
žmonių, sako jinai. Caro ka
zokai ir pėstininkai daug 
žmonių išžudė.

“Aš niekada, ponuli, ne
užmiršiu, kaip rusų kazokai 
įsiveržė į vieno ‘metežninko’ 
(sukilėlio) butą, ‘štiku’ nu
dūrė ii ir jo maža vaikelį 
lopšyj,” drebančiu balsu pa
sakojo Ivanauskienė.

Jeigu kas paskųsdavo, 
kad kaime esą sukilėlių, tai 
caro kazokai daugelį gyven
tojų išžudydavo; kitus su
imdavo į Sibirą varyt ir vi
sų trobas sudegindavo. Ta
da valdžia į jų vietas atsiųs
davo rusus, daugiausia “sta- 
rovierus.”

Kitas senelės Ivanauskie
nės liūdnas atsiminimas, 
tai kad laike 1905 m. suki
limo kazokai Šiauliuose už
mušė vienintelį jos sūnų, 
buvusį 26 metų amžiaus.

—L. Ž.

Prieglaudos Namai Seneliam 
Lietuvoj—Ne Rojus

“Lietuvos Žinios” šitaip 
aprašo Šiaulių miesto prie
glaudos namus seneliam:

Tuose namuose yra 21 
moteris ir 9 vyrai. Seneliai 
čia pateko dėl senatvės ir 
neturto; o kai kuriuos “ap
leidę giminės.”

Maitinimas yra toks: duo
nos, kruopų, bulvių ir pieno 
esą duodama ‘užtektinai’, 
tik stoka riebalų. (Apie mė
są visai neprisimenama.) 
Namai seni, mediniai.

Vasarą seneliai išeina j 
aptvertą kiemą ir šildosi 
prieš saulę; žiema gi visą 
laiką tenka būti kambariuo
se, o į miestą neišleidžia.

DIDŽIŪNAI PUOŠĖSI
BULVIŲ ŽIEDAIS

Rašo St. Jas-nis
Bulvė mūsų gadynėje yra 

labai paprastas daiktas. Ji 
bene žymiausį vaidmenį vai
dina biednuomenės mitybo
je. Net ir tam tikras anek
dotas yra ’išsivystęs, bū
tent: turtuoliai lūpa kailį 
pavergtiems darbininkams 
ir vergams, o vergai pasi- 
guodžią irgi turį kam kailį 
lupti,—tai bulvei.

O istoriniai duomenys 
mums pasako, kad bulvė 
yra turėjusi nelengvą etapą 
ligi ji nukeliavo į biednuo
menės daržus ir ligi ji bied
nuomenės buvo pamėgta.

Bulvės lopšys, žiūrint eu
ropiečio žinojimu, yra Ame
rika. Iš Amerikos ji tapusi 
pargabenta Europon. Štai 
kaip bulvė buvo sutikta 
Francūzijoj: Keleivis Par- 
mantier, radęs jas augan
čias Kordilierių kalnuose, 
Amerikoj, parsigabeno į 
Fr^ncūziją. Jis manė žymiai 
tubmi pagelbėti badaujan
čioms minioms, pripratint 
jas valgyti bulves. Kad įro
dyti, jog jos yra tinkamos 
Valgymui, jis pats augino, 
valgė jas ir gardžiavosi. 
Bet badaujančios minios ne
drįso jų ragauti. Nedrįso to
dėl, kad jų tikyba mokė jas, 
jog maistui tinka tik tie da
lykai, kurie auga virš že
mės, o ne žemė je. Kas auga 
ne žemės paviršiuje — tas 
yra nuodai.

Matydamas, kad varg
šams ne'bus lengva įkalbėti 
bulvės vertingumą, Parman- 
tier kreipėsi į dvasiški ją, 
prašydamas ją prikalbinėti 
žmones valgyti bulves, bet 
dvasiškiai atsisakė tatai 
daryti ir varė jį laukan su 
paniekinimu, r e m d amiesi, 
būk tai esą priešinga Bib- 
Ii jai.

Paniekintas mokslinčius, 
su bulvių kvietkele rankoie 
ėjo pas karalių Liudviką, ir 
jo varduvių dienoje papuo
šė karaliaus krūtinę bulvės 
žiedeliais. Karalius didžiai 
pasitenkino, nes jis galėjo 
pasirodyti baliuje su nema
tyta gėle.
' Parmantier sugalvojo pla
ną. Iš patenkinto karaliaus 
jis gavo šalia Paryžiaus ga
balą žemės, kurioj prisodino 
bulvių. Gavo nuo karaliaus 
ir keletą kareivių, kurie tu
rėjo daboti pasodintas bul
ves. Jam buvo leista skelb
ti, kad bulvės paeina iš ki
to svieto, ir kad niekas ne
turi teisės prisiartinti prie 
jų-

Šitoks skelbimas tai buvo 
kaip ir gudri reklama. Mat, 
karaliaus varduvių baliuje 
daugelis turčių degė pavy
du, kad tik vienas karalius 
tegali puoštis nematyta gė
le—bulvių žiedais. Ir jiems 
norėjosi pasipuošti tomis 
naujomis gėlėmis.

G y v e n t ojai susidomėjo 
naujo augalo augimu ir žy
dėjimu. Bet prisiartinti bu
vo draudžiama. Kas per
žengė ribą, kareiviai tuoj 
leido šūvį. Susidomėjimas 
išaugo net iki to, kad tur-

čiai brangiai mokėjo už bul
vių žiedus, ir nusipirkę ne
šė juos kaipo brangią dova
ną savo numylėtinėms. Ka
reiviai, sakoma, gražiai pel- 

■ nėši. Jiems buvo leista va
karais keptis bulves su avie
na ir pasilaistant vynu— 
valgyti. Naktimis nereikėjo 
bulvių lauką sergėti.

Aplinkui gyveną vargšai,
matydami kareivius sma
giai puotaujant, išdrįso at
eiti pas juos ir paragauti jų 
valgio. O kaip tik to ir gei
dė mokslininkas Parman
tier,—kad išdrįstų, kad pra
tintųsi vargšai jo naują au
galą ragauti ir sotintis juo- 
mi.

O kurie tik valgė, patyrė 
bulvės gerą skonį, patyrę, 
kad bulvė nėra nuodai. Pa
tyrė, kad ir jie gali bul
vėms kailį lupti... •

Žinoma, kai bulvių augi
nimas prasiplėtė, ir kai 
vargšai pradėjo patys au
gintis ias ir valgyti, turčių 
akyse bulviu žiedai atpigo. 
Jų numylėtinėms bulvinių 
žiedų puokštės paliko nebe 
kvapios. O betgi buvo var
žytasi už juos; kai kam degė 
krūtinės pavydu!

“Devyni Vyrai Viena Gaidį 
Pjovė”—Lietuvos Dvare
KauYias. — Kai pas dvari

ninką J. Kremerį buvo ku
liami javai, jis savo talki
ninkus girdė stipriu alum, 
ir degtinės įpildamas. Taip 
buvo tyčia nugirdyta ir vie
na paprasta jauna mergai
tė, talkininkė, kad ji net są
monės neteko.

Tada Kremeris su kaimy
nu K. Pranku nusinešė į 
klojimą ir išžagė mergaitę.

Išsipagirojus mergaitė su
prato, kas su ja atsitiko, ir 
kreipėsi prie gydytojo ir 
policijos.

•Tieson buvo patraukti ke
turi vyrai, bet apygardos 
teismas nubaudė tik Kreme
rį ir Pranką po trejus me
tus sunkiųjų darbų kalėji
mo kaipo žagintojus.

Barsukai Lietuvoj Smarkiai
Užpuolė Žmogų f

------------------ \

Nesenai beeinant ligoni- . 
nės sargui per Jurbarko ši
lelį, jį užpuolė visa barsukų 
šeimyna: du seniai ir ketu
ri jaunikliai. Ypač atkakliai •; 
kibo į žmogų seniai barsu
kai, gindami savo vaikus.

Užpultasis jokio įnagio 
neturėjo, tai gynėsi tik ko

pagelbą skubėjo jaunikliai: 
čia ir barsukų vaįkai jau 
šoko ant žmogaus.

Besigindamas, žmogus k( 
i a, galop, primušė vien: 
iauniklį; tada ir visi kiti iš 
lakstė.

Dabar ligoninės sargas 
augina primuštąjį jauniki 
barsuką ir žada dovanot 
Zoologijos Sodui Kaune.

jomis. Kai suduodavo koja 
seniui barsukui ar senei, jie 
pradėdavo šaukt, ir jiems į
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Ruošia ir Vaidina Lietuvių

P. Grabauskas
Vaidina Edvardą, kuris- sa- 
y o turtais išsiperka tėvo pa 
žadėjimą už jo išleisti Jani 
ną. Bet Janina jį nemyli.

JUOZAS KAČERGIUS
Režisierius .

nuskrisdavo
Iri nnsileis-

Khuring 
kada jie

T ūksiančiai Vokieti jo 
kaip kokiu kurmiu 
same pas 
go j buvo 
kurie tui 
piliečių. pasportus 
atidengė, kad tai- Hitlerio 
pai ir tik prisidengę 
Valstiją pasportais. T 
paakstinimas kitų ša 
budrumo.

w vaidinimo) ims šokiai

romantiškas triologas. Tokių dramų mažai yra.* Lietuvių Liaudies Teatras suteikia prieinamą pro- 
/> kūrinį pamatyti scenoje. Todėl svetainė nėra didžiausia ir kad duoti progą tiems, kurie negalė- 

M’b.-i sekmadienį, vaidinama du vakaru. Tad kurie negalės vieną vakarą, tai galės ateiti 
u.aos darome žemą, kad daugiau mūsų lietuvių’ liaudies galėtų ištesėti veikalą pamatyti. Be 

lomeliam teatre rodoma gerų veikalų už žemą kainą. Kviečiame vietinius ir iš toliau, *,

Anglijoj buvo susekta Vokie
tijos šnipė Jessie Jordan ir il
giems metams nuteista į kalėji
mą. Nicolai Berlyne likvidavo 
jos skyrių, kuris buvo žinomas 
“J.” Ji tarnavo ne vien ryši
ninke su Hitlerio šnipais Ang- 

šnipais Jųngti-

Hitlerio šnipų, kurie kai) 
Dr. Ignatz T. Griebi, Lon 

■ski arba Karl Schlueter vr:

mipų sky 
$20,000, 

nipai vc-i

pi isisamdė net
tus ir bando išf

Dabar jie k:

Vokietijoj; pabėgę ir Jungt 
Valstijų valdžiai nepasiekiami 
Šie Hitlerio šnipai bando išsi

?. ico! ai 
vieną A f 
gaudama 
ji suteik.'

mpų, 
rausiasi vi- 

uilyjė. Sovietų Sąjun- 
areštuot i Rubensui, 

"> j o J u; i gt i n i ų Valsti j ų 
Sovietai 

šni- 
Jungt. 
buvo 

prie

me kare prie, 
s kontr-šnip 
•lai suorganjz 
šnipu tink!

olai buvo Kiel 
•si Vokietijos 
C, KclC-cl pclSlC- 
• I metais, kad 
nušautas Aus- 

sosto j perl i n is.
šnipų aparatas veiku 
mizuotas. Jis kiekvie- 

'. 'Mą dieną pi ane-inejo iš Serbi- 
; jos, Rusijos, ITanc-ijos, Belgi- 

v jos, Anglijos ir kitų šalių apie 
Bjįjų- valdžių žygius, armijos jn- 
''dėsį.
W Nicolai šnipai veikė i .vien su 
BAustro-Vengrijos šnipais. Kar-

colai apie CO 
Tai neaukA 
akimis, pa k i 
pailgo, kaip 
žmogus. Jis 
tokios galios 
nusilenkdavo

Berlyną, jie nuodijo 
gyvulius, sis tranui- 
lizdas buvo žinomas, 
oi' lll-l).” Nicolai jį 
jis buvo likviduotas.

ši drama, tai 
gą visiems šj mei 
tų dalyvauti .DU /die 
kita va’ m ;• b / ią

Sekmadieni, n įso

i Kaizeris ir N 
mieste' kur r;u

; karo laivyno ba 
kė juos žinia, 1: 
Sarajevo mieste 
tro-Vengri j

Nicol

<ų dabintoja, 
lavo Hitlerio 
mis, pinigus 
,us doku meni

Rue Gareliai 
šnipų skyrė 
ivo suimta

Dtfavė didelį smūgį Austro-V 
prijos
^Albert Redl, kuris 1913 metais 
^išdavė Rusijai visas slaptybes 
įtMpie Austro- Vengri jos karo (jū- 
Hįas ir Vokietijos karo planus. 
yRedl buvo ant vietos susektas 

Austro-Vengrijos general is 
Varmijos štabas įsakė jam nusi- 
Oauti, ką jis ir padarė. Kad ne- 
I^Ukėl u s ša 1 y. j n U s i m i n i n lą ’ i r p a - 
Kvėpus nuo Rusijos tą, kad jau 
BAustro-Vengrija ir. Vokietija 
Eatožinojo Redl'io išdavystę, tai jį 
palaidojo, kaipo didvyrį su yi- 
MKMXiis militaiiinėrnis apeigomis. 
įį|‘Prasidėjo Pasaulinis Karas. 
Mflcolai šnipai veikė dar pla- 
■Bįftu. Veikė-šnipai ir Vokietijos 
■frįešų. Fr.ancijos milionierius 
BEOūnt Mougeot neva atidarė 
HKki'Odžiij fab: ika Berno, švei-

traukti pa
karo laivų, 

malu, 
kitko, 

uitos dėžes pa- 
dieną plaukia 
Vokietiją, kur 
n k a. iš jų ži- 

pkmus būsi man i’ 
i.ižpuol im.ui.
)<; sumosi nu i i-

.ginti net nuo pirmesnių savo 
; parodymų. Hofmann’iūtė sako, 
kad ji savo prisipažinimą pasi- 
rasč tik todėl, kad jai tais lai- 

| kais buvęs Jungt.-Valstijų val
džios agentas Leon G. Turrou

sakė, kad jeigu tokį dokumentą 
plsirašyS,- tai ją paleis. Otto 
Hermann Voss sako, kad būk 
tas patsai Turrou iš jovprisipa- 
žinimą išreikalavo prievarta, 

(Tąsa ant 7-to puslp.)

du kartus aprūpint 
lijos artistę auksu 
nuo jos pažadą, kai 
jam žinių apie Angli 

bu kartus artistė jj ap

Wilhelm Nicolai baigė Vo- 
kietijos karo akademijn 
1904 metais, 
paskyrė 
foment?, 
apie kitų 
helm Ni< 
dėjo kai> 
departn 
vo skiri.u

Bet pi 
šakyje k 
nuvyko ‘Į 
skaitoma 
ninke. Kran 
aklai veika*, 
vo ten kam-

\ U A£>A f;\ IICZIAS! . - 
a,., nubojus ('.vieni n... 
Cellophane. VIRŠUTINIS ». : 
Utis atsidaro APAČIOJ Pakelio.

buvo }\)S!"I 
kad pries 

net kaizeris

V. PRANAITlfeNĖ, 
pasižymėjusi vaidintoja 

šiuo kartu ji vaidins 
Motinos rolėje.

/ ; ; ' <U > LUU V et -

s . i apkaltinta
: n bijos naudai, 
įniko tarnauti, 
aims. Ilgą laiku 
a; Nicolai 
i jos šnipam 
s. . du. • avo

N. Pakalniškis
ia Vlado rolėje. Jis 
myli Janiną, o Janina 

l’et Janina pažadė- 
arn —Edvardui.

. .C. Knox ir 
klauso isto- 

nipų veiklos, 
ulkmenos apie 

lai, kaip Hitlerio šnipai prisiųs
ti Nicolai į šią 
pirkti už pinigu 
men t 
tumu

Jau antras mėnesi; Nev. 
Yorke yra teisiami Hitlerio 
šnipai. Kad geriau suprasti 
tą “lošj,” kurį jie vaidina 
teisme, kad suprasti, kokią 
blėdi jie atliko Jungtinėms 
Valstijoms, tai reikia žino
ti, kaip kaizerio šnipai vei
kė pirma ir kaip , jie dabar 
veikia Hitlerio naudai.

Berlyne*, Hitlerio šnipii 
priešakyje stovi senas vil
kas, buvęs kaizerio šnipu 
vadas puikinį ūkas IK/7//</;?/ 
tticola i.

pit vemt •
I Anglijos 
Amerikoj 
Vokietijos 

šnipų veiklai. Sovietų Sąjun
gos icildilais sudarė jo vadovy
bėj net speciali skyrių, kurio 

; ir yi a tikslas pagelba trockis- 
i tų-buchariniečių ardyti socialis- 
' tinę valstybę iš vidaus.

ATSISUIU'I’E Old Gold’s “Melody and Madness” su Bob Benchley 
Sekmadienių vakarais, Columbia Network

Keisuia, ta ai usie 
pavedžio.jo už nosie 
šnipų vadą Nicolai.

; Kemoiiie su- 
tuc-tuojaus ji 
ūgli jos polici- 
;nipa\ ime Vo- 
Tada artistė 
Anglijos šni- 
i gaudavo vi- 

t'ukci.jas Vokie- 
Aue.’lijoj ir jas

' apfe Vokietijos j- Italijos, Aus
trijos ii’ Laikau'; ' u: o .į. 
Nicolai susekė tą francūzų šni- 

;* pų lizdą ir gi uitai jis buvo 
areštuotas Šveicarijos .valdžios. 
Tai buvo Įiirm

V gis.
Greitai po t<. 

sekti Bi•ussely j 
gatvėj, Angliji 
kuris taip pa'. 

1908 metais !
- ditui jau turūj.

valstybių Šri
. o 1913 metajs
. buvo priskaitoma

šnipai.

Las Nicolai šnipais. Lord 
Runciman didelėj sla] 
ji’n

muius zmii.i 
ikinimo pa-

Kurių ouvo pareiga pra 
kiek Amerikos karinome 
plauke, kokiais laivais 
tu mokinasi, kada, kur ii

'si, 191.’ metais 
atidengė Vokie 

šnipų lizdą ii 
Klanui ja po t( 
jii Vokietijoj,

ada ai tistė Rose Lemoine, 
šnipų vadas pulkininkas p’ibuvo į Berlyną, tai buvo 

areštuota.t Nuvesta į tam tikrą 
kambarį ten rado sėdintį Nico
lai, tai yra tą pat asmenį, kuris 
jai Londone davė voką, ir kai- 
z r o sūnų Frederick William. 
Niu.o’.ai spyrėsi, kad artistė 
Rose Lemoine yra Anglijos šni
pė ir reikalajo ją sušaudyti. 
Kaizerio sūnus skaitė, kad to
kia graži artistė yra naudinge
snė gyva, negu mirus. Kaizerio 
sūnus paėmė viršų.

Pasekmėj jų trijų susitarimo lijoj, bet ir si 
artistė Rose Lemoine buVo pa- nėse Valstijose 
siųsta atg'al į. Londoną su uždą- Jungtinių Valstijų valdžia 
vinių rinkti žinias apie Angli- neseniai areštavo keturis Hitle- 
jos kai‘o jėgas ir jas pristatyti rio šnipus Hans Frederick 
į Vokietiją. Nicolai jai pareis- Schachow, Waitrun Gutman, G^ 
kė, kad jeigu ji bandys išduoti W 

šnipus, tai io šnipai nr

šnipų priosaKyje vėl pasiju, 
las senus Įialyręs vilkas pull 
ainkas Wilhelm Nicolai.

Jeigu 190G metais .jo reik* 
kims buvo skiriama $75,000, t 
dabar oficialiai šiam 
i iui skiriama j moti 
000. Dabar Nicolai 
kia visame pasaulyj, 
jsakyla turėti tam 
meras su savimi ir 
veikslus prieplaukų, 
kai civinių, tunelių, 
miestų, kaimų, namų

Lot daiiar i 
Hermann Voss, 
vetsky A ii erai 
fabriku, išvogė 
karinių .orlaivi 
vežė i Vofrietij 
Hofmann’iūtė,

neturėjo 
eitai Vokieti- 

iniĮ)' rmlistai pradėjo kelti 
i i: tuojaus atgaivino pa
le platu šnipų veikimą.

rasai], kuris yra nemato- 
kol popiet is ncsu\ ilgumas 
t i k ra.r.io chetn i kali ;kame 

•j. Kiekvienam rašalui 
ingas skii tingus skystis, 
ludojamas šnipų susiraši- 

■ i’ žinių teikime.
ki 1917 metais Jungtines 

m prie ; Vo- 
pasirūpino 
pak ašuius 

et net Ame-

(Tonlą. Daugelį jo 
. metu išsodydavo 
siibma.rinų.
Belaisviai būdavo 

tgal Nicolai šnipų

IK t jis siekė savo tikslo. Jis 
slaptai iHivyko į Londoną, ten 
Gaiety Theatre .vaidino gražuo
lė artistė Rose Lemoine. Nico
lai gavo su ja pažintį ir viena
me viešbutyje įteikė jai didelį 
voką, piasydamas, .kad ji per 
Švediją nuvežtų jį į' Berlyną. 
Ji tą padare.
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American-Born Lithuanians
By Stanley Sibelius
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WHAT PROBLEMS DO OUR LITHUANIAN 
GROUPS FACE IN THE "NEW WORLD0?

Gals Pay Bills for 
Drexel Dates

Corres. Comm

This month when 
its election 
the growth 
nization < 
leaders it 
particular 
become 
nixers, 
and women who 
their places as 
democratic count: 
their obligations tc

Oh, 
to start

The man with 
right of way at

The ruling is 
Oliver’s, made in 
Court in behalf

like work; it fascinates me. 
sit *and look at it for hours

either instance, they do 
the full value of what 
supposed to have

The Writers Cooperative Group, 
with headquarters in New Haven, 
Conn., is expanding. A local group is

six or seven
second meet

chorus extends its greatest 
to all the farmers and other

Trifles, like straws, upon the 
surface flow,

He who would search for pearls 
must dive below. x

for existence—GRANDSONS, 
NAMITE, and LAUGHING IN 
JUNGLE.

enter a turnstile 
plain clothes, was 
result of the en- 

Romcrick arrested 
disorderly conduct

co-eds dropped their 
man-catching tactics

Beat Montello!” Slogan
In Step With Increased LDS Activity

youth leaders and editors of Ukrain* 
ian newspapers with Mr. Adamic.

It would be an excellent idea for 
the Lithuanians of New York and 
Brooklyn • to invite this prominent 
author to some gathering to meet 
editors and the leaders of various 
organizations and societies.

ATTENTION AMERICAN-LITH
UANIAN WRITERS

The Senate committee on foregn affairs voted on May 
19-58, to postpone consideration of the Nye Resolution lor 
peal of the Spanish Embargo.

s, the univei 
‘ awarded < 
they 

bv contribution

This article deals briefly with 
problems of a certain section of 
population, the immigrants of 
past fifty years and their descend 
ants, the new blood of America.

'■^s, cookies, cheese 
> ■ •r V :-bits were 
; > of ‘armo-
Viola tor the use 
left believing that 
even more prof-

Brlef Notes and Comments
Today, we must not only coope

rate with our own kind but also 
with other ethnic groups in this 
country. Professionals should coo
perate with other talented people 
with interests similar to their own. 
There is nothing 
rican-Lithuanian, 
organizing either 
nian group or a 
people interested 
ment, education,

icmbershij 
loci a; 

wort 
Lith

The pictured review, a little after
discussions, and a challenge from 
Tony Vasaris of Montello did create 
so much interest that two get-to
gether socials have been held for 
the purpose of enlisting new mem
bers.

Friday, October 28, the branch 
held its gathering ‘after three years 
of complete idleness, at Tillie Lucas’ 
home1 with some non-members at
tending.

After a delicious buffet luncheon
ette Tillie explained the purpose and 
aim of the L.D.S. youth branch, its 
fraternal, social, sports and cultural 
activities. General discussion follow
ed and after the evening ended the 
fellows and girls took leave of Mr. 
and Mrs. Joe Lucas with added 
enthusiasm to beat Montello in the 
membership drive.

The second meeting took place 
at Viola’s home. Here again we

Mass. LMS To Hold 
Big Barn Dance

IT IS A KNOWN FACT THAT,:
(1) The insurgents are rebellin 

ed government;
(2) Our State department passed an act a year ago, putting 

this democratic government (with which we have friendly 
relating) on the same plane with the rebels against its autho
rity ;

will
There 
old folks and 
terbugs 
is only 
fifteen 
so get 
member 
going fast (and we mean fast).

Come, bring your friends, every
body will be there for a rip-roaring 
good time. There’ll be a good orch
estra playing both Lithuanian and 
American pieces. To the members 
of the club: all who are working 
(which is everyone, we hope!) be 
there early as -the dance is slated 
to start at 8 p. m.

The Baltimore Lithuanian Leaders 
will hold their First Annual Festival 
Dance on Friday, December 2 (TO
NIGHT), at 8 p. m., Lithuanian 
Hall, 853 Hollins Street. At the rate 
the tickets are going it promises 

) a very large affair. There 
be plenty of fun and eats. 

■ will be “polkas” for the 
swing” for the jit- 

and young folks. Admission 
25 cents for gentlemen and 
(15) cents for the ladies, 
your tickets now! Ask any 

you see because they are

Would Share Culture
The appropriation would be spent 

by governmental departments and 
agencies in making available to the 
other countries advanced technical > 
information and assistance in agri- : 
cultural, commercial and scientific ■ 
fields, and to enhance cultural 
lations through freer exchange eC J 
literature and educational movies, ti

Announcement of the progrtStl Y 
was- regarded as significant in vie# 
of Mr. Roosevelt’s recently enundh T 
ated policy of continental defeMML J 
The committee which ctrew up the u 
program was composed of thirteen 
government departments and age*» k 
cies, including the State, Treasury, 
Interior, Agriculture, Commerce and.'5 
Labor departments. * 1

Americans of Italian, Swedish, Ger
man, Hungarian, etc., blood. Here 
we are, a varied mixture of races, 
which blend but little, struggling, 
competing with each other, some
times cutting each other throats 
by our actions and sometimes cut
ting our own throats, trying to 
better our living conditions, trying 
to establish economic freedom, try
ing to lift ourselves out of economic 
serfdom in the present day state of 
industrial feudalism in which most 
of us are wage slaves, manual or 
white collar variety. We want to be 
free. That is our problem.

iss. Scholarships 
0 qualified Ger- 
ci ny creed were 
jy (he Harvard

“I visit my , friends occasionally,” 
remarked the book lover, “just to 

look over my library.”

suppie- 
>r living 
juivalent 
used by

Mr. Louis Adamic, author of MY 
AMERICA, attended a Ukrainian 
Youth Rally In Newark, N. J., this 
Thanksgiving weekend. A member 
of the Writers’ Cooperative Group 
(the co-direetor) was responsible 
for arranging this meeting of the

Most of us are second or third 
generation Americans. Politically we 
are classified as Americans, for 
nationality and citizenship are deter
mined by place of birth. Racially 
and ethnically we are classified by 
our parentage and ancestry. If our 
parents were Lithuanians, we are 
Lithuanians. To sum it up in one 
sentence ~we are Americans of Lith
uanian blood. (There is no such 
race as the American race. There 
is an American nation and a nation
ality.)

The first settlers to come to this 
country were its first immigrants. 
The descendants of the English, 
Dutch and Swedish colonists erron
eously consider themselves the elite 
of American society, the masters of 
this country. The people who came 

for i to this country after the Civil War 
I contributed just as much if not 
i more to the development of our 

UP! republic. Of course they were wage 
an slaves working for the sons and 

j daughters of the revolution who 
acquired a monopoly of the coun
try’s resources. It was the sweat 
and blood of the recent immigrants 
which built up the U. S. A. into 
the richest empire of the world.

Our problems are similar to those 
of second and third- generation

especially. South 
were quite a few 

your recent 
understand you 
to reciprocate,

rehearsal this Sunday, Doc- 
1938, but on December 11 

will bo a yearly, mooting of 
chorus at which the now offic- 
of the chorus will bo elected 

the following year. All members 
urged to bo present as it’s a

Mr. Adamic is now starting 
on a large volume on the racial 
groups which have contributed to 
the growth of the U.S.A, during the 
past fifty years. It will take him 
several years to complete this vast 
undertaking. Each section of his 
book will describe one racial group, 
its history and struggle. The part 
the Lithuanians have played in this 
country will naturally be written 
up in his manuscript.
- Since this book will publicize each 
ethnic group and its contribution to 
the wealth and culture of the nation, 
we should be willing to help Mr. 
Adamic by giving him the necessary 
information about our history and 
our problems.

Mr. Adamic has sent out an ap
peal to the editors, of many foreign 

(language newspapers. Some of them 
have already printed his letter, 
either in installments or complete.

When this important project is 
completed and published (sometime 
after 1941) we will be curious to 
see how we Lithuanians compare 
with other ethnic groups—whether 
or not we possess more energy, 
ambition, initiative, etc. -■

RAT ... A disease-spreading ro
dent. In reference to human be
ings, denotes the individual who be
comes a scab, strikebreaker or fink.

SABOTAGE...... From the French,
in whose country in the late 19th 
century the Syndicalists made po
pular among trade unionists this 
device to prosecute their aims. With 

practice 
in some

TO LITH AMERICAN ANTI-FASCIST STUDENTS OF 
AMERICA

If all the automobiles in the 
world were placed end to end it 
would be a Sunday afternoon.

the nickel has the 
subway turnstiles. 
Magistrate Frank 

Bronx Magistrate’s 
or August Gabel, 

arrested in the Simpson Street sta
tion of the /I. R. T. by Patrolman 
Joseph Romenick

Gabel tried to 
as Romenick, in 
leaving and as a 
suing argument, 
Gabel 
charge.

“The 
Oliver, 
nickel.

roll call were 
list. Potential 
discussed and 

certain parties wore picked to cont-' 
act these persons.

There was a scarcity of guls this 
time due to balls and sewing circles, 
but I am sure that the next meet
ing will fine mere of them and the 
gathering \\ •' a great aeal moie
fun.

Coffee, sand e 
and other apy 
served and then 
ny." We thanked 
of her home and 
the evening was 
itable than the last.

Fellows and girls who hold doubts 
of any sort will be straightened ®ut 
to their complete satisfaction at 
the next social to oe held at Alice 
Rolašaites’ on 6 Almont Ave. at 
7:30 p. on. this Friday. <

Let’s each bring a few new faces.
Remember—a new face may mean 

a new member.

i Edwards, newspaper writer, wfco 
1 needs good writers with talent, init
iative, enthusiasm and good ideas 
to help him develop a progressive . 
organization' in that city. The W. 
C. G. is willing to help all active; 
interested, new writers to form 
local groups in their section, since

■ one of its main objectives is to ; 
establish groups in each large city, , 
autonomous or independent groups> 
(but not clannish) all cooperating 
with each other for success. ItJ 
enough interest is shown suggest- | 
ions and plans for organizing and 
running a practical group will be 
written up in a future series of 
articles. » - '

your club holds 
meeting^ remember that 
and welfare of an oiga- 
ends upon the type ol 

has. Lithuanian .youth, in 
must train themselves to 

Readers. to become 
md to become young 

ire able to 
citizens of 

y and to 
society.

arc 
very important meeting. Until Dec 
ember 11, so long. . .

—Charles Jnškaiiskas Jr.

Tis only about six weeks or so 
since Johnny Orman of the LDS 

paid 
few

I was going to start this 
by saying “Are YOU going 
Barn Dance?”, but decided this was 
unnecessary for I can’t imagine 
anybody wanting to miss this affair 
which promises to be so much fun.

In case you - haven’t hoard about 
it yet,- here are the details again:

BARN DANCE sponsored by the 
LMS, 2nd district.... •. ■ at Grange
Park in Bridgewater..... Saturday,
December 10th..... admission 40c...
music by -Benny and the Boys... 
refreshment 
costumes.CAMBRIDGE. M; 

of $500 each for 2 
man refugees of ; 
voted this week 1 
corporation.

Those scholarship: 
announced, will bi 
on provision that 
men ted 
expenses of an amount 
to $500. This would be 
an undergraduate committee 
refugee students.

OFFICERS: The 
■ year for Lith- 

organizat ions is 
the' birth 

due, quite 
the fact that new 

> various 
choruses.

National Youth Committee 
Worcester a visit to show 
reels of the L.D.S. Olympiad held 
in Pittsburgh this summer and to 
stimulate new life in the Worcester 
branch.

leave
SOUTH BOSTON: We understand | for seven days the girls do the dat- 

you folks are afraid it’s going to ing, foot the bills, lug books 
be cold and you’ll get your “toot- around, light cigarettes and do all 
sics” cold. Well, we’re taking care1 the other things they expect to do 
of that and who’s afraid of cold 
when there’s fun in store? z Come 
on, don’t be sissies.

WORCESTER: Is it true you’re 
organizing a bus? That’s grand! We 
know you’ve always regarded the 
rest of us as hicks and we’re glad 
we’re -going to have to show you 
city slickers how much going rural 
can be.

LDS
Boston 
chorus 
dance, and since we 
arc quite willing 
here’s your chance.

BRIDGEWATER^Don’t forget to 
order the cidpr and beer. There’s 
going to be a1 hot time in the old 
town Decetnber 10th. Be seeing you 
all then. —M,

Therefore when your 
holds ils election meeting 
your leaders those who will 
to build and strengthen the 
American youth movement.

I ime 
ir, so speak 
businessmen, 

a-little-too-late 
the fact that 

private

SHEDDING TEAKS 
Hitler has gone too I 
British and French 
The cause of this 

’te'ar-shedding? Why 
Hitler no longer respect 
property!

Louis Adamic, author of A NAT
IVE’S RETURN has written the 
best seller,' MY AMERICA, which 
portrays our country as it is today. 
Hg has written other books dealing 
with the immigrant and his struggle

DY- 
THE

discussed, explained and answered 
all questions put forth by the new 
attenders. We had 
new fellows at this 
ing.

New names for the 
added to the L.D.S. 
new members were

We Raven’t heard 
your neck o’ the

The Annual Meeting of the Brook
lyn Builders'' will be held this Dec
ember 7; Wednesday, Laisve Hall, 
at 8 p. m.

This meeting will be an import
ant one for two reasons. We will 
have to elect • new' branch officers 
and begin to reorganize our activity 
for the coming year. One important 
New Year’s resolution will have to 
be passed: “Bigger and Better Act
ivity for ’39’.”

A report, on the Metropolitan 
Conference of LDS youth branches 
will be given a*nd a representative 
of our brančh will have to be elect
ed to the 'NY-NJ inter-branch

orchestra is 
very popular 
so we’ll pro
crowd there: 
knows, Nor- 

* first, ‘ have boldly assumed the role o: 
the last to ( quering male.

They call it Gander Week—when

to stop any Artie- 
with initiative, 

a special Lithua- 
general group of 
in law, govern- 

art, drama, writ
ing, radio, movies, or science, etc. 
A practical purpose is essential for 
the success of a professional group. 

Tn a future article I will describe 
THE WRITERS’ COOPERATIVE 
GROUP, which was formed in New 
Haven, last March. There is no 
reason wjiy some enterprising Ame
rican Lithuanian writer can’t start 
up a writers’ group in hrs locality.

PHILADELPHIA. — Sparkin’ — 
as grandmother would say—was in 
reverse order at Drexel Institute 
last week. ,

With full social approval, 
young 
subtle

Jame
Take th< 
not work 
(11 Thes 

)r ‘distribution wa 
man according t<

The pogroms. Reign of tenor. Re
fugees. Suppression. Spain. Austria. 
Czechoslovakia. War. Tut, tut! But 
when Hiller tries to cash in on 
English and French underwritten 
insurance well, my friends, so 
speak the businessmen, Hitler is 
just going too far!

WASTTT‘
quarters it...;' • ’ ■
tration’s r o 
mic, scie i ific'• 
among the * 
day as •’ 
strengthen 
litarian ide •

The progr 
dent Roosev It 
mental Commit u ^*4
with the American 
signed to render c1' 
effective the relat’onc o 
United States and the ’ • ’ .
American republics.

Completed after six nf' 
it will be submitt ' to ' 
gress early next yen x v*‘t' . 
ommendations for an immediate ap
propriation of nearly $1,000 009 t * 
draw - tighter the bonds of friend
ship and interdependence in this 
hemisphere.

The Baltimore Lyros Chorus cel
ebrated its first birthday on Satur
day, November 19, 1938, by holding 
a large and magnificent banquet. 
This banquet is an annual affair 
and really is oitr second of that' 
sort. This year the anniversary 
combined with the banquet, making 
it an extra large affair.

The Lyros Chorus sang three 
pieces at the banquet, “Sveiki Gy
vi,” “Mums Saulutė” and “Song of 
the Lark.” All the food that was 
on the table was donated by Lith
uanian farmers who like to see our 
chorus progress forward and NOT 
backward. A hand-made Lithuanian 
Flower 
by Mr 
will b( 
Package Party 
Tickets 
of the i 
kus.

The 
thanks 
people who donated foods and other 
interesting objects for our chorus’ 
benefit. When it comes to down 
right good cooperation and work 
for the chorus’ benefit, come to 
the Lyros Chorus members and 
you’ll find it. Keep that spirit going 
and don’t let it die. The banquet 
was a success, .thanks to everyone 
who had any part in making it a 
success.

Notice to all members: There will 
be no 
ember 4 
there 
the 
ials

made and donated 
was on display • and 
off at the “Happy 
on January 28,1938. 

; may be obtained from any 
chorus members and Mr. Vit-

the year ’round.
Sponsored by the Men’s Council 

and the Women’s Student Governs 
meht Association, it was designed 
as “a lark” to teach students of) 
both sexes the social problems of 
their opposites.

But, said the sponsors, there’s 
always the possibility it may reach 
beyond expectations—to the mar
riage altar, for instance.

The idea is popular with most of 
the men. The co-edsz they say, are 
qtiite fair. They pointed out there’ 
were few “wall flowers” at the 
court dance the other night evert 
though the girls may have thought 
it would have done some of thej 
males good to “sit it out

Girls find the financial aspects 
of the plan objectionable. One co-' 
ed declared that for once she’s beenl 
able to dine and dance with just 
whom she wishes, but to accom
plish it she had to sacrifice (1) a 
pair of stockings, '(2) a hair-do, and 
(3) a box of caramels.

ELECTION OF 
last month of tl 
American youth 
often the first month lor 
of new ideas 
simply enough 
officers are c 
executive position 
branches, etc.

THAT MAN AGAIN: The Ameri
can Indians are just a bunch of 
reds. This startling discovery, my 
good readers, has popped up in one 
of the Dies’ investigation comedies.

Lucius, father says we can’t marry unless you agree 
working for him as a $12,000-a-ycar executive.” 
do it, ‘Angelina, I'll do it, because I love you.”

Penktad., gruodžio 2, 1938

defendant,” said Magistrate 
“had already deposited his 

Obviously he had to protect 
been his investment, not to mention catch 

a train. Case dismissed.”

(.”,) The result has been to help the fascist powers to gain 
control of Spain; neither Italy nor Germany can provide at 
home sufficient munitions for their immediate needs, but are 
buying arms, bombs, planes and supplying arms, bombs, 
planes as well as soldiers to the rebel forces of Spain;

(4) Senator N.ye drew up a resolution to repeal the Neutral
ity Law, authorizing the president to raise the arms embargo 
against the government of Spain;

(5) Chamberlain of England let down the legally constitu
ted Spanish Loyalist government in his desire to protect Brit
ish owners.of Spanish mines, and to further his secret dealings 
with Hitler and II Duce;

(6) Although American opinion expressed itself as strongly 
in support of the Loyalist cause, Hull went along with Britain, 
thus helping to garrot the Spanish government.

THE YOUTH OF AMERICA feels bitterly against the lop
sided neutrality of the United States, which condones the 
soiling of munitions to Italy and Germany. To us is seems a 
deliberate aid to the fascist forces which are seeking to 
crush Spanish democracy.

Therefore, we are resolved that because at the present time 
the Loyalist government is too weak to . make an effective 
protest, we, its spiritual children—fully aware that sympathy 
is still justly slanted in favor of the Spanish Republic; aware 
that if the Loyalists can buy sufficient modern equipment in 
the U. S., the government may yet permanently withstand the 
fascist onslaught—take it upon ourselves to continue rousing 
public opinion to bring another charge of pressure forbear 
on the House of Representatives and the Senate.

less enduring names, this 
by employees of hampering 
instance of damaging, work in order 
to gain their demands has existed 
since the earliest times that men 
were hired or bought by other meh 
for the latter’s gain. The train that, 
does not arrive on scheduled time 
because workers are supporting fel
low workers in y strike or because, 
instead of striking, they have pur
posefully delayed it is an instance of 
sabotage.

SCAB.... The employee who does
not join his fellow workers in their 
attempts to better their conditions, 
especially when the culmination of 
such efforts become strike action. 
The term also used for all kinds 
of strikebreakers.

SCRIP ... The obsolete definition 
of scrip as a “mocking gesture” 
holds good for contemporary com
pany towns where workers are paid 
off in cardboard or metal represent
ation of currency. The scrip is rede
emable at face value only in com
pany stores where commodities 
usually are priced considerably high
er than in outside stores. As the 
lesser of two evils, workers in com
pany towns often prefer to trade 
in their scrip, for less than it is 
supposed to represent, at outside 
stores where commodities are priced 
lower. In 
not receive 
they were 
paid.

Make Way for the 'Man Brooklyn Meets To 
With a Nickel!

We want : 
right. We’ve 
appropriate place. Now all you have 
to do is to come dressed < 
farmer or hick or what ever 
consider suitable attire for the 
derncss of Bridgewater.

GARDNER: It’s a long, long 
but the fun will be worth the 
and I’m sure we’ll all be willing to 
put. you up overnight to make 
things easier.

LAWRENCE 
anything from 
woods for a long time but expect 
you’ll turn out en masse. We cert
ainly. would like to hear from the 
Musty Beers again.

LOWELL: We’re glad we have 
your promise to be present.

NORWOOD; The 
from Norwood and is 1 
with a large following ; 
bably have the largest

And as everybody 
woodites always arrive 
the best time and arc

Manngreen. a columnist on the 
Daily Worker, has this suggestion 
to offer: ", . . may we suggest that 
he delve also into the Kin 
version of the Bible? 
phrase, ‘if any would 
neither should he eat 
salonians 
made tc 
his need

I’m afraid that Dies, as well 
Hitler, will have to censor the B 
because of communistic propag

have already been elected to the 
Two of our members, Mary Council by the Conference, 
and ' Keistutis ' Michelson

W.'S. f’j*, I lists. JĮ
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PHILADELPHIA, PA

“LAISVES” BANKIETASbūdavc
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Šokiams Gros A. Habricchuk Orkestrą
I

i

Kalbės R. Mizara, “Laisves” Redaktorius

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

*

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

iv
n 10

• H I

r*

s?

Inai 
apie

Ar žinote, kad 13-tą dieną 
lapkričio sukako 11 metų nuo 
to laiko, kuomet likosi atida
rytas Holland Tunnell. Pirmi 
vežimai pervažiavo per Hol-

24.31
30.00
4.90
2.50

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

X /.
A'
Oi

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam pri
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

NUTEISĖ GRYNSZPANO 
DĖDĘ IR TETĄ

k ūme •/ 
nepra' 
visai r 
ten Im

571

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

n* .1 
yra

gAr' g A

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

Penktad., gruodžio 2, 1938

THE STANTON HALL
360 Snyder Ave. Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų 
Vakarienė 6 vai., o šokiai 7:30 vai. vakare

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

* LAISNIUOTAS GRABORIUS

LAISVI!

Rengia Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos
I

Sekmadienį

Gruodžio 4 December

nruo lai KU, ah i Jut-
1 žvtis a-istoforėlis,

Kristofy Ji
buvo r ■’ i, aes^askutinia
forėlis lė su išs < ti
nebūtų . • ’ v, v:;’■• a’ -ti.
teta < v t S! t ’• ?, i
paro a i, ■i 1 > i ‘n :i
jis bi v.) ai paliegęs ir
minkšti’; ■/ ■ <> Jau• v 'įsroc ?, / 1 i '• mu metų
šliauž ios r?-c> ; t grindų f

ko jo darbo, numirė ma- 
tetos Elzbietos vaikų, 
t minkąs, Juozukas, abu 

jam nuvažiavo koją, o Kristo- 
u klubu taip, kad jis niekados 

b’-vo paskučiausias, kurį 
\ pati gamta norėjo jai 
jktiaai. Kaip ten nebūtų, 
ugo; jis turėjo kaulų su- 
o trejų metų, nedidesnis 
as. Per ištisas dienas jis 

purvinuose marškiniuose, cyp- 
nas kitus, o kadangi grindys visados 

iltos, tai ir vaikiščias visados būdavo peršalęs 
ir nuolatos traukydavo nosuke, nes iš jos varvėdavo. 
Taigi visi jo nekęsdavo ir už jį net ir nesusipratimų 
šeimynoje pakildavo, nes motina mylėdavo jį labiau už 
kitus vaikus ir net susinėdavo dėl jo su namiškiais; 
taip tai ji leisdavo daryti jam, ką tiktai jis užsimany
davo ir net pradėdavo verkti, jeigu jo cypimai įpykinda
vo Jurgį.

Dabar jisai numirė. Gal būt, kad_ nuo rūkytos deš
ros, kurią jis valgė tą rytą, nes-jos daromos iš nesveikos 
kiaulienos, pripažintos netinkamomis gabenti į kitas ša
lis. Kaip ten nebūt, bet į valandą po valgymo dešros, 
vaikas pradėjo rėkti nuo skausmo, po kitos valandos 
vaiką pradėjo traukyti ir jis raičiojosi ant grindų rėkda
mas. Katriutė, kuri tada buvo tik viena su juo namuo
se, išbėgo, rėkdama ir šaukdama pagalbos ir už kiek 
laiko atėjo daktaras, bet Kristoforelis jau buvo paskutinį 
kvapą išleidęs. Be tetos Elzbietos, kuri tiesiog negalėjo 
nusiraminti, nieks jo nesigailėjo. Jurgis pasakė, kad 
vaiką turėsiąs miestas palaidoti, nes jie juk neturį pinigų 
šermenims kelti, ką girdėdama vargšė moteriškė, vos iš 
proto neišėjo ir laužė rankas iš gailesčio ir nusiminimo. 
Jos kūdikį turėtų palaidoti pavargėlių kampe! O jos 
podukra žiūrės, nei žodelio neužtardama b Reiktų, kad 
Onos tėvas iš kapo atsikeltų ir ją išbartų!... Pagaliau 
Marė pasakė duosianti dešimtį dolerių, bet kad Jurgis 
buvo nepermaldaujamas, Elzbieta, verkdama, išmeldė nuo 
kaimynų ir taip už Kristoforėlį užpirko mišias, pasam
dė baltą vežimą, nupirko sklypelį žemės ant kapinių ir 
ant kapelio įkišo medinį kryželį paženklinimui vietos, 
kur jis yra palaidotas. Vargšė motina keletą mėnesių 
buvo ne sava: vien pažiūrėjusi į grindis, kur Kristofo- 
rėlis šliaužiodavo, ji jau pradėdavo verkti. Kad tai ji 
pirmiau būtų girdėjusi, sakydavo, tai gal tas garsusis 
daktaras ir būtų išgydęs jos vaiką. Mat, apie tą laiką, 
kaip Elzbietai pasakojo, tūlas Chicagos bilijonierius už- 

• mokėjo neapsakomus pinigus, partraukimui garsaus chi
rurgo iš F ■’ ••opos, kad tas gydytu jo dukterį, sergančią 
tokia na t kai r ir Kristoforėlis. Kadangi minėtasis
chirurgas nirmiau 
ne švedam c, tai o*

i dulkių ir kiekvienas ten dirbąs, neilgai tegyvena. Ten 
jie perdirba kraują į albuminą ir daugelį kitų smirdan
čių dalykų perdirba į dar labiau smirdančius daiktus. 
Koridoriuose ir požeminiuose kambariuose, kur visi tie 
dalykai yra išdirbami, galėtum paklysti, kaip ir Ken
tucky valstijos urvuose. Tarp dulkių ir garo elektriš
kieji žiburiai žybčioja, kaip kur tai tolumoje mažos 
žvaigždelės—raudonos, mėlynai-žalios ar kitokios, pagal 
tai, tarp kokių dulkių ar išgaravimų jie yra. Tame 
baisiame lavonbutyje esamas smarves lietuviškai gal ir 
galima užvadinti, bet angliškoj kalboje tinkančių tam 
žodžių visai nesiranda. Norįs įeiti į vidų, turi gerai įsi
drąsinti, kaip įvšaltą vandenį įšokti; Jis vaikščios tenai, 
kaip kad plauktų po vandeniu; jis prisideda skepetaitę 
prie burnos ir tad veikiai pradeda trokšti ir sprangsėti ir, 
jeigu, nepaisant to, jis bando ten ilgiau būti, veikiai 
pradeda jausti, kad galvoje ima ūžti, gyslos kaktoje 
ir smilkiniai pradeda plakti, galiaus jį apima smarkus 
amoni jos smalkas ir jis, apsisukęs, greitai smunka atgal 
ir laukan išeina pusiau apkvaitęs.

(Bus daugiau)

jie gaus iš bankų $3,398,500, 
arba $451,500 daugiau, negu 
1937 metais.

Atyda
LDS 133 kuopos mėnesi

nis susirinkimas neįvyks penk
tadienį, 2-rą d. gruodžio, kaip 
paprastai, bet įvyks sekmadie
nį, 11 d. gruodžio, kartu su 
buvusia Laisvės Drau
gija, kuri perėjo į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą. Abi 
organizacijos sueis į vieną ir 
vadinsis LDS 133 kuopa.

K. Biuras.

Paryžius. — Tapo nuteisti 
keturis mėnesius kalėt irt 
100 frankų baudos užsimo- 
kėt dėdė ir teta H. Grynsz- 
pano, žydo jaunuolio, kuris 
nušovė Vokietijos ambasa
dos raštininką vom Rathą. 
Jiedu baudžiami už tai, kad 
laikė pas save Grynszpaną 
po to, kai vyriausybė įsakė 
jam apleist Franci ją.

■ - »

Aukos Ispanijos Demokratijai Ginti
Sekamas aukas Lietuvių Komitetas Gelbėti Ispanijos De

mokratijai aplaikė per lapkričio menesį:
Per A. Kavaliauskas, LDS 139 kp., Chicago, Ill.
Per H. Žilinskas, Lewiston, Me.................................
Per M. Yagminienė, Chicago, Ill................................
Per W. Bagdem, LDS 126 kp., Johnston City, Ill.
Laisvės Choras, Hartford, Conn....................................
Per O. Giraitienė, Hartford, Conn. .............................
Per A. Alska, ALDLD 236 kp., Washington, Pa.
Wm. Misavage, Royalton, Ill........................................
M. Pūkis, ALDLD 145 kp., Los Angeles, Cal.
A. Rudzinskas, ALDLD 8 kp., Summerville, Mass.
Per S. Sasna, Lith.’ Women’s Club, Brooklyn, N. Y.
Per A. Dambrausky, Girardville, Pa........................’..
Per M. Valenta, Cleveland, Ohio .............................
Paulina Antanuk, So. Boston, Mass............................
Per J. A. Bulky, W. Hartford, Conn............. ..............
V. Prarfhitiehe, Brooklyn, N. Y. ■*...............................
Per V. fc Qksas, Los Angeles, Cal............................
Per A. M. Dambrauskas, So. Boston, Mass........... L .
M. Bagdonas, Nqw York City...............*.
Per P. Grabauskas, Brooklyn, N. Y..............’..........   .
Per A. Yeskevich, B. dance temp. comm, treasury,

Brooklyn, N. Y..................................................... .
Liet. Mot. Apšv. Kliubas, Minersville, Pa................
LDS 101 kp., Hillside, N. J...................................... ....
Per A. Dambrausky, Girardville, Pa............................

$5.00 
8.02 
5.90

14.37, 
5.00 
3.20

Nedirbo, bet Pinigų Gavo
Petras Vosilius, gyvenantis 

107 Adam St., Hoboken, N. J., 
aplaikė $1,700. Dalykas tame, 
kad darbavietėje, kurioje ji
sai dirbo, jisai ir kiti keli 
darbininkai organizavo uniją. 
Darbdavis, susekęs, kurie yra 
organizatoriais, visus paliuo- 
savo nuo darbo. Dalykas atsi
dūrė Darbo Biure. Teismą 
kompanija pralaimėjo. Labor 
Board sprendimu, jie likosi su
grąžinti prie ąavo seno darbo 
ir gavo apmokėti pilną algą 
už visą nedirbamą laiką.

Apiplėšė
žalkauskas, gyvenantis 31 

Brunswick St., lankėsi Ne- 
warke parengime. Iš parengi
mo užsuko pas pažįstamus. 

| Esant vėlam laikui, pašaukė 
taksį, kad parvežtų į Jersey 
City. Jo pasakojimu, jisai pa
stebėjo, kad važiuojama ne 
tuo keliu. Jis padarė pastabą 
vežikui, kuris jam atsakė, 
kad jam tas kelias geriausiai 
žinomas. Išvežęs už miesto 
žalkauską, plėšikas sumušė ir 
atėmė $90 pinigų. Atsargiau 
tie, .kurie vėlai važiuoja!

Balsų Skaičius
Praėjusiuose rinkimuose 

Hudson County Socialistų 
Partija turėjo įvairioms vie
toms 7 kandidatus, kurie ga
vo viso 3,921 balsą. Komunis
tų Partija statė penkis kandi
datus į įvairias valdvietes, ku
rie gavo viso 1,316 balsų. Tei
sybę pasakius, socialistai gavo 
daugiau balsų, negu Komunis
tų Partijos kandidatai, bet 
reikia pasakyti, kad jie turė
jo pilnesnę laisvę vesti agita
ciją. Darbo žmonių spėkos 
buvo susiskaldę šiuose rinki
muose, jokios vienybės nebu- 

10 90iVO’ dalyvavo rinkimuose kiek
viena partija atskirai ir tas 
'nedavė jokios naudos darbi
ninkų klasei.

# Šeima Auga
“Laisvės” šėrininkų skaičius 

mūsų mieste auga, šiomis die
nomis įsigijo “Laisvės” Šerą P. 
Vasilius. ‘ Aukavusių drg. Ya- 
nuškos paramai praleista du, 
kurie yra aukavę: K. Maži- 
liauskas aukavo 50 centų ir 
A. Yuška $1. Atleiskite už pa
darytą klaidą.

3.85
11.15

6.50
8.68
1.00
8.10
1.00

20.39
4.10 

10.00 
10.00

.65

KONCERTO
“Lister,” Ispanų Choras 
Antonio Quintailla, gitaristas 
Lolita Larrea, sopranas 
S. Kuzmickas, baritonas 
Vaidžiulienė ir Duktė, dainuos 

duetus ir solus

PROGRAMA:
N. Statkevičiūtė, sopranas
Sapovičiūtčs, 'šokikės
Merginų Sekstetas
Vaikų Balalaikų Orkestrą
A. Habricchuk, armonistas 
Lyros Choras

Kadangi minėtasis 
•ai ‘šFandv'ti gvdvmą to 
•e aet'1v’t'lių vaikis. ser-| 

■ iri dvką. ir laikraščiai 
ir tt. Bet ką 

r ‘ ^Kaitydama laikraščių, nieko 
k ii • niogi nieko anie tai jai 

geriąu, kad jau numirė, nes tada jie 
vtriioti iį pas daktarą kas dieną ir

<pif iie'kant darbo, tarytum kokis 
'rkš'ri’i io, tarvtum koki tauki- 

• nt jo gvvenimo tako, o jis žinojo 
"o neoi’isiartinti prie vietos. Bedar- 
hi.r/o visokiuose padėties laipsniuose, 
iksią žeminusįjį laipsnį pasiekti. Tenmetė, kad

eto šiurpulingiausioj padėtyj esančiųjų bedarbių— 
tai dirbtuvė visokių trąšų!

Darbininkai, būdavo, kalba apie tai su kokia tai 
baime. Nedaugiau kaip vienas iš dešimties bandė ten 
darbo j ieškoti, kiti gi devyni užsiganėdindavo girdėdami 
kitus pasakojant arba pažiūrėdami pro duris, praeinant. 

. Nekurie dalykai buvo aršiau, negu badu mirti. Kiti 
klausdavo Jurgio, ar jis ten dar nedirbo ir ar ketina ten 
darbo j ieškoti, ir jis dažnai vienas sau tą dalyką ap
svarstydavo. Esant tokiame varge, kaip jie, ir taip pasi- 
švenčiant, kaip jie, ar jis išdrįstų nepriimti kokio nors 
darbo, jeigu jam kur pasiūlytų, nepaisant to, kad tai 
ir būtų aršiausias užsiėmimas, ką gali rastis? Ar jis 
gali eiti namon ir valgyti duoną, kurią uždirbo Ona, 
būdama taip silpna ir visados besiskundžianti, žinoda
ma, kad jis turėjo progos gauti darbo, bet neėmė? O 
visgi jis galėjo taip galvoti per ištisą dieną, bet vien 
dirstelėjus į tąją trąšų dirbtuvę, jį papurtydavo ir jis 
eidavo šalin. Tačiau jis buvo žmogus, kuris savo priva
lumus turėjo atlikti, taigi nuėjo tenai ir pridavė savo 
vardą, kad, progai esant, jis norįs vietą gauti.

Durham’o priemoniškų trąšų dirbtuvės yra kur kas 
atokiai nuo kitų fabrikų. Labai mažai kas ten apsilanko. 
I tąją “jardų” dalį sueina į tam tikrus aruodus renka
mieji atlaikiniai daiktai, ar prie darinėjimo visoki iš
metamieji dalykai; čia taipgi džiovina kaulus ir troš- 

f kiuose skiepuose, į kuriuos dienos šviesa niekados neįei
na, gali matyti vyrus, moteris ir vaikus, pasilenkusius 
prie besisukinančių ratų, apip j austančius ir tekinančius 
kaulus, išdirbančius iš jų visokius mažmožius; čia darbi
ninkai prisikvėpuoja pilnus savo plaučius smulkių kaulų

Viso ............    $200.77
Komitetas dėkavoja viršuj pažymėtoms organizacijoms ir 

ypatoms už tokią gausią paramą Ispanijos kovojantiems 
j žmonėms ir amerikiečiams savanoriams.

Iki. šiol per mūsų Komitetą buvo surinkta $1,000 su viršum- 
Dauguma pinigų pasiųsta North American Committee to Aid 
Spanish Democracy ir Friends of the Abraham Lincoln Bri
gade. Dalis pinigų buvo sunaudoti pasiuntimui įvairių daly
kėlių mūsų lietuviams kovotojams. Dar kita buvo sunaudota 
parėmimui tų lietuvių kovotojų, kurie jau sugrįžo iš Ispanijos.

Tūlas laikas atgal buvo gautas laiškas iš Paryžiaus nuo 
drg. B. Kuprinsko, kuriame, jis prašė paramos nusipirkti rei
kalingą “čeveryką” dėl sužeistos kojos. Jo koja buvo su
žeista, kai jis kovojo Ispanijoje. Komitetas aplaikė apie $25 

'aukų to draugo/^šelpimui. Bet to instrumento nupirkimui Į land TunnelL 13-tą dieną lap- 
reikėjo apie $40. jTai Komitetas pridėjo i^savo iždo ir sudarė 
reikalingą sumą pinigų ir pasiuntė drg. Kuprinskui. Dabar 
gavome nuo to draugo padėkavonės laišką už aukas...Laišn
kas tilps “Laisvėje.”

Mūsų organizacijos yra nuolatos aukojusios Ispanijos žmo
nėms. Tas aukavimas neturėtų sustoti ir dabar,' kai ameri
kiečiai savanoriai sugrįžta. Priešingai, dar smarkiau reikia 
darbuotis. Pagelba Ispanijos žmonėms nedpsakomai reikalin
ga. Taipgi be galo reikalinga pagelba savanoriams, kada 
jie sugrįš. Jiems reikės gydytis, iš naujo atsistot ant kojų 
gyventi. Pranešama, kad tarpe gruodžio 3 ir 10 dd. Iš Ispa
nijos išvyks apie 500 amerikiečių. Jų pasitikimui, priėmimui 
ir prižiūrėjimui reikės didelio finansinio ištekliaus. Jų tarpe 
bus ir lietuvių kovotojų.

šiuo tarpu Lietuvių Komitetas Gelbėti Ispanijos Demo
kratijai ižde beturi apie šimtą dolerių. Tai visai mažai, ne 
kažin kiek tegalėsime pagelbėti sugrįžusiems lietuviams ko
votojams ir kitiems amerikiečiams. Todėl mes vėl karščiau
siai raginame lietuviškas organizacijas ir pavienius lietuvius, 
visus demokratijos ir laisvės mylėtojus, ateiti mums talkon, 
idant sukėlus keletą šimtų dolerių tam prakilniam tikslui.

’Tie jaunuoliai paaukojo viską kovoje prieš fašizmą už de
mokratiją. Viskas, ko jie dabar nori iš mūsų, tai kai jie su
grįš, kad mes padėtume jiems iš naujo atsistoti ant kojų. 
Mes negalime juos suvilti. Mes turime atlikti savo pareigą. 
Mes turime ištiesti jiems savo brolišką ranką!

Helen Kaunas, LKGID Iždininkė.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIfiJIMAMS ĮSTAIGA

Municho Katalikai Gina 
Žydų Pamaldas

Munich, Vokietija. — Vie
tiniai gyventojai, daugiau
sia katalikai, labai pasipik
tino, kad naziai uždraudė 
žydams pamaldas subatoj.

Tad hitlerininkai tiek nusi
leido, kad sako, jog žydai 
gali atlaikyt savo pamaldas 
penktadienį.

Bet kad naziai sudegino 
bei suardė žydų bažnyčias, 
tai pamaldos galės įvykt tik 
privačiuose žydų namuose.

kričio. Lapkričio 15 d. sukako 
septyni metai, kuomet likosi 
atidarytas Bayonnės tiltas.

Vakarienė
20 lapkričio vietinė lietuvių j 

parapija apvaikščiojo 25-kių 
metų jubilėjų. Tie, kurie daly
vavo, sako, buvo daug pra-' 
baščių ir vyskupo prisiųstas 
atstovas, žmonių buvo apsčiai. 
Tačiau vietinių mažai, suva
žiavę buvo iš kitų kolonijų. 
Kunigų buvo 11.

Vakarą atidarė Baziliukas. 
Pirmininkavo kunigas Balko
nas iš Maspetho, pažymėda
mas, kad šis pažmonis, tai ku
nigų vakaras. Pasakyta teisy
bė, mat, kiekvienas kunigas 
buvo perstatytas, kad ir ne 
kalbėti, tai nors pasirodyti.

Iš' vietinių kalbėjo Marcin- 
ka, Ketvirtis, Andruskevičiu- 
kas ir Jasaitienė. Iš Jasaitie
nės visi stebisi, kad buvusi 
laisvamanė nusirito prie kuni
gų andarokų. Keista, bet tokis 
nekuriu žmonių likimas.

Kalėdų Diedukas
New Jersey valstijoj taupi- 

nimo bankuose yra pasidėję 
pinigų į taip vadinamus Chris
tmas Clubs 68,655 žmonės 
Šiais metais viršija pereitus 
metus ant 8,755 žmonių. Visi 

k » . •

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
• Visas maistas geriausios rūšies.
J KAINOS ŽEMOS

• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfcJE

520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N, Y.
corner Union Avenue



FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
ftsšs’W

korifc

So. Boston Ka LIETUVIS GRABORIUSWILKES BARRE, PAmi

Woodh

Clement Vol
inc

ispanijo

už tai 
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i a.some 
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kė Ona 
tond.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717$

Unionism.
visokiu

LDI-
mas ;

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

Committee 
American 

glebius

Sovietų Sąjungos 
ii Detroite

vadovybei, 
problemos 
Trockistai, 
jo nutilti,

Turim pu U 
ir salę riti
Teikiam n

z m one 
minėto 
naudai
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Telefonas: Humboldt. 2-7964

mes
penktadieniais ch 
kas ir stengturnes 
nesivėluoti, nes tai 
protys.

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbinio 

ir Jmportuotij degtinių, visokių 
” » ‘ Vynij ir gėro alaus.

UZ

Tamašaus

unijos vietų aršiausius 
kistus, lovestoniečius, 
Ston, Pi par, Dobžinski, 
tus. Dobzmskį, Fordo

Moterys Labiau Nusistatę 
Prieš Hitlerį ir 

Smetoną

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

LIETUVIŠKA .
RESTAURACIJA
... . BAR ir GklLL

ivo metinio 
dienoj, f

B. Kliubi 
apylink 
n'icko 

ujo puses bi

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

s, jo motinėlė, jaučiuos lu
pa vargus, beft suprantu 

mūsų užduotį tarti nors kele- siharkiai 
bankietu 

lūšio 1 d., 
408 (’out I.

organi- 
? rengi i.

laminami Euroviško^ ir Amerikoniško stiliaus 
rus. lietuviško namų darbo, kilbasai 

na; * a.spador iškai nuvirti kopūstai

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

Šiomis dienomis mirė - (Irau 
TamašHusko uošvė/ 1 
liūdesio valandoms tt?iš 
savo... širdingiausią 

draugui 
jo Šeimai.

PA. *
Am. Liet. 

Skyrius, 
Turė- 

taip pat. 
Visos organ i- 

priguĮinčioę, prie šio Sky- 
skaitlingai dalyvaukite, pasi- 

kitus darbininkus-kes.
v. Crystal Ballroom, 

Kviečiam. ir jau- 
Ro ilgėjai’.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruod. 5 d., Liet. Tautiškam Name, 
kampas Vine ir N.;. Main Sts., Bra

usite knyga “01* 
ime įvmaų komi.,

)dėl daly v

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 4 
d., 2 vai. po p., pas dd. Vainauskus 
55 Miami St. Visi nariai dalyvauki
te, ir naujų narių atsiveskite. — J

Kp. Org. (281-282)

džįa 7 vai. vakaro. Būtinai dalyvau
kite, ne« turime svarbių dalykų ap
svarstyti. -- G. Šimaitis. (281-282)

ŠNIPAI IR KOVA SU JAIS d

(Tąsa nuo 4 pusi.)
nors pirmiau jis niieikados tokio bgs pilkis kaip 
tvirtinimo nedarė.

Dalykas tame, 'kad 
Ttirrou, kuris buvo 
agentu, kuriam , buvo 
areštuoti eilę . Iii'tįorio 
patsai daba)' yra dide 
žiūro i. J is jau senai r; 
iš valdžios agi 
spaudą, paskel

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave 

NEWARK, N. J.

Dėkavojam draugijų visiems 
draugėms ir draugams, kurie 
r it p i n q s i - d a i' b a v o s i surengime 
gražaus paminėjimo. Dėkavo
jam choro mokytojai, draugei 
Karsdkienei ir Aido Chorui už 
padainavimą, už malonią ir 
drauge graudinančią dovanė
lę, beskę raudonų gožiu, ku
rios puošė .mūsų sūnaus pa
veikslą.

Rožės jau nuvyto ir tuojaus 
išnyks, bęt. mūsų ilgėsis dėl 
sūnaus visą gyvenimą nepasi
baigs, .Vien’tik jo. .paveikslas, 
kurį Worcesterio 
m u ips, dovanojo, 
amžiui 
tariam širdingą 
jarh Sabaliauskui 
už padainavimą," 
už prakalbą, už prisiųstas te
legramas, pirminihkui ir drau
gijų atstovam. ‘I)ękAyojdm gi
minėmis, 'kurie’ pribuvo iš 
Brooklyn, N. Y. Taipgi vi
siems giminėms, draugėms ir 
draugams iš apylinkės miestų 
suvažiavusiems, farmeriąms ir 
visiems vietiniams. Ačiū drau
gėms, kurios pasidarbavo prie 
pavaišinimo svečių. Sykiu ta
riam- širdingą padėką vi
soms ir visiems už skaitlingą

Saugokitės Provokatorių, 
pu ir Išdavikų!

Apvienytoj Automobil ių 
joj buvo privisę visokio plati 
ko' šnipų, provokatorių ir par 
davikų. Kas kone privedė or 
ganizaciją prie skilimo. Betg 
dėka tvirtai darbininkų vieny 
bei ir gerai Q1O 
taikiai išrištos to. 
ir įvyksta taika, 
lovestoniečiai tin 
bet gi jie beatsisakė nuo 
vo principų, t. y., griauti 
sabotažuoti visą unijos veiki-įdžioj jau iškrautas Valenci- atsilankymą ir kas-kuomi pri 
mą. Pagalinus darbininkų jos prieplaukoj. Taigi, fa- aidėjo,
spaudžihma Pildomoji Taryba šistų blokada negali sulaikyti 
buvo priversta prašalinti iš gavimą paramos iš užsienio.

troc- 
Mrs. 

ir ki
li ni jos

atsilankymas darė mums link 
smiau. Mes visiems dėkingi.

Motina, Tėvas ir Brolis 
Mazurkai.

paveikslus familijų, ves 
kitokiu urruniu ir n«i vieni u

padarai
pa vei ka zjiy'b >
k ra j a n; h- j j
SU ame

WILKES-BARRE
Šeštadienį, gruod. 3 d. 

Kongresas, . Wilkes-Barr 
rengia balių svarbiam tikslui 
sime gorų orkestrų šokiam 
gerų valgių ir gėrimų 
zacijos 
rįaus 
kviečiant 
Pradžia 7 
325 E. .Market St 
nimų dalyvauti.

'■'-■(28R28Ž-)’

SO THE BLIND MAY READ—A Rod Cross volunteer worker demon 
strates braille transcribing, an aciivity o! many Red Cioss Chaptcis. 
Several thousand books are produced and bound each year foi fiee dis

tribution to (lie blind through libraries.

Pui- 
kepta paršie- 
barščiai.

šiuos judžius įuu parodė 
keliose vietose Detroite, Žrrib-! 
nūs, matę juos, labai gėrisi, 
sako, “tai gyvi vaizdai iš nar
siosios Ispanijos ir Sovietų. 
Sąjungos, kuriuos-' kiekvienas 
darbininkas turjįtų pamatyti!“ 
Todėl Detroito Lietuvių Ko
mitetas Gelbėjimui Ispanijos j 
Demokratijos rodys šiuos jo
džius sekmadienį, 11 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, Draugijų 
Svetainėj, 4097 Porter 
prie pat Clark Park. Wood- 
mere gatvekaris priveža prie 
pat durų. Į

.Šie du judžiai yra skirtin
gi, betgi jie labai gerai su
puola narsume ir gabume tų 
dviejų šalių darbininkų. Todėl 
jie, bus rodomi tuo m pačiu at
veju.

Todėl pamatykite šiuos įdo
mius jodžius ir paremkite Is
panijos kovojančią liaudį. Is
panijos kovotojams parama 
yra labai reikalinga. Ir kad 
galima ją.suteikti, tai parodo 
tas faktasPasiųstas laivas 

į su maistu, drapanomis ir me
dikamentais lapkričio pra-

SO. BOSTON, MASS.
Laisves Choras -rengia Minstrel 

Show, įvyks sekmadienį, gruodžio 4 
Pradžia 7:30 v. v. Liet. Saloje, 

kampas E ir Silver Sis. Bus juokai, 
dainos, muzika ir visokios įvaireny- 

gausybės rago. 
Choristai kviečia visus skaitlingai 
dalyvauti, mes užtikriname, kad ne- 

L-eoil G. sigai.lėsite. — Įžanga tik 40c — Ko- 
valdžios misija. - (281-282)

F o l o g r a f a
Traukiu
tuvių
tš senų
naujus

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro repeticijos įvyki .? 

gruodžio, 8 v. v.. 73?> 
Avė. visi na'i a i skm.b’
anksti, 1-ųid galėtu:,no gerai i_. i 
puoli .“Laisvės” bankiete, į-vykrtų 
čiain 4 d? 'grubd-Zio.- Bus žmom į 
tolimesnių mieštų . ir iš apylinke
Todėl dalyvaukite .repeticijose. - 
Kom. ' ‘ ' (280-282)

RADIO PROGRAMA
Šeštadienio, gruodžio

radio progrni
WOItL, 8 vai 
kauti:

1 — Dainininl
Įtini

Uv taSi 10 Ūu, H. I. - 

Tarp Ith'Ave. ir living Place 
A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 

9 A. M. iki 3 P. M.

“Bendras frontas prieš Hit
lerį, o ne su Hitleriu prieš 
darbininkus,” garsiai sušuko 
moteris savo vyrui protesto su
sirinkime prieš Hitlerio barba
riškumą, kur dalyvavo 6,000 
publikos Laivyno Svetainėj. 
Mat, vyras yra..kunigo Cough- 
lino zakristijonas, ir neiškęs- 
damas kunigų kalbėtojų smer
kimą IJitlej-io barbarizmo, pa
reiškė savo boso nusistatymą, 
“Bendras frontas mušti žy
dus.“ Kita lietuvė moteris 
sušuko ant savo vyro: “Kaip 
ant progresyvių parengimo, 
tai tavo kojčs i’r‘ strėnos pil
nos reumatizmo, bet kuomet 
Chicagos smetoninkų koncer
tui, tai visas Detroito’ stubas 
išlandei, per tris nedelias da
lindamas veltui -tikietUs.’5

Ka’ip teh nebūtų, betgi pa
sirodo, kad moterys yra pa
žangesnės ir labiau neapken- 

Hitlerio ir Smetonos.
Tikictu Pardavėjas.

HARTFORD, CONN.
• Ląi^včs Choras vengią di’iąigišky. 
vakąrelį, šeštadienį, 3 d. 'gruodžio, 
8 v. v. 57 Park St? Turėsimo gerų 
orkestrų šokiams, bus skanių ivalgių 
ir .gėrimų. ..Visi kviečiami dalyvauti.

...............  (282-283)

Kliu- 
Prašomi 

bus nau- 
naujiems 
(282-281)

ujiis nariam liepia siųsti na
tos duokles jiems, šnipinėti 

isdAvinėti lo- 
gauti kuodau- 

prie -šio' komi to
ną susirinkimuo- 
gliauti UAW iš 

ir pranešti savo vei- 
io komiteto . pirminin- 
. E. Greene, 902 Ford 
Detroit, Mich. Ponas 

Greene yra vienas i.Š tą .iš
mestųjų. (Vėliaus pranešiu; 
kas jis do sutvėrimas.) Vadi-' 
naši, trockistai-1 ovestoniečiai; Šioje 
pasirįžę ir aut toliaus, ir tai; kiame 

didesne energija^ uojautą 
Apvienytą Ąutomobi- 
į; finansuojant moda 

linoto . fašistų iždininl- 
kompr.nijos. »

•vi piėių 
Upland 
lyvaųti 
svarbių

Bostono kalbės apie “I 
vių Moterų Gyvenimą.'' 

3— Radio Kontestas.
Sekmadienio, gruodžio 

radio programa per 
WORE, 9:30 vai. ryte, 
sekanti:

1— Lietuvių Radio Trio 
Bostono.

2— Dainininkė Ma r i j 
Milteniūtė iš .Montello.

3— Dainininkas Ignas i 
liūnas iš So. Bostonų.

Steponas Mink

Gruodžio 3 d. yra rengiama 
labai puiki vakarienė sukėli
mui finansinės paramos “Dai
ly Workeriui.” Vakarienė, bus 
pas draugus Žilinskus namuo
se, 519 Hovvaręl St. (Miners 
Mills), Wilkes-Barre. Įžanga 

Pradžia 7-ta

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
. HUDSON, MASS, 

ALDLD 103 kp. susirinkimą 
antradienį. 6 d. gruodžio 
bo Kambaryje*. 7:30 
visų narių dalyvauti 
iox valdybos rinkimą,

CHARLES 
UP-TO DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę ‘ Barberiai 
'Prielankus Patarnavimas

vai. vakare.
Vietos ir apiclinkės lietu 

vius kviečiame skaitlingai da 
'lyvauti. Vakariene'1 bus vien.' 
iš geriausių. Bus i
išsigerti. Nepamiršk^ 
progos.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks 4 d. gruodžio, 2:30 vai 
1.5-17 Ann St., Harrison 
visi) draugi.' dalyvauti : 
rinkime 
taip pa 
portu.s išklai 
laiku. - — K.

draugijos 
bus visam

atminties.. ..Už ;-,t<ai LDS III APSKR. KOMITETO 
ačiū. Dėkavo- ATYDAI

ir įTŪmariiui Sekmadienį, gruodžio 4, 9:30 v. ry- 
■P : Mlynr'iT t0’ 147 Fulton Ąvc., Jersey City, 
iv. iviizaiai N ;j Įvyks LDS '!JI Apškr. Komi

teto posėdis. Visiem, svarbu-dalyvau
ti, ,nes . yra daug veikalų apląrimiji. 
Taipgi teikitės atvykti skirtu laiku 
— taupykime saVo ir kitų laikų. - L 
Sekretorius, į (281-282)

Šitie ponai, atsidūrę už 
jos sienos, dar stropiau 
dėjo veikti. (Tai būtų 
trockistai, jei jie atsisakytų 
ki iminališkų darbų.) Įsistei
gė raštinę po numeriu 902 
Ford l’ddg. ir veikia po var-

WILKES-BARRE, FA
LLD 43 kp. susirtnkipjas 

gruodžio 4 d., 11 vai. ryio 
Įjadzevičių,. 9 Carbop . Lane 
gai, dalyvaukite susirinkitpe 
rinki i' delegatai į 12 Apskr 
rencljų, taipgi linksime naujų 'val- 
:dybų 1.989 metams. Iš Centro jau 
gauta knygos ‘'Ūkanos,” užsimokė
ję nariai gaus po kopijų. Taipgi 
įvyks pamokos, 2-rų vai., “Pussese
rės Salomėjos” ir “Bosienės,” rei
kės sulošti .15 d. sausio. Dalyvauki
te laiku. -.. (,). Radzevičienė.

(281-282)

Mums buvo liūdnas tas va
karas, bet pamačius skaitlin- 

Todėl dekime visas pastan- gą publiką, darė džiaugsmą, 
gas, kad paremti Ispanijos žinom, žmonės supranta, kad 
kovojančius darbininkus ir už už gerą tikslą mūsų mielas sū- 
rrfūsų ateitį! šermukšnis. )nūs žuvo ir skaitlingas žmonių

DETROIT, MICH.
!l kp. mėnesinis susirinki- 
bus npdėldienį, gruodžio z 
. po pietų, 4097 Porter St 

Visi nariai dalyvaukite, bus kuopo: 
valdybos rinkimas 1939 metams 
Taipgi, kurie esate neužsimokėje m 
šiuos melus duoklių, turite užsim > 
keli, kad neliktumūt skolingi ei
tiems metams. ■ A. Gailusis.

(281-282)

nariai ir visi darbo 
’ Saugokitės aukščiau 
komiteto, nes jis dirba 
Fordo, -General Mo

risai kapitalistų klasei,* 
kad sunaikinti unijas, tave ir* bai 
tavo šeimą. šeškujp

ELIZABETH, N.
Organizacijų Žiniai

Bangos Choras 
rengiasi prie’ 
Naujų'' Metų 
1939 m. L. D 
St. Prašomo visų 
zacijų loj dienoj 
.Bangos Choras iš 
bai dėkingas už draugiškų koopera 
cijų. — D. Krūtis, sekr. (282-283)

HESTER, PA.
V) k]), susirinkimas įv 

gruodžio’ ‘4 d., 2:30 
Lietuvių -Kliube, 4th 

gatvėse. Prašome narių 
susirinkime, turime d 
reikalu aptarti. • Sekr.

(282-283)

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

t€ugšti ruginė, sahb > ".■ 
vičiani duona, ba’ta duona, C: • h 
Kepama roliai ir bandukes.
mausiu kūksų-pyragų; Pi’ capple C 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, 
Doughnuts, Pies, Pastries Anp e ' vr ■<

SlunC^rue dnonq per pafctą I kVu* miestus, *.»«■ 
Aut jūsų parvikatnvijųo, sun iksime liifg rineij/i

Varpas Bakery ; 36-42 Stagg Street

šnipų, ir 
mio- 
navo 

ir viešai per 
istoriją apie 
suomė Hitle

rio šhipus. Už tą istoriją jis gą- 
vo’gerai apmokėt'. Bot tas pa
sitarnavo kaipo geras persergė
jimas kitiems Hitlerio šnipams 
Amerikoj ir- jie sulindo giliau 
į ai-rvus. ’ - ’ (T-

Dar . (laugiaių * Vokietijon pa
būgęs* Hitlerio..šnipų vadas Dr. 
jlgnatz T. Griebi dabar tvirti
na, kad jam bėgti patarė tas 
patsai agentas Leon C 
rou ir jis tą pat vakarą 
go ant vokiečių laivo 
men.” jis tvirtina, 'kad 
sutiko ponui Turrou už 
$5,000, kad jį paleidžia, 
matome, tai Hitlerio šnipai tu 
rėjo daug pinigų ir vieni 
pirko ir jau paspruko, ( 
prįsisamdę advokatų nori 
mo savo kailį išgelbėti.

' D. i\l. :

e svor, 

Brooklyc, K. Y;

lokalų veikinui 
kabi aktyvus 
giau-sia narių 
to, keiti truk; 
se. Vadinasi 
pama

i Lapkričio 27-tą dien 
mokas susirinko gražu: 
lis* narių: sopranų 1 
19, tenorų 10 ir basų I 
po našių pamokų visi 
žiavom 'nusifotografuoti 
la, kad vis dėlto žyn: 
narių neatsilankė, ka 
rimtai negalėjo pribūti 
kurie tik taip sau “negalėjo.“ 

Pradedame naujų dainų mo
kintis, nes turime ruoštis, už- 

| pildyti du 'koncertus, kuriuos 
‘ užpildyti esame pasižadėję.

Lapkričio 26-tą buvo dviejų 
mūsų veiklių narių, Betty 
Agen ir Mildred Janonis, gi
mimo sukaktuvės. Nuoširdžiai 
sveikinu juodvi choro vardu 
ir linkiu nepavargti ir,Toliau 
su mumis darbuotis, kaip ligi 
šiol.

Taip pat yra būtina, ’ kad 
skaitlingiau lankytume 

>ro parfio- 
tiek - .daug 

prastąs pa- 
A. Urbon.

PHILADELPHIA, PA. ..., 
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks .5 

] d. ’ gruodžio, Eiaudic’t'1 Namo, 735 
A . i t Fairmount Ave. Visi nariai kviečia-Antano Mazur .tos Žuvusio Is- mi ^aitlingili atsivesk,-,

panijos Kare Paminėjimu: te ir,, naujų narių prie kuopos prisi- 
Praėjus rašyti. Nariai taipgi’ gauš knygų

. i “Ūkanos.” — Sekr, • : ( 282-283)

Tel. Virginia 7-44911

Barry P. Shalins 
(Šulinskas)

krūvis PAS LIETUVI
irirniirtiqyiijji i tX/XU ~~ i-1 i .i iiui'lęr- m iulprT~.r~—

229 *Be d po r Av e ?--■■ -T
:M-’®ž3wmpas1worth.4w oAtvtoJ?*. -

. sudarau su 
rikoniškais

, k ai ui esant ir 
'•padidinu toki ■> 
i dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai 
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Storte Avė., tarpe Eastern Park-' 
way ir Chauncey stočių BMT Line

.BROOKLYN. N. Y, 
Tek: Glenmore 5-61S1

CHRONIŠKOS | 
LIGOS

KRAUJO, ODOŠ, 
IK NERVŲ Lt' .\^; 
GOS GYDOMOS.
BENDRAS SII.P-
N OM AS, 'ŽARNŲ:

il-’V.t RROI-

ivimm.imimi

BO
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LAISVE

New Wko^A^Zl i to BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK

Iš Viktoro Januškos Laidotuvių 161 NO. 6th STREET

L-1370Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

kad

Brooklynmus

Pasiskaitykite

Lietuviškas Monopolis
BIRUTA FULTONIUTĖ

Lie. I.

GRAND CHAIR CORP
nes

409 GRAND STREET RHEA

jau

Speėial Rates per Week

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

Unija Gavo Sutartį 
Su Bloomingdales

Visus Brooklyniečius širdingai 
Kviečia į šią Briedžių Parę

Office Phone 
EVergreen 8-1090

1.7 Kavalkų pasidabinimui setas (17 Piece 
Dresser Set) ............ ■............................................

Prie Mergenthaler 
Šimtai Pikietų

Inside Phone 
E Vergreen 4-6485

Tel. Evergreen 7-2875

GUANU ST.wGUAHAM AVE. IIROOKLVN

Laukia Viešbutininkų 
Atsakymo

Užsidegus trokmano Love- 
day drabužiams Garvey Ga- 
radžiuje, 555 W. 22nd St., N.

policistas Gallagher išgel
bėjo jo gyvybę apmesdamas jį 
sniegu.

AŠ PARDUODU DAUGIAU
PAIN-EXPiU.ERlO.Nt6U Kirų
VAlSTŲ.efSIKANKlNANTIEMS
RtUMATZMO SKAUSMAIS
TOKIS PUIKUS VAISIAS. N 9 V

KAD IR AŠ PATS JĮ zlL /
NAUDOJU rVvA

vadovauja United 
Radio and Machine

Elisabeth E. Gorrie, buvusi 
per eilę metų bankieriaus Thay
er sekretore, gausianti jo pali
kimo $100,000. Viso turto pali
kęs $<3,100,264.

pabrėžė, 
ne sava, 
bet tapo 
ligos, si-

Kelios dešimtys žymesnių 
New Yorko daktarų, greta 
virš pusantro šimto visos ša
lies žymiausių daktarų, pasi
rašė peticiją 
prezidėnto 
tolimesnius 
zių terorą.

Maliorių 
bos moterų pagelbinė pasiun
tė prez. Rooseveltui telegramą 
tuo klausimu. Tą pat daro ei
lė atskirų maliorių unijos lo
kalų, taipgi kitų unijų ir ma
sinių organizacijų.

You will he surprised when you see our 
New Large Headquarters.

Managed by

TEITELBAUM

Valstijos Pataisų Komisiopie- 
rius Schoenfeld pareikalavo 
Kings Apskričio viršininkų įro
dyt, dėlko Raymond St. kalėji
mas neturėtų būt .uždarytas, 
kaipo nesanitariškas.

Pirmadienį derybos tęsėsi 
per 9 valandas. Sakoma, pa
daryta progreso, bet galuti
nos sutarties neprieita. Sutar
tis paliestų 160 viešbučių su 
60,000 darbininkų.

kuria prašoma 
Roosevelto daryt 
žingsnius prieš na-

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

MASLAUSKAS ir AMBROZAS

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtines 
ir Vynai Švenčių Vaišėms.

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

Tel. Mansfield 6-8787

Henry H. Singer, teisiamas 
.kaipo Druckmano bylos “fikse- 
ris,” sakosi buvęs auka suktų 
kaucijos bondsmanų grupės.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

atrado 
ne. k 
geriau 
Worke- 
paduo

Triveiksmėje dramoje — 
“Mirtų Vainike”—yra surinkti 
visi tinkami rolėse ir gabūs 
vaidylos. Vyriausią šio veikalo 
meilišką rolę vaidins:

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

Sun. all day and night

HlUBl tIH'S

.IHICLW į<ANHAT FAlį 
cocktail*

jog firma 
tartis.

Streikui 
Electrical, 
Workers, CIO unija, tačiau su 
ja .kooperuoja ir trys turintie
ji narių AFL amatinių unijų 
lokalai.

Darbininkai kalba, kad bū
dami streiko lauke jie 
kas jų draugai ir kas 
angliškų laikraščių jie 
šia pakylėjo “Daily 
rį,” kaipo geriausia 
dantį streiko žinias, ( 
tuviškų — “Laisvę.”

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 SO. 4th ST.

LADIES’ DAYS
• z /

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru 
sius ant visokių kapinių; paršam 

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

» Brooklyn, N. Y.

ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

saulė skaisčiai nušvietė žmo
nijai laimės linkėjusio ir už 
ją pašventusio savo geriausias 
jėgas Viktoro Januškos pa
skutinę kelionę. Lai būna jam 
ramu ilsėtis Alyvų Kalne.

Palikę draugo karstą, ap
klotą gėlėmis nuo organizaci
jų, žmonos, draugų, grįžome 
liūdni, sykiu ir pasirįžę dau
giau darbuotis, kad užpildyti 
draugo Januškos paliktą vie
tą mūsų eilėse naujais darbuo
tojais.

Plačiau apie d. Januškos 
gyvenimą ir jo darbus bus pa
rašyta vėliau, Meno Skyriuje.

Trečiadienio popietį, lapkri
čio 30-tą, Alyvų Kalno kapi
nėse, palaidotas Viktoras Ja
nuška, per ilgus metus buvęs 
veiklus darbuotojas lietuvių 
meno srityje ij/abelname dar
bininkų judėjime.

Į drg. Januškos šermenis ir 
laidotuves atsilankė labai 
daug žmonių. Liūdna žinia 
greit paplito ir jau pirmadie
nio vakarą ateidinėjo būreliai 
draugų ir pažįstamų. Gi an
tradienio vakarą durys nespė
jo < užsidaryti. Gana erdvi 
Bieliausko šermeninė darėsi 
ankšta, protarpiais sunku bu
vo dasigaut prie karsto. Tūli 
kalbėjo: “Reikėjo pašarvot 
‘Laisvės’ salėj, žmonės galėtų 
ilgiau pabūt.”

Aido Choras, susidedąs iš 
jaunuolių, • kurių didžiuma 
choro tvėrimosi laiku tebebu
vo negimę, puikiai įvertino d. 
Janušką, kaipo choro tvėrėją 
ir meno mylėtoją, šermenyse, 
antradienio vakara, sudainuo
dami darbininkų laidotuvių 
dainą, d. Januškos mylimiau
sią vakarinę dainą ir “Never
kit pas Kapą.” Taipgi papuo
šė kffrstą dideliu gėlių vaini-

PRAMOGf )S
GREAT NECK, N. Y.

Puiki vakarienė su ąražia progra
ma įvyks sekmadienį, gruodžio 4 d. 
A. ir J. Kasmočių Svet., 91 Steam
boat Rd. Pradžia 4 vai. p. p. Vaka
rienė ir Programa lygiai 5 vai. vak 
Šokiams grieš G. Kazakevičiaus or
kestrą. Įžanga vakarienei ir šo
kiams $1.00, vien tik šokiams 40c. 
Kviečiame visus skaitlingai daly
vauti. (280-282)

ASHLAND . . . Tiny new square style Gruen. Yellow 
gold filled case, 17 jewel Precision movement....$39.75

Išsikirpkite šį skelbimą ir atsineškite, o 
gausite už jį nuolaidą prie pirkinių.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina prie namų 

darbo ir Bar-Grill patarnavimo. Tu
ri būti nuo 22 m. iki 30 m. am
žiaus. ’ Su alga susitarsime ant vie
tos. Kreipkitės: Anna. Warwick, 27 
Fourth St., Elizabeth, N. J.

(280-285)

REPUBLIC LIQUOR STORE 
415-417 Reap Str. arti Grand Str.

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-2089

245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y
Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Per eilę metų Bloomingdale 
darbininkų dėtos pastangos 
susiorganizuot, pagaliau nenu
ėjo veltui. CIO unija pasi
rašė su firma sutartį, kuri pa
liečia 2,400 darbininkų. Pa
keliama algos $150,000 į me
tus. Duodama vakacijos su 
alga; duodama seniau dirban
tiem teisių ; 45 valandų darbo 
savaitė žiemą ir 37 V2 valandų 
vasarą; laiką ir pusę, taipgi 
dvigubą mokestį už viršlai
kius; 7 legalės šventės su al- 

sutinka rišt nesusiprati- 
per arbitraciją.

Trečiadienį velionį išleist 
palydėt prisirinko tiek, 
ne visi galėjo tilpt vidun.

Išlydint, apie velionio 
venimą ir darbus prakalbą 
sakė A. Bimba, vienas 
“Laisvės” redaktorių. Jis 
žymėjo, kad velionis paėjo iš 
Skirsnemunės parapijos. A- 
merikon atvyko 1908 metais. 
Dirbęs Illinois kasyklose, 
JJridgeporto, Conn., vario 
dirbtuvėj, New Havene prie 
laikrodžių. Brooklyne apsi
gyveno apie 1911 metus. Čion 
dirbo prie laikrodžių ir kriau
čių šapose. Dainavo Vyrų 
Dainos Chore, o 1913 metais, 
su pritarimu ir pagelba kitų 
draugą, suorganizavo Aido 
Chorą. Ir abelnai buvo mūsų 
judėjime toks žmogus, su ku- 
riuomi be galo gaila skirtis ir 
liekasi didelė spraga, kurią 
privalome užpildyti likusieji 
didesniu organizuotumu, vie
nybe ir veiklumu.

Prie kapo jaudinančią pra
kalbą pasakė “Laisvės” spaus
tuvės darbininkas J. Kuodis, 
kuris spaudoj iškėlė drg. Ja
nuškos Kalifornijon pasiunti
mo klausimą, kad tuomi su
teikus jam paskutinę galimy
bę pasigydymui, ir kuris vei
kė bendrai su LDS- 1 kuopos 
tam reikalui išrinkta komisija.

Šiai gražiai vilčiai išgelbėt 
d. Janušką dingus, aišku, at
sisveikinimo kalboje buvo pa
rodyta ryški nuoskauda mū
sų judėjimui, ir ji atsiliepė 
į klausytojus taip, kad per jų 
veidus riedėjo gailesčio aša
ros.

Kalbėtojas pažymėjo, kad 
atsisveikindami gerą ir teisin
gą žmogų, pasišventusį dar
buotoją ir idealistą, kuris per 
visą gyvenimą nei kartą nesu
klupo savo idėjose, nesusvy
ravo savo įsitikinimuose, mes 
privalom rįžčiau darbuotis už 
tokią tvarką, kurioj darbinin
kų sveikata darbuose būtų ge
riau apsaugota. Jis 
kad d. Januška mirė 
ne senatvės mirtimi, 
pakirstas industrinės 
licosis, paeinančios nuo sunkių 
dulkių jam dirbant kasyklose 
ir metaliniuose fabrikuose. 
Nuo to dabartinė technika ga
lėtų darbininkus apsaugot, jei 
industrijos būtų vedamos ne 
atskirų grupių-kompanijų pel
nui, bet gyventojų gerovei.

I kapines palydėjo virš šim
tas ‘palydovų mašinomis. At
važiuojančius sutiko 
palydovų, pribuvusių 
čiau. Diena pasitaikė

Trečiadienį buvo sušauktas 
masinis streikierių susirinki
mas, kuriame unijos ir strei
kierių vadai atžymėjo svarbą 
streikieriams būti stipriai mo
bilizuotiems ir disciplinuo
tiems, nes ponas Mackey ne
sustos norėjęs .nukapot algas, 
kol darbininkai nesuvaldys jo 
norus.

Po susirinkimo, minia strei
kierių apie 800-900 išėjo pi- 
kietuot. Ūpas kovingas. Pa
sirįžę laikytis iki laimėjimo, 
nežiūrint, kaip ilgai. Jau 
įsteigta streikieriams gelbėt 
virtuvės unijos patalpose, Len- 
ruth Hali, 446 Myrtle Ave.

Tuo tarpu tebetęsiamos de
rybos tarp unijos ir firmos 
Valstijinės Tarpinink avimo 
Tarybos raštinėj, 366 Broad
way. Pasitarimuose dalyvau
ja ir Nacionalės Darbo San- 
tikių Tarybos atstovas, 'kad 
patikrint unijos skundimąsi, 

nenori nuoširdžiai

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

Rankiniai Laikrodėliai — Wrist Watches 
nuo ..............................................................................

Tvffh G,enmorc Kentucky degtinė,
1 ivU tilo i metų senumo, 90 proof

Kv. $1.45, o 3 kvortos už $4.00

jos talentas yra—kalbėtojavi- 
me; tačiaus šiuom kartu ją 
matysime gabiai vaidinant ro- 
mansuojančioj Janinos rolėje.

“Mirtų Vainikas” yra jau
dinanti ir gyva drama, štai 
keletas žodžių, kuriuos Janina 
kalba savo jaunystės draugui- 
meilužiui, prižadėdama rytoj 
atiduoti jam savo meilę pirm, 
negu paims šliūbą su sau ne
patinkamu :

“...Juk myli mane! Matai 
mane sapnuose ir vargsti alk
damas mano .pabučiavimų, ku
rių atminimas žydi ant tavo 
lūpų iš kūdikystės dienų! Pa
meni, kada buvau maža ir th- 
vo nesuaugusią galvą apka
bindavau rankomis, taip kaip 
rytoj apkabinsiu, ir spaudžiau 
prie lūpų, kaip priglausiu ry
toj, tik meiliau, karščiau, 
rytoj atsisveikinsim visam 
venimuit”

Tą matysite ir girdėsite 
šio šeštadienio vakarą ir 
madienį po piet, 101 Grand St. 
Brooklyne.

Mylintis Vaidinimus

Išdirbėjai Gražių Rakandų Virtuvei 
KITCHEN SETS

New orko Viešbučių Darbi
ninkų Unijos šiandien tikisi 
galutino atsakymo iš Viešbu- 
tininkų Sąjungos kas liečia 
sutartį dėl algų ir valandų 
viešbučių darbininkams. At
sakymas bus perduota šapų 
pirmininkų ir delegatų susi
rinkimui apsvarstyti ketvir
tadienio vakara.

Taisome Laikrodžius ir kitus brangdaikčius
Atdara Vakarais Raštiškos Garanti j

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

Telefonas EVergreen 7-1661

t I Vapor Room, 
\ 1 Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber ,L
7 Shop, Sleeping Accomodations. 4mCbmi

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

būrelis Y 
anks 

graži

Specialiai Nupiginti Išpardavimai šiomis 
Dviemis Savaitėmis

Nuo $20.00 ir aukštyn

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

Į Lietuvos-Amerikos Importo ■ 
Ir Eksporto Bendrove ■

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto gj
B-vės Konservuotus kumpius ir Picnic hams |ji 
didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kum- 
pius, rūkytą bekoną, luncheon meat, raugin- fl
tus agurkus ir kepeninį paštetą (Liver Paste). J

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės |9 

LITHUANIAN-AMERICAN g
Import & Export Corporation 1

157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK 9

Briedžių Pare
(Briedienos Vakariene)

Bus Šį Šeštadienį

GRUODŽIO^ DECEMBER
Plačiai Brooklyniečiams 

žinomoj Vietoj

406 South 3rd St., Brooklyn
kampas Union Avė.

ROBERT LIPTON
LAIKRODININKAS 

701 Grand St. Arti Graham Ave.

KALĖDŲ SPECIALAI 
14 k. auksiniai Moteriški žiedai su 3 dai 
monto akutėm .......................................................

Republic Straight Rye "VS
~ O senumo.

Kv. $ J .89, pt. 97 c.
Ši degtinė yra grynų rugių, daryta prisilaikant Mary 

land’o formalų ir tradicijų.

OFISO VALANDOS.
Nuo 1—3 dienų ir nuo n—8)vak 

NEDEIJOMTS''
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

BUSHWICK

■

. ■




