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Ruoškime rudeni
nes pramogas ‘’Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

“Naujienos” ir “Draugas” 
išspausdino didelį Chicagos 
“Herai d-American” (Hearsto
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laikraščio) skelbimą su ant-
galviu “Stalin Unmasked”
(Stalinas numaskuotas).

Pažiūrėkim, kas gi tuomi 
t am pa n u m as k u ot as—Sta lin as 
ar tu laikraščiu leidėjai ir re
daktoriai ?

Jau virš metai, kai paminė
tam Hearsto laikraštyj strei
kuoja redakcijos ir adminis
tracijos darbininkai, priklau
są Amerikos Laikraštininkų 
Gildijai. Jie veda griežtą ko
vą. II ears t as nesigaili pinigų 
samdymui mušeikų streikie- 
riams galvoms skaldyti.

Bet streikas vis tęsiasi. Vi
suomenė jį remia. Hearsto lai
kraščio žmonės skaityti neno
ri, kadangi jį padirba streik
laužiai.

Na, ot, Hearstas ir kreipiasi 
į “socialistinį” laikraštį pa
garsinti savo streiklaužiais 
pagamintą produktą. O 
“Naujienos” kaipo “socialis
tinis” laikraštis ir spausdina, 
gelbėdamos Hearstui ir kenk
damos streikieriams.

Taigi čia buvo numaskuotas 
ne Stalinas, bet Grigaitis ir 
šimutis, kaipo streiklaužių 
rėmėjai!

Akyva, kad tasai didelis 
Chicagos galvočius Staliną 
numaskuoja kiekvienam savo 
laikraščio numeryj. Jis ne- 

♦

sigėdina pasiimti ir talkinin. ■ giniug( Q
kus, — tokius, kaip šmelka 
Ginsbergas, kuris, sulyg Gri
gaičiu, yra “generolas” ir 
“slaptas Stalino agentas.”

Maskuoja vyras, maskuoja 
ir vis Stalino nenumaskuoja. 
Bet pats save tai, šiur, nusi- 
maskuoja!

“Laisvės” metiniam kon
certe publika sumetė Vil
niaus biednuomenei šelpti 
virš $111 aukų. Tie pinigai 
šiomis dienomis tapo pasiųs
ti per gen. Lietuvos konsulą 
Lietuvon.

Tegul tie plepėtojai, kurie 
tiek daug plepa apie patrio
tizmą, parodo, kiek jų pra
mogose buvo surinkta vilnie
čiams remti?

Išeikite aikštėn, jūs, ponai 
iš “Vienybės,” — jūs paten
tuoti patriotai I

Čikagos menševikų laikraš
tis garsina įsisteigęs kokį tai 
komitetą “vilniečiams šelpti.” 
Ar negeriau būtų, jei tie žmo
nės nors po dolerį vilniečiams 
paaukotų dabar, o ne plepė
tų ? Kol jie aukų surinks ir 
kol tos aukos vilniečius pa
matys, tai varge atsidūrę vil
niečiai badu išmirs.

-Daug draugų-ių buvo atvy
kusių į “Laisvės” koncertą iš 
kitų miestų. Su kuriais tik te
ko kalbėtis (o kalbėjausi su 
kokia 20 atskirų asmenų), vL 
si pripažino, kad šiemet 
“Laisvę” lengviau užsakyti, 
negu pirmiau būdavo. Apie 
“Laisvę” yra geros nuomonės 
ir daug katalikų.

Tiesa, klebonai juos labai 
bara, kam jie skaito “Lais
vę,” bet daugelis tų tuščių 
barimų nebepaiso, — slapta 
“Laisvę” skaito. O jei per iš
pažintį kunigas paklausia, 
“ar skaitai ‘Laisvę’ ?”, tai at
sako: “ne!”

Na, ir gerai. Juk ir patys 
kunigai “laisvę” skaito.

Kastanto Norkaus gazietoj 
(išeina Argentinoj) skaitau:

“Rusijos proletarų iškastas 
auksas atiduotas fašistinei 
Hitlerio valdžiai.”

Jei kas manė, Jcad tik tūli

RAUDONARMIEČIAI, PAGAL SUTARTĮ, ĮŽENGIA LIETUVON
------------------------------------B
Žemės Drebėjimas Pa
darė Milioną Nuostolių

Seattle, Wash. — žemės 
drebėjimas čia kai kuriuos 
namus sugriovė ir nemažai 

; jų apardė; taip padarė apie 
j milioną dolerių nuostolių 
vien Seattle mieste.

Žemės drebėjimas padarė 
kiek žalos ir kitose šiaurva
karinėse valstijose.

Vokiečiai Nuskandi
no Du Savo Laivus, 

Užkluptus Anglų
London. — Anglijos šar

vuotlaiviai užklupo preki
nius Vokietijos laivus “Me- 

| cklemburg” ir “Parana”, 
Atlanto Vandenyne. Tad 
nazių jūreiviai, nenorėdami 
atiduot savo laivus ang
lams, padegė laivuose spro- 

patys nusileido
gelbėjimosi valtimis ant 
vandens.

Nazių susprogdintus, skę
stančius laivus anglai pri
baigė šūviais iš savo kanuo- 
lių; o nazių jūrininkus jie 
suėmė iš valčių ir perkėlė 
į anglų šarvuotlaivius.

Laivas “Mecklenburg” 
buvo 7,892 tonų įtalpos, o 
“Parana” 6,038 tonu.

Be Persergėjimo Būsią
Skandinami Tūli Keleiviniai

Talkininkų Laivai
Berlin.—Vokietijos val

džia paskelbė, jog nazių 
submarinai bei kariniai lai
vai be persergėjimo skan
dins tokius Anglijos keleivi
nius laivus kaip “Queen 
Mary,” “Mauretania” ir ki
tus, kurie yra ginkluoti ka
nuolėmis, ir todėl naziai lai
ko juos karo laivais.

Vokiečiai panašiai elgsis 
ir su trimis keleiviniais 
Francijos laivais, kurie gin
kluoti kanuolėmis.

Francijos Priešorlaivinčs Ka- 
nuolės Sužeidė 4 Prancūzus

Paryžius. — Du kartu tą 
pačią dieną buvo atskridę 
nazių žvalgybiniai lėktuvai 
virš Paryžiaus. Prancūzai, 
šaudydami iš priešorlaivi- 
nių kanuolių, greitai nuvijo 
šalin priešų lėktuvus. Bet 
francūzų šovinių skeveld
ros, krisdamos atgal į mie
stą, sužeidė tris suaugusius 
paryžiečius ir vieną vaiką. 
Pora jų esą sužeisti pavo
jingai, gal mirtinai.
Amerikos lietuvių laikraščiai 
moka nesąmones rašyti, tai, 
perskaitęs šias eilutes, supras, 
jog to blogo nestokuoja ir Ar
gentinoj.

Taisyklė, pasirodo, yra to
kia : jei tik tu būsi “socialia- 
tas” ir ką nors rašysi apie 
Sovietų Sąjungą,, tai būtinai 
turėsi meluoti!

Raudonoji Kariuomenė Įsisteigs 4-riose 
Sutartose Stovyklose Prieš Prūsų Sieną

Kaunas, lapkričio 13.—Atvyko į Vilnių apie 100 Rau
donosios Armijos karininkų. Jie bus komandieriai so
vietinės kariuomenės keturiose stovyklose,k kurios, pa
gal Lietuvos sutartį su Sovietais, bus įsteigtos atski
ruose punktuose į rytus nuo Rytinės Prūsijos rube- 
žiaus.

Pirmadienio pranešimas sako, kad pirmosios rau
donarmiečių dalys pereis per sieną į Lietuvą antradie
nį, lapkr. 14 d.

Sutartis leidžia Sovietam laikyti viso 20,000 raudon
armiečių minimose stovyklose (apsaugai nuo Vokieti
jos).

Neoficialiai pranešama, jog už vienos mylios nuo 
Vilniaus bus įkurta Sovietų lėktuvų stovykla.

NAZIAI PERVIJO l,500 ŽYI)Ų ĮIJETUVA
Kaunas.—Lietuvos valdžia sutiko priimt pusantro 

tūkstančio žydų, kuriuos naziai išvijo iš Suvalkų ap
skrities.

Naziai, be to, yra suviję tūkstančius žydų į Lietuvos 
pasienį. Lietuva dėl to užprotestavo Vokietijai. Bet 
nazių valdžia dar nieko neatsako į Lietuvos protestą.

Lietuvos vidaus reikalų ministerija dabar sužinojo, 
jog Vokietija ketina perkelt ir dalį Čechoslovakijos 
žydų į Lietuvos pasienį.

Dideli skaičiai jau pirmiaus perbėgusių lenkų ir žy
dų į Lietuvos pusę apsunkino Lietuvą. O dabar naziai 
dar gena vis daūgiau žydų į Lietuvą.

Manoma, kad Lietuva kreipsis į Sovietus tartis, 
kaip sutvarkyt pabėgėlių klausimą bei aprūpint jų už
laikymą.

Pranešama, kad Sovietai jau uždarė savo sieną nau
jiems pabėgėliams ir iš Vilniaus krašto.

Pačių Anglų Mina Pa
skandino Stambu An

glijos Laivą
Singapore. — Užplaukęs 

ant povandeninio sproginio- 
minos, anglų laivas “Sird- 
hana” susprogo ir per 15 
minučių nuskendo. Su šiuo- 
mi 7,745 tonų įtalpos laivu 
žuvo 20 žmonių. Nelaimė 
įvyko arti anglų karo lai
vų stovyklos Singapore.

Mirė Žymus Sovietų Moksli
ninkas V. Williams

Maskva. — Numirė gar
sus sovietinis mokslininkas 
Vasilius Williams, 76 metų 
amžiaus, narys Sovietų 
Mokslų Akademijos, atsto
vas Vyriausiojo Sovieto 
(seimo).

Jo moksliniai darbai da
vė svarbių atradimų, kaip 
palaikyti ir atgaivinti že
mės derlingumą. Be to, jis 
per ilgus metus buvo kovin
gas bolševikas. Už moksli
nius darbus V. Williams 
buvo apdovanotas aukštais 
sovietiniais garbės ženklais.

HOLANDIJAI NEGRĘ- 
SIĄS NAZIŲ PAVOJUS
Haga, Holandija. — Ro

landų valdžia pareiškė, kad 
jinai hemato Holandijai pa
vojaus iš Vokietijos pusės. 
Vokietija užtikrino, kad ne
laužys Holandijos bepusjš* 
kūmo (neutrajujno).

Anglijos Karo Laivai 
Turį Geras “Ausis” 

Prieš Submarinus
London. — Anglų karo 

laivyno oficieriai didžiuo
jasi išradimu, kuris nuklau
so vokiečių submarinus. Tas 
išradimas, vadinamas “as
dic”, yra įdėtas kariniuose 
Anglijos laivuose, kurie me
džioja priešų submarinus. 
“Asdic” veikia kaip jautrios 
tų laivų “ausys”, per kurias 
girdėt submarino judėjimai 
po vandeniu. Tad kariniai 
anglų laivai jau žino, kur 
leist gilumos bombas į sub- 
mariną.

Šios laivų “ausys” yra 
laikomos didelėj slaptybėj, 
kaip vienas iš svarbiausių 
karo sekretu.

Sovietai Iškėlė Viršun 75 
Nuskandintus Laivus

Maskva. — Sovietų dar
bininkai ir specialistai per 
10 mėnesių iškėlė viršun 
nuo jūrų ir upių dugno 75 
laivus. Tarp jų yra ir šešio
lika buvusių Lenkijos laivų, 
kurie priklausė lenkiškam 
Pinsko laivynui. Juos pas
kandino pati Lenkijos armi
ja, persigandime bėgdama 
nub Sovietų raudonarmie
čių.

Sovietiniai jūreiviai taip 
pat išgriebė kelias lenkų 
nuskandintas valtis, pri- 
krauta’s karo reikmenų ir 
kanuolių dalių.

Miziai Sako, Sunaikinę\ 
11 Talkininkų Lėktuvus

Berlin. — Vokiečių ko
manda skelbia, kad nuo ka
ro pradžios jie vakarų 
fronte nušovę žemyn bei su
naikinę 61-ną francūzų lėk
tuvą ir 16-ką anglų lėktu
vų, taip pat ir tris talkinin
kų tėmi jaučius baliūnus. 
Tuo tarpu naziai, girdi, 
praradę tik 17 savo lėktuvų.

Auga Indy Pasiry
žimas Pasiliuosuo- 

ti nuo Anglijos
London. — Indijos Kon

greso Partijos atstovas 
Londone, Krišna Menor ga
vo telegramą nuo šios par
tijos pirmininko J. Nehru 
iš Indijos. Telegrama, be 
kitko, sako:

“Anglija turi paskelbt 
tikslus, kuriais jinai veda 
dabartinį karą. Jinai taip
gi turi paskelbt Indijos ne
priklausomybę, pervest tik
rąją valdžios galią patiem 
Indijos žmonėms ir leist 
jiem sušaukt savo steigia
mąjį seimą.”

Protestuodamos prieš pa
vergimą iš Anglijos pusės, 
apleido savo vietas indų 
valdybos septyniose Indijos 
provincijose. Žada pasi
traukt dar vienos provinci
jos valdyba. Tad teliks tik 
trijų Indijos provincijų val
dybos dar palaikančios ry
šius su Anglija.

Indų Kongreso Partijos 
Veikiantysis Komitetas su
sirinks Allahabade ateinan
tį sekmadienį spręst, kokius 
tolesnius žingsnius daryt 
kovoje už Indijos politinę 
laisvę.

Keturi Harvardo Profesoriai
Parėmė Browder;

✓

Cambridge. Mass.—Ketu-, 
ri žymūs Harvardo Univer-; 
siteto profesoriai: A. M. i 
Schlesinger, K. S. Mather, j 
A. N. Holcombe ir W. D. 
Prall užprotestavo univer
siteto prezidentui Connan- 
tui, kad buvo uždrausta 
universitete kalbėt Earlui 
Browderiui, generaliam se
kretoriui Amerikos Komu
nistų Partijos.

Harvardo Universiteto 
korporacija ir prezidentas, 
atsakydami į profesorių 
protestą, žadėjo iš naujo 
peržiūrėti klausimą, ai’ leist 
Browderiui universitete kal
bėti, ar ne.

Helsinki, Suomija.—Suo
miai šaudė į sovietinį lėktu
vą, perskridusį sieną.

ORAS. Šį trečiadienį 
šilčiau. •

Suomija Paversta į Karo Stovyklą Prieš 
Sovietų Sąjungą; Nutrūko Derybos

Maskva. — Apleido Mas
kvą pasiuntiniai Suomijos 
(Finijos) su J. K. Paasikivi 
priekyje. Į geležinkelio sto
tį juos palydėjo vienas So
vietu valdininkas ir atsto
vai Švedijos, Norvegijos ir 
Danijos.

Derybos tarp Suomijos ir 
Sovietų pertrauktos, kaip 
suprantama, todėl, kad Suo
mija atsisakė leist Sovietam 
įkurti karo laivyno stovyk
lą vienoje suomiškoje salo
je* prie vakarinio įplauki
mo į Finijos užlają (įlan
ką). Su savo laivyno sto
vykla tokioj saloj Sovietai 
galėtų užkirst svetimų ša
lių karo laivams kelią pra
plauki ta užlaja bombarda
vimui Leningrado.

Pasak New Yorko Times 
korespondento, tai Suomija 
siūlė Sovietam tiktai vieną 
saliukę rytinėje dalyje Fi
nijos užlajos, arti Lenin
grado. Bet Sovietų laivyno 
stovykla tokioje saliukėje, 
taip arti Leningrado, būtų 
visai menka jam apsauga.

Dar Gausesnis Sovietų 
Derlius, Nežiūrint 

Blogų Orų
-------- : sustabdė algų išmokėjimus 

Maskva.—šiemetinis der-! darbininkam. Dvarininkai 
liūs davė Sovietų Sąjungai i mėto laukan šeimynas pa- 
117 milionų tonų grūdų, tai-šauktų į armiją vyrų todėl,- 
11 procentų daugiau negru kad jos negali užsimokėti/ 
pernai.--------------------------- į randų.

Oras šią vasarą buvo ga-į -------------------
na blogas javams; bet mok-: Nazįaj Angly
suskas įrengimas kolekty- u i • • n v.
vių ūkių nugalėjo ir oro ^aro Laivą ir Du Kitu
keblumus. i --------<vt

Medvilnės (vatos), linų, London, lapkričio 14.
cukrinių runkelių ir bulvių Nazių sproginys-mina nus- 
derlius šiemet taip pat ge-I kandino vieną Anglijos ka- 
resnis negu pernai. r^ni laivą-naikintuvą ir na- 

_______ ; zių submarinas sunaikino
Naziai Rengi? Kruviną Pirtį aS-

Kaizeneciams jos karo laivyno ministeri
ja. Jinai taipgi spėja, jog 
tai nuo vokiečių pajūrinio 
sprogimo žuvo prekinis An
glijos laivas “Matra”, 8003- 
jų tonų įtalpos. “Cresswell” 
nuskandintas Škotijos pa
kraštyje.

Brussels, Belgija. — Čia' 
gauta nepatvirtinti praneši-, 
mai, kad naziai sušaudę ■ 
anūką buvusio Vokietijos; 
kaizerio Liudviką Ferdi- į 
nandą ir areštavę penkis ki-1 
tus ex-kaizerio giminaičius 
ir devynis senus armijos ge- 
nerolus.

Pasklido girdai, kad bu
vęs kaizeris Vilius išvien su i 
Anglijos agentais sudarę 
sąmokslą, kur buvo mėginta 
išsprogdinimu laikrodinės 
bombos nužudyt Muniche 
Hitlerį, kada jis ten kalbėjo 
praeitą savaitę.

San Francisco, Calif. — 
Valstijos gubernatorius Ol
son siūlo įvest 50 dolerių 
per mėnesį pensija visiems 
Californijos piliečiams virš 
60 metų.

ATSARGINIAI SUOMIŲ 
KAREIVIAI SUSIKERTA

I SU FAŠISTAIS
Helsinki, Suomija. — Šio 

krašto valdžia sumobiliza-
- vo visus atsarginius savo 
kareivius, kurie buvo pa-

i šaukti į armiją per paskuti- 
' nius 25 metus. Visa Suomi
ja paversta į karo stovyk-

, lą prieš Sovietus. Suomių 
: buržuazijos laikraščiai ir 
radio kursto gyventojus

! prieš “Rusiją,” vengdami 
žodžių “Sovietų Sąjunga.” 

Prikaišiota minų-sprogi- 
nių į visus strategiškus 
Suomijos vandenis. Atgabe
nama vis daugiau ginklų ir 
amunicijos iš Švedijos.

Kariniai prisirengimai 
i kaštuoja Suomijai po apie 
800 tūkstančių dolerių kas
dien, ir veda šalį į bank- 
rutą. Skaičiuojama, jog 
Suomija negalėtų taip eik? 

Į vot savo iždą ilgiau kaip 4 
iki 7 mėnesių.

Dauguma Suomijos dar
bininkų remia Sovietų pa-r</ 
siūlymus. Daugelis pašauk* 

I tų į armiją atsarginių ka- 
į reivių pabėga. Įvyksta su- 
| sikirtimų peiliais tarp at- 
i sarginių kareivių ir naziš- 
kų baltagvardiečių vadina
mo “apsigynimo korpuso.”

Kai kurie fabrikantai jau

London, lapkričio 14.—

Karų 
prieš

Kurstytojai Dreba 
Komunistų Taikos 

Obalsius
York. — AmerikosNew

Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius E. Brow
der pareiškė Madison Sq. 
Gardene, didžiame masinia
me susirinkime, jog impe
rialistai dreba nuo komw» 

j nistų atsišaukimų palaikyti 
taiką.

Jis, be kitko, sakė, jog
paskutiniai popiežiaus pa
reiškimai yra priešingi am
erikinėms laisvėms. .• j 

i
i
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prieš darymą sutarties su Sovietais pa
starųjų pasiūlytais dėsniais.

Na, ir jeigu derybos nutrūko ir jos 
negreit prasidės; jeigu Suomijos buržua
zija atsisakys padalyti tokią sutartį su 
Sovietais, kuri tarnautų abiems kraš
tams, kuri stiprintų taiką, tai Suomijos 
žmonių gyvenimas negerės. Jie visuo
met bus karo pavojuj; jie visuomet ne
bus saugūs. O palaikyti tokią didelę ar
miją, kokią palaiko Suomija dabar, reik
štų šalies privedimą prie katastrofinės 
padėties.

Argi negeriau būtų Suomijos valdo
vams taikiai susitarti negu barškinti 
kardais, kuomet tie kardai toki neaštrūs, 
toki silpni?!

MOKYTOJO LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Trečiadienis, Lapk. 15, 1939

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

Act of March 3, 1879.

Pasitarimai Nutrūko
Šiuos žodžius rašant, iš Maskvos atei

na žinių, kad tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Suomijos atstovų pasitarimai nutrūko ir 
Suomijos delegacija važiuojanti iš Mas
kvos namon.

Tai liūdnas reiškinys,—liūdnas taikai, 
liūdnas pačiai Suomijai, negeras, žinoma, 
ir Sovietų Sąjungai. Pastaroji juk nuo
lat ir nuolat pareiškė, kad jinai į kitų 
kraštų vidujinius reikalus nesikišo ir ne- 
sikiš. Viskas, ko ji nori, tai taikaus su 
kaimyniniais kraštais sugyvenimo ir sau
gumo. Bet tokia padėtis, kokia viešpa
tavo Pa balty j iki pastarųjų laikų, neuž
tikrino nei tiems kraštams saugumo, nei
gi Sovietams. Ir va, Sovietai čia ir pasi
ryžo dalyti su tais kraštais sutartis, iš 
kurių išeinant būtų galima apsaugoti ir 
tų kraštų nepriklausomybes ir Sovietų 
Sąjungos neliečiamybę.

Bet Suomijos ponai, pakurstyti Ang
lijos ir Francijos imperialistų, remiami 
Švedijos fabrikantų, atsisako sudaryti 

•tokias sąlygas, kokios abiem kraštam— 
Suomijai ir Sovietams—pasitarnautų.

Akyva tai, kad Suomijos vyriausybė 
paskelbė, būk jinai yra remiama visos 
visuomenės, būk josios tokius žalingus 

■ ir paikus žygius užginančios visos srio- 
vės ir partijos.

Tas tai jau didelė netiesa. Yra blaiviai 
protaujančių žmonių ir Suomijoj. Yra 
žmonių, kurie griežtai nesutinka su esa
mosios Suomijos valdžios politika, kaipo 
vedančia kraštą i pražūtį politika.

Štai tik šiomis dienomis “Daily Wor- 
kerio” korespondentas Helsinkyj (Hel- 
singforse) prisiuntė ištraukas iš dviejų 

" Suomijos laikraščių, “Soihtu” ir “Suo- 
men Panvilellia”, kurios sako visai ką 

' kitą.
Štai ką sako laikraštis “Soihtu”:
“Po Molotovo prakalbos padėtis nusi

blaivė. Dabar jau negalima tvirtinti, 
būk Sovietų Sąjunga patiekė reikalavi
mus, kurie sudarė mūsų nepriklausomy
bei pavojaus. SSSR pasiūlymai buvo 
taikomi tam, kad neprileidus Suomijai 
patapti imperialistinių kraštų karo baze.

“Tuo pačiu metu, kai kapitalistiniai 
kraštai sprendžia savo ginčus karu ir 
grąsina kitas šalis jin įtraukti, tai So
vietų Sąjunga vienval tęsia taikos po
litiką.

“Nors Sovietų Sąjunga pasiūlė Suomi
jai pradėti taikos pasitarimus, o Suomi
ja, užuot darbavusis už taiką, paskelbė 
visuotiną mobilizaciją. Tas, be abejojimo, 
sukėlė nepasitenkinimo Maskvoj. Mobili
zavimas rezervistų ir ištraukimas civili
nių gyventojų iš miestų atsiliepė neigia
mai ant ekonominio Suomijos gyvenimo.

“Reikia tikėtis, kad ekonominė ir po
litinė sutartis bus galima greit padaryti 
tais pamatais, kuriuos pasiūlė Sovietų 
Sąjunga. Tokia sutartis būtų pasitikta 
mūsų darbo žmonių dideliu džiaugsmu, 
nes tatai nuimtų nuo jųjų tąją naštą, ku
rią uždėjo karinis krizis.”

, - *
Tai teisingai pasakyta. Tai tikras Suo- 

Inijos žmonių balsas. Deja, Suomijos re
akcinė vyriausybė to balso, matyt, nusi
tarė neklausyti.

' Panašią nuomonę išreiškia ir kitas lai
kraštis, “Suomen Panvilellia.”

Tik reakcinė spauda, kuriai griežtai 
turavoja social-demokratai, piestu stoja

“Vilnis” Apie SLA Nominacijas
Kuomet socialistai ir “socialistai” pa

skelbė surašą savo kandidatų į Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) Cent
ro Valdybą, tai net “Keleivis0 neiškentė 

, nepastebėjęs, kad į kandidatų surašą rei
kėtų įtraukt J. Miliauską. “Keleivio” 
nuomone, bent vienam iš kairiųjų reikėjo 
duoti vietos. Bet surašąs, kaip dabar jis 
galutinai nustatytas, visiškai atmeta 
principą sriovių bendradarbiavimo SLA, 
o tai yra pamatinė klaida. Kiek tai liečia 
mus, mes visuomet sakėm, kad susitari
mas reikalingas ir galimas.

Tautininkų surašąs taip pat grynai 
partyviškas. Jame figūruoja tas pats Dr. 
Vinikas, kurį politine žvaigžde padarė ne 
kas kitas, kaip “socializmo daktaras” 
Grigaitis ir jo artimieji pagelbininkai.

, Grigaičio grupė paprastai sudaro tokią 
situaciją, kad paskui jiems patiems rei
kia spjaudyties.

Bet tai visiškai nereiškia, kad už tos 
grupės klaidas turėtų imti atsakomybę 
kiti žmonės, kurie už tas machinacijas ir 
kombinacijas visiškai neatsakomingi. 
Ačiū Vinikui tautininkų sriove jaučiasi 
taip sustiprėjusi, kad ir jie nenorėjo tar
ties dėl bendro kandidatu surašo, i'

Tai ve kokios priežastys privertė ir 
kairiąją sriovę dalyvauti šiose nominaci
jose su savu kandidatu su rašų. Dr. Mon- 
tvidas visai nepamatuotai rašo “Nau
jienose”, kad kairieji nori pasitarnauti 
atžagareiviams. Mes priminsime Dr. 
Montvidui, kad su tais pačiais jo vadi
namais atžagareiviais ne kas kitas buvo 
sudaręs bendrą frontą, kaip tie patys 
socialistai. Istoriją niekad nereikia už
miršti, nes ji daug ko mokina. Reikia - 
taip pat neužmiršti, kad iš stiklinio na
mo akmenais nesimėto.

Kiek liečia kairiųjų surašą, tai paly
ginus su kitais dviem surašais, jisai yra 
bešališkiausias. Ten yra vardai Keistu
čio Michelsono, J. K. Mažuknos ir Dr. 
A. L. Graičuno. Prieš juos ir patys nau- 
jieniečiai neturi ką pasakyti.

SLA niekas neturi monopolinių teisių. 
SLA reikia daugiau tolerancijos. Yra 
daugiau negu nepadoru kišti į nominaci
jų kampaniją tokius “perlus” kaip kad 
“Vokietijos susibičiuliavimas su Rusija.”

Todėl mes ir sakom: SLA nariai būkit 
atsargūs! Būkit tolerantiški! Neužsi- 
krėskit neapykantos dvasia, nes tas ne
dera fraternalėj organizacijoj. Kaip pra
eis nominacijos ir bus žinomos jų pasek
mės, tuomet, rinkimams atėjus, galima 
bus padaryti platesnių išvadų, nes no
minacijos tai dar ne patys rinkimai.

Mes rekomenduojam SLA nariams 
balsuoti už sekamus kandidatus:

Ant SLA Prezidento
J. Miliauskas, 286 kp., 

McKees Rocks, Pa.
Ant SLA Vice-Prezidento

J. K. Mažukna, 86 kp.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Ant SLA Sekretoriaus
Vytautas Zablackas, 38 kp., 

Brooklyn, New York.
Ant SLA Iždininko

J. Žebrauskas, 136 kp., 
Cleveland, Ohio.

Ant SLA Iždo Globėjo
Keistutis Michelsonas, 38 kp., 

Brooklyn, New York.
Ant SLA Iždo Globėjo

V. Šmulkštys, 13 kp., 
Minersville, Pa.

Ant SLA Daktaro-Kvotėjo
Dr. A. Graičunas, 36 kp.,

Chicago, Illinois.

Myl. Juozuk!
Širdingai ačiū už laiškus. 

Aš jau grįžau iš karo tar
nybos, dėl kurios buvau pa
šauktas. Išbuvau savaitę 
laiko. Viskas man dabar at
rodo komedijos, arba graži 
su intrigom filmą. Pasaulis 
apvirto kojom ir man ro
dos, kad netrukus bus dar 
įdomesnių komedijų. Liūd
na tik, kad tas nevykęs te
atras reikalauja žmonių 
kraujo. Tai mum geras pa
vyzdys, ką gali padaryt su
puvęs kapitalizmas. Kapita
lizmas šiuo metu rodo savo 
paskutinį p a s i s p ardymą, 
nes ir priežodis sako, kad 
“musė prieš galą skaudžiai 
kanda.” Taigi Juozuk jau 
Lenkijos nebėra. Keno da
bar bus eilė, matysim grei
tu laiku. Jau mes dabar 
kaimynai su SSSR' (Rusi
ja). Kadangi mes čia gyve
nam prie administracijos 
linijos, tai jau nors ir iš to
lo, bet teko matyt rusų ka
riuomenė.

Įdomus faktas, tai Lenki
jos žlugimas. Gaila nekaltų 
žmonių kraujo ir darbo, nes 
daug jo pralieta ir daug 
turto sunaikinta. Mačiau 
lenkų kariuomenę, buvau 
prie jos nuginklavimo, ku-l 
vi perėjo Lietuvos sieną. 
Tai buvo liūdnas vaizdas. 
Daugelis karininkų verkė, 
kiti keikė Lenkijos valdžią 
ir tvarką. Kareiviai išvar
gę, nedavalgę. Labai didelis 
skirtumas tarp karininkų ir 
kareivių. Karininkai veik 
visi šlėktos - dvarininkai, 
turtuoliai. Kareiviai skur
dūs mužikai, tamsūs ir be
moksliai. Karininkai nesu
pranta ir neatjaučia karei
vių, o kareiviai nekenčia 
karininkų. Tą labai gerai 
įsižiūrėjau iš perėjusios 
Lietuvos sieną lenkų ka
riuomenės. Šiandien, kada 
praėjo metai laiko nuo ta
da, kai Lenkija buvo davus 
Lietuvai ultimatumą, jau vi
sas jais pasišlykštėjimas iš
nyko. Man visada gaila nu- 
galėto-silpnesnio. Kas paži
nojo Lenkiją, tas turėjo ži
not, kad ji žlugs, nes nors 
ir nebuvo Lenkijoje bau

džiavos, bet buvo du luo
mai: ponų ir mužikų. Po
nai valdė visą žemę, visus 
turtus—o mužikai net mir
davo badu. Lenkijos muži
ko gyvenimas buvo prastes
nis už gyvulio, dėl to tas 
mužikas savo tėvynės ir ne
gynė, nes jų filosofija, jiem 
blogiau būt negali.

Ir mum visi šie įvykiai 
kainavo ir kainuoja daug 
nervų. Žmones jau nieku 
netiki, nes per daug su
krėsti nervai. Kas bus 
rytoj, sunku pasakyti. 
Nors Lietuva nekariau
ja, bet karą jau paju
tom. Pabrango žibalas ir to 
negalima gaut kiek reikia. 
Sustojo daug automobilių, 
motociklų, nes benzino visai 
veik neparduoda privatiem 
reikalam. Žinoma, ir daug 
prekių, kurių Lietuva pirko 
iš kitur bus labai sunku 
gaut, nes jūrom prekyba 
veik negalima. Bet tas vis
kas tai nieko, jeigu -tik vi
sada būtų duonos, nes badas 
tai šlykščiausias dalykas, 
koks tik gali būt ir aš jo 
antru kart matyt nenorė
čiau.

Tai tiek Juozuk aš Tau 
šiuom kart parašau. Sekan
čiu kart, kol ateis šis ma- 

I no laiškas, gal vėl bus įvy
kę daug daug naujo. Lik 
sveikas. Visa mūsų šeima, 
linki Tau daug laimės.

R. B.
1939-IX-27 d.

Klausimai ir Atsakymai
Labai ačiū už atsakymą
Kelios dienos atgal šioje' 

vietoje tilpo vieno mūsų 
skaitytojo klausimas, kur 
dabar randasi Lietuvos ka
rinis laivas, kuris išplaukė 
iš Klaipėdos, Vokietijai 
Klaipėdą atėmus iš Lietu
vos. Iš Lietuvos konsulato 
telefonu gavome paaiškini
mą, kad Lietuvos karinis 
laivas “Prezidentas Smeto
na” dabar yra Šventosios 
uoste. Uostas jau esąs gerai 
pagilintas.

Labai gerai, kad Lietuvos 
Karinis laivas tapo išgelbė
tas ir priklauso Lietuvai, ir

Hollandijos karalienė Wilhelmina ir Belgijos karalius 
Leopoldas; abu monarchai siūlė taiką,'-bęt abiejų pasiū

lymą Chambe'rlainas, Daladieras irHitleris atmetė.

dar randasi jos pačios uos
te.

Ačiū ponui konsului už 
suteikimą šių svarbių infor
macijų mūsų skaitytojams.

Vizos Po Romani jos Kvota 
Klausimas

Pereitais keliais metais 
aš stengiausi parsitraukti 
savo brolį iš Romanijos, bet 
jos kvota per ilgą laiką iš
sibaigus. Kokia -yra dabar
tinė padėtis?

Atsakymas
Romanijos kvota yra 377 

imigrantų vizos į metus. Iki 
sausio 1 d., 1939 m. gauta 
16,000 aplikacijų dėl vizos.

Aišku, kad šiandien sunku 
išgauti vizą Romanijos kvo
ta.

FLIS.

Naziai Veja Visus žydus 
Į Vieną Lenkijos Sklypą 
Berlin.— Hitlerio valdžia 

planuoja suvaryt visus Vo
kietijos ir Lenkijos žydus 
į vieną žydams skiriamą 
sritį-“rezervaciją” apie Liu
bliną, Lenkijoj.

Dr. Hans Frank paskir
tas generaliu gubernato
rium visų tų Lenkijos že
mių, kurias naziai oficialiai 
neprijungė prie Vokietijos.

Naziai elgiasi su lenkais 
kaip su “žemesne tauta.”

“Laisvės” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų
Draugė Žukauskienė pralen

kė savo artimą kaimyną drg. 
Stripeiką ir šiandien ji stovi 
pirmoje vietoje kontestantų 
surašė. Žukauskienė pareiškė 
“Laisvės” raštinėje, kad ji tik 
dabar rimtai stoja j darbą ir 
tikisi išsilaikyti pirmoje“ vieto
je, jei draugai jai padės. Ta
čiau, jau šiam raštui einant į 
spaudą gavome storą laišką 
nuo Stripeikos. Taipgi gavo
me storoką laišką nuo Moc- 
kaičio iš Bridgeport© ir nuo 
lawrenciečių. Rytoj kontes
tantų surašė bus daug pasi
keitimu. <■ K. Žukauskienė

Šiandien kontestantų surašąs stovi šiaip:
K. Žukauskienė, Newark ............................  1183
A. Stripeiką, Elizabeth ............................................1098
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua ............................................1033
J. Bakšys, Worcester ............................................... 838
ALDLD 10 kp., Philadelphia ............................. 746
Waterbury Vajininkai ................................   607
D. M. Šolomskas, Brooklyn .................................. 439
G. Shimaitis, Montello ........................................... 356
V. Vindžiulis, Hudson ..................................... . 304
Senkevičienė-ŠIapikas, Easton .............................. 252
L. Prūseika, Chicago .............................................. 233
J. Rudman, New Haven.......................................... 204
S. Puidokas, Rumford ........................................... 192
A. Žemaitis, Baltimore ......................................... 187
S. Paulenka, Lowell .............................................. 182
H. Žukienė, Binghamton .................................... 182
R. Aučius, J. Bimba, Paterson ............................ 181
S. Kuzmickas, Shenandoah ................................... 175
S, Mason, New Haven ......................................... 154
A. Klimas, Hartfordo ............................................ 150
V. Padgalskas, Mexico ......................................... 122
J. Navickas, Haverhill ......................................... 118
S. Kirslis-J. Kalvelis, Bridgewater ................... 116
J. J. Mockaitis, Bridgeport ................................ 110
J, Chuplis, Springdale, Pa...................................... 110
A. Mickevičius, Bristol ........................................  94
J. Grybas, Norwood ............................................. 84
M. Klimas, Richmond Hill ..................................... 80
R. Mizara, Brooklyn .......... .................................. 80
J. Žilinskas, Lewiston ............................................ 78
A. Taraška, Hartford .............................................. 75
J. Gugas, Detroit ........... ......................................... 72
J. .Bplrris, Dedham .................................................... 72
M. Youces, Cleveland............................................... 72
L. Petrokas, Leechburg ....................................... 72

< V. Andriulis, Chicago .............................................. 72
P. Žirgulis, Rochester . . ................   68
J. Urbonas, Pittsburgh ......................................... 62
F. J. Repšys, Milford .............................................. 60
J. Navalinskienė, Binghamton .......................  50
P. Kabosis, Maidsville ...........   50
J. Miliauskas, McKees Rocks .....................? ■ • • 50
W. Goodis, Utica   50
P. Buknys, Brooklyn   46
F. J. Madison, ^oungstown ................................... 44
Senas Vincas, Gibbstown ......................................... 44
J. A. Jerome, Barre Plain ................................... 44
Ig. Kubiliunas, So. Boston................................  44
V. Sutkienė, San Francisco ................................... 44
A. Lideikienė, Great Neck ................................... 44
J. Gasiunas, Brooklyn ............................................ 42
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ......................................40
R. Jarvis, Plymouth ................................................ 30
G. Kuraitis, Brooklyn...................................................30 I
J. Mažeika, Cleveland .............   27
P. Sprindis, Kenosha ....................................   . . . . 22
J. Visockis, Wilkes-Barre ....................................... 22
A. Valinčius, Pittston ............................................ 22
S. Žostautas, Kapuskasing, Canada .............  20
J. Adams, Grand Rapids.............................................19
J. Ramanauskas, Minersville ......................  12
K. Kuzmickas, Harrison ..........................  12
G. Stasiukaitis, Cliffside ............    10
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“Laisvė” buvo pirmutinis laikraštis ry
tinėse valstijose, kuris mums įsteigė sky
rių. Jau kelios moterys randasi vajinin- 
kų sąraše, bet reikia daugiau. Kuri iš 
moterų šiemet laimes dovaną?

t.ATŠVft

Moterų Seimo paskaitos, sukėlusios 
audringą entuziazmą Seime, bus skolina
mos draugijoms-kuopoms skaityt savo su
sirinkimuose. Paskaitų reikalaukite pas 
Moterų Tarybos sekretorę K. Petrikienę.

Lietuvaites Vargai Aplankius Lietuvą Šią Vasarą Jūs Vaiky Sveikata
VYŠNELĖ

Onytė, vos pradinės mokyk
los suole, tačiau atydžiai se
ka savo draugų elgesį. Nely
ginant suaugusi mergina, žiū
ri į gyvenimo ateitį, kad pa
sirinkt tinkamą gyvenimui 
draugą. Tačiau, niekam ne- 
daleidžia to suprasti.

Mokslo metu stropi, tačiau 
šiaip pilna įvairių intrigų. To 
dėka, ne visi gali ją suprasti.

Jonas, to paties skyriaus 
mokinys, taktiškas vaikinas, 
Onytei patiko. Bet nei Jonas, 
nei kitas gyvas sutvėrimas 
apie tai nieko nežino.

Prabėga pora metų. Jonas 
atvažiuoja į svečius pas sa
vo dėdę į tą kaimą, kuriame 
gyveno Ona. Dabar jis jau 
gimnazistas ir Onai išrodo, 
kad nei-mažiausios progos ne
bus su juo draugauti, nes ji 
toliau nelanko mokyklos.

Pasirįžimas ir užsispyrimas 
pas Oną didesnis už viską. 
Jos mintyje stovi Jonas, bet 
pasiekti jį, turi eiti tuo keliu, 
kuriuo jis eina.

Ona prašo tėvų leisti ją į 
mokyklą, bet tėvai ir broliai 
nesutinka, nes ji iš karto at
sisakė, kuomet tėvai norėjo 
ją mokinti. Kreipiasi pas už- 
rubežyj gyvenantį brolį užta
rimo. Pastarasis pasiunčia 
pinigų ir ragina tėvus leisti 
Oną į mokslą.

Vos du metai praslinko, 
kaip Ona pasiveja Joną. Abu 
penktos klasės gimnazistai, 
geri draugai. Visi stebisi O- 
nos pasirįžimu, bet vargiai 
kas supranta to priežastį.

Mokiniuose Ona turėjo di
delės simpatijos. Jie puikiai 
įvertino jos žygius.

Būdama stropi ir pastovi, 
buvo mylima mokytojų, ypač 
revoliuciniai nusiteikusių. Jų 
Įtekmė paveikė į Oną ir 
Įtraukė į klasiniai sąmoningų 
moksleivių tarpą.

Čia dingsta jos visas nuo 
mokslo atliekamas laikas.

Taktiškas Onos draugišku
mas paveikia Joną. Jis įsimy
li į ją, tačiau Ona neparodo 
jokio didesnio prie jo drau
giškumo, kaip mokslo draugės 
simpatiją.

Ji suprato, kad mokslo me
tu ne meilė, bet mokslas turi 
stovėti pirmoje vietoje. Be 
to, niekada nemėgo parodyti 
snialsumo link vyrų arba 
moters silpnybę. Motel's gar
bę statė aukščiau visko.

Laike mokslo teko sutikt 
sunkumų, nes jos politinis įsi
tikinimas net keliais atvejais 
buvo įtraukęs ją į kovą su 
esančiais pedagogų tarpe' šni
pais, kurių dėka liko išmesta 
iš gimnazijos, nors to nenu
sigando, — persikėlė i kitą 
gimnaziją ir toliau tęsė moks
lą.

Ekonomines sąlygos priver
tė Oną apleisti mokyklą. Ji 
pradeda mokint kitus. Tą pa
tį daro ir Jonas.

Lietuvos fašistai atydžiai 
seka pažangųjį elementą, 
Onos sąlygos nepavydėtinos. 
Tardymai bei šiaip fašistų 
persekiojimai lėmė jai areštą, 
o jos “užsispyrimas” vargiai 
sulaužomas. Jono tėvai nepa
keičiami bažnytiniai... čia ji 
neįmatė ateities...

Tuo laiku buvo galima įva
žiuoti į Kanadą, tačiau rei
kėjo gauti pakvietimas. Tas 

'pasisekė* greitai atsiekti.
Niekam nežinant, Ona ren

giasi į tolimą kelionę, kurios 
ir ji pati negalėjo suprasti. 
Tik prieš paskutinę kelionės 
dieną pasakė tėvams, kad iš

važiuoja. Juoko formoje pa
sakė ir Jonui, bet pastarasis 
visai tam netikėjo, tik vėliau 
susiprato. . .

Kelionė sekėsi neprastai, 
nes mokėjo keletą kalbų, tad 
teko sutikti įvairių keliaunin
kų, ir laikas bėgo įdomiai.

Kanada—vieta, kur keliavo. 
Čia ją patinka Jokūbas, kuris 
atsiuntė pakvietimą. Tą va
karą, kada atvyko, buvo lie
tuvių parengimas. Dalyvauja 
ir Ona. Susitinka daug lietu
vių vyrų, bet merginų—apie 
penkias, kada vaikinų buvo 
apie 300.

Čia laikas bėga greit. Eilė 
siūlosi palydėti į namus, bet 
Onos draugas užprotestuoja. 
Virš metų nesimatę, turėjo 
daug ko kalbėtis su Jokūbu. 
Einant į savo butą, jis paima 
Onos piniginę, kad, girdi, čia 
nesaugu turėti moteriai pini
gus, nes viešbučiuose daug 
apiplėšimų pasitaiko. Vyras 
fiziniai tvirtesnis, negi Onai 
eiti į ristynes su Jokūbu. Jis 
prižada anksti sekančią dieną 
būti ir pinigus atiduoti. Bet, 
deja, jau po 2 vai. po pietų, 
Ona nevalgius ir nei cento 
prie savęs neturi. Jokūbo ant
rašo irgi nežino, nes laiškus 
rašė agento antrašu. Kur ei
ti, ką daryti, nežino...

(Bus daugiau)

Džiova Tarp Jaunų 
. Motery

Nors - džiova Amerikoje, 
imant abėlną gyventojų mir
tingumą, yra 7-ta imanti dau
giausia gyvasčių, tačiau jau
nimo, ypač jaunų merginų- 
moterų skerdime ji yra pir
moji.

Kaip nurodo A. M. Lowell, 
N. Y. Džiovos ir Sveikatos 
Sąjungos statistikas - padėjė
jas, iš džiova mirštančių jau
nuolių,-Tarpe 15 ir 30 metų, 
apie 50 nušįmčių daugiau 
miršta moterys. Manoma, kad 
taip' yra dėlto, jog subrendi- 

įmo, paskiau- nėštumo ir mo
tinystės .,(ir daugeliu atsitiki
mų aborcijų) laikotarpis yra 
pavojingiausi moters gyveni- 

: me. Nualintam moters orga- 
inizme' džiova randa sau gerą 
dirvą.

IŠ to aišku, kaip svarbu 
moksliškas šeimos ribavimas 
moterų sveikatos atžvilgiu.

JOS LAIMĖJO PIRMĄ KANADOS KARO STREIKĄ 
Toma merginoms tereikėjo pikietuot tik 6 dienas ir General 
Steel Wares Ltd, Toronto, išpildė Amalgamated Association 

of Iron,, Steel 4c Tin darbininkų (CIO) reikalavimus 
pakelt algas ir suteikt nuo karo apsaugos provizijajs.

(Pabaiga)
Prieš išvažiuojant, kada 

jau reikėjo primokėti prie lai
vakortės po $70, tai litų nei
ma švedų Linijos atstovybe, 
nei už gelžkelio bilitus iki Ta
lino (Estijoj) Turistų Biuras 
nėmė litais. O kur gausi do
lerių, jei čekiai iškeisti į litus? 
Einu į tą pati banką, bet ban
kas liepia atsinešti leidimą iš 
valiutų komisijos. Ten nuėjus 
liepia rašyti jiems prašymą. 
Ant vietos valdininkas už 2 
litus parašo prašymą, bot pra
šymo nepriima; sako, “neaiš
kus.” Parašo antra, bet ir tas 
negeras; sako, “nenušviestas” 
reikalas. Pašome trečią ir jau 
šį parašo “nušviestai,” kam 

ireikalingi iškeist litai į dole
rius; bet į ši prašymą atsako, 
kad “nepatenkintas.” Ir vė
liaus asmeniškai atsako, kad 

.dolerius nenori duot išvežti.

Mot. Seimo Programa 
Jau Siuntinėjama

Moterų Tarvbos sekretorė 
K. Petrikienė praneša, kad 
delegatės ir visos užsisakiu
sios platinimui galop savaitės 
jau gaus Moterų Seimo pro
gramą, užvadintą “Amerikos 
Lietuvių Moterų Seimo Dar
bai.” Mums teko brošiūrą 
matyt. Gražiai atrodanti kny
gelė; turtinga moterų veik
loj reikalinga' medžiaga; su 
Seįmo dalyvių, prezidiumo ir 
Moterų Tarybos valdybos na
rių paveikslais.

Parsiduoda po 15c. Platin
tojams nuolaida. Užsakymus 
siųst:' K. Petrikienė, 221 S. 
4th St., Brooklyn, N. Y.

So. Boston. Mass.
LLD 2 kp. moterų susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, lap
kričio (Nov.) 16 d,, 7:30 va
karo, 376 Broadway.

Šiame susirinkime d. B.' 
Chuberkienė duos paskaitą iš 
Lietuvos moterų gyvenimo. 
Taipgi turėsime apkalbėti ir 
daug kitų svarbių dalykų. 
Todėl visos draugės dalyvau
kite. Taipgi kviečiame daly
vauti ir pašalines moteris.

H. T.

Žinoma, didelę išpažintį atli
kus, k. t. nusivedus “tą ban
ką” į valiutų komisijos kan
celiariją, tai gal ir gausi lei
dimą ant keleto dolerių išsi
keisti ; bet kad tos visos kan
celiarijos ir įstaigos atdaros 
tik iki 1-3 vai. diena, tai ir 
jose reikalų gali atlikt nedau
giau vieno, ypač atvažiavęs iš 
provincijos žmogus. Tai taip 
ir turėjau savų pluoštą litų 
palikt banke, o už laivakortę 
damokėjau paskutiniais ke
lionpinigiais ir net dasiskoli- 
nus, kad tik greičiau išsineš
dinus iš tos uzurpatorių valdo
mos tėviškėlės Lietuvos.

Man keista, kaip tie ekstra 
tautininkai būbnijo lito “pa
stovumu” ir dabar jo nenori 
imti ’Lietuvoj kitašalėse įstai
gose. Atrodo, kad Lietuvos 
iždas tik ir laikosi svetimomis 
valiutomis.

Lietuvos valdininkija nusi
teikusi labai aristokratiškai, 
vienas kitą lenktyniuoja savo 
poniškumu. Be tarnaitės re
tai kuris valdininkas apsieina, 
nežiūrint, kad jinai jam dar 
ir apsunkintų finansiškai; 
mat, jie savas kategorijas 
mieruoja pagal tarnaičių skai
čių.

Man teko svečiuotis mieste 
pas savo gimines valdininkus. 
Jie turi du paaugusius vaiku
čius ir toji ponia valdininkie- 
nė laiko nuolatinę tarnaitę. O 
kai tarnaitė susirgo ir pasi- 
liuosdvo mėnesiui laiko namo, 
tai tos ponios’visa kalba-nusi- 
skundimas buvo, kaip ji išgy
vens mėnesį laiko be tarnai
tės. Kai jos vyras ją rami
na: “Va, žiūrėk, Julė Ame
rikoj ir į darbą ėjo ir mer
gaitę užsiaugino ir be tarnai
tės išgyveno visą laiką,” tai 
ji atkirto piktai: “čia ne A- 
merika ir ne sunkių darbų ša
lis, o Lietuva!”

Ponių gi suėjimuose pirmas 
pasikalbėjimo tonas, tai nusi
skundimas tarnaitėmis. Viena 
skundžiasi, kad negali gauti 
geros tarnaitės; antra, kad 
kelintą gauną ir tik išmokiną 
ir vis pametą. Tarnaičių al
gos—20 litų mėnesiui. Nors 
tarnaitė jau būtų tarnavus pas 
kelioliką tokių ponių, bet kai 
pristoja pas naują ponią, tai 
vis laiko naujoke — nemokan
čia tiems ponams valgių iš
virti nei kambarių aptvarkyti, 
nei vaikams kojų numazgoti. 
Tarpe ponų net anekdotų tu
ri sukūrę apie tarnaites ir po
nias. Vienas juokauja: “Tu
rėjome baliuką, šventėme me
tines sukaktuves mūsų tarnai
tės kaip pas mus.” Vadinasi, 
metus ištarnauti vienoj vietoj 
yra rekordas ir jį verta at- 
žymėt.

Valstiečiai tų savo ponų- 
valdininkų vengia lyg kokio 
maro. Kartą teko atlaiduose 
su giminėmis susitikus pasivai
šinti užeigoje, žinoma, jie su

Moteris Majoras
Massachusetts susilaukė pir

mą moterį majorą pereituose 
rinkimuose, Mrs. Alice D. 
Burke išrinkta Westfield mies
telio majoru.

Mrs. Burke, dabar 46 metų, 
per 20 metų mokytojaVo, bet 
1933 metais neteko to darbo 
dėl patvarkymo neleist tekė
jusioms moterims mokytojaut. 
Ji pradėjo dalyvaut* politikoj 
ir dabar nugalėjo majorą 
Cowing, norėjusį būt išrinktu 
5-tam terminui. 

sinešė kas ką turėjo geresnio: 
kas bapką (bulvinę), sūrį, ar 
net ir paršiuką. Mums įpusė
jus vaišintis, tuoj ponai pra
dėjo rinktis į tą patį kamba
rį. Tik žiūriu, už keleto mi
nučių mano giminių liko vos 
vienas — mano tėvas, buvęs 
amerikonas. Ir netgi nuo sta
lo nepasiėmė kas ką turėjo at
sinešę; ponai gi viską greit 
sudorojo prie savo atsineštos 
valstybinės.

Iš pasikalbėjimų su vals
tiečiais, visi laukia, kad užim
tų Lietuvą didesnė valstybė, 
net nei Hitlerio nebijo, nes da
bartiniu laiku jie ne tik netu
ri iš ko nusipirkti pusbačių, 
bet net odos neišgali tinka
mesnės nusipirkti klumpėms 
apsikalti.

Tai tikra ašarų pakalnė mū
sų tėviškė Lietuva tiems mū
siškiams giminėms-saviškiams 
anapus vandenyno. J. L—nė.

Ar Mes Ką Atsiekėme 
Siūdamos Kariams?
PASADENA, Md. — Pama

čius laikraštyje paveikslą, kad 
Anglijos moterys siuva dėl 
kareivių, atsidusau ir prisimi
niau, kad ir mes Lietuvoj siu
vom 1914 m. Aš prigulėjau 
Biržų parapijoj, bet tuom 
laiku gyvenau Papilio parapi
joj, tai ėjau siūti į abi para
pijas — Biržų ir Papilio. Ir 
ne tik ėjau siūti, bet ir nešiau, 
kaip kitos, gražiausio, plo- 
niausio audeklo irgi taip pat 
abiem parapijom.

[ Bet kągi mes gavom ? Argi 
carui neužteko pinigų ? Ar 
negalėjo aprūpint savo armi
jos, kad dar reikėjo ir iš kai
miečių rinkt?

Dar vėliau rudenį vaikščio
jo uredninkas, rinko ir ne 
naujas drapanas, bet aš tada 
jam nedaviau. Aš nupirkau 
šilto audeklo ir pasiuvus šil
tus marškinius ir kelines nu
siunčiau savo sūnui. Jis at
rašė laišką ir labai dėkavojo, 
sako — mes važiuojam, tai 
man dabar nereikia šalt.

Ak, tie karai baisieji, kiek 
jie aukų nusineša su savim!

—o—
Sudegė Marylando skaūčių 

merginų kempė lapkričio li
tą. Buvo didelis vėjas, ug
nis greit išsiplėtė. Kol pa
šaukta ugniagesiai, ugnis iš 
dūmtraukio persimetė ant 
stogo. Ugniagesiam pribuvus, 
greitai pritrūko vandens, tai 
ir vėl bėda. Upė nelabai to
li, bet nėra galima privažiuo
ti per miškus, tai nuostolių 
nemažai padarė. Ale buvo ap
drausta. M. J.

Moterys Gaisragesiai
Kaip visur, taip ir gaisra- 

gesybos srityje prirengiama 
moterys užimt vietas vyrų, ku
rie jau pašaukta ar dar mat 
noma pašaukt kariškon tarny
bon.

Londone dar prieš prasidė- 
siant karui buvo suorganizuo
ta savanorių gaisragesių orga
nizacija. Jon priiminėjo ir 
moteris, nuo 25 iki 50 metų 
amžiaus. Jos mokinama val
dyt gaisragesių aparatus ir 
paties gesinimo darbo.

Liuosnores eina savo parei
gas be atlyginimo, .tik gauna 
nemokamai uniformas ir gy
dymą susižeidus pareigose, o 
nuotakiuose visuotino sunega- 

1 ėjimo gauna pensiją.

Galbūt jokiu kitu laikotar
piu jūs vaikas nereikalauja 
tiek atydos, kiek mokslo me
tu. Moderniškos mokyklos 
gyvenimas reikalauja protinio 
ir fizinio įsitempimo. Tai yra 
sunkus laikotarpis ir sveikam, 
stipriam vaikui. Jis gali būt 
pavojingu lieknam, daug sie
kiančiam vaikui.

Jo namų gyvenimas privalo 
būt suderintas apgalvotai; 
prašalinant visokius pavojus 
sveikatai; duodant kiekviena 
galimybę augt ir vystytis. Na
mie vaikas privalo išmokt ge
rų papročių, kurie jam padės 
pergyvent tą sunkų laikotar
pį ir būt naudingu žmogumi.

Svarbiausia reikia prižiūrėt 
miegas ir pasilsis, valgis ir 
gėrimas, vidurių valymasis ir 
švara, mokinimasis ir pasi
linksminimas. Jis privalo gaut 
visko, ypač miego. Nors mie
go reikalas šiek tiek įvairiuo- 
ja sulyg vaiko amžiaus ir pri
gimties, tačiau mokyklos vai
kams paprastai turėtų būt lei
džiama miegot 10 valandų, 
dadedant ekstra valandą ar 
porą jaunesniems ir silpnes- 
niejns.

Vaiko pusryčiai, kaip ir ki
ti valgiai, turėtų būti prireng
ti taip, kad jis neturėtų sku- 
bint. Geriau anksčiau prikelt. 
Per pietus, jei suvaikščiot na-

Indus Plaut Rankomis 
Nesveika

Sunku pasakyt, kas ištikrų- 
jų turėtų būt kredituojamas 
už iškėlimą reikalo indams 
plaut mašinų. Tūli šposauto- 
jai kaltina moteris, kad jos 
išponėjusios, nebenorinčios su
trūkusiomis nuo indų plovimo 
rankomis vaikščiot, kiti dar 
pašiepia, kad dažytus nagu
čius bijančios prarast. O dar 
kiti sako, kad moterims pra
dėjus su vyrais dalintis dar
bus šapose, o moterims pra
dėjus su vyrais “dalintis” “di- 
šių” plovimą namuose, jie ne
pasitenkinę tuo įkyriu amatu 
ir pradėję išeities jieškot.

Tačiau “Amerikos Sveikatos 
žurnalas” arba tikriau sakant 
jame W. E. Ward ir G. M. 
Dack iškelia visai kitą proble
mą. Jie sako, kad rankomis 
plaunami indai yra pavojum 
visuomenės sveikatai.

Jų padalyti bandymai pa
rodė, kad ant rankomis plau
tų indų rasta 25 bakterijos 
per lėkštę, o mašinomis plau
tuose tik po 11 bakterijų per 
lėkštę. Ant rankomis mazgo
tų puodukų rasta 18 bakteri
jų, o mašinomis mazgotų tik 
7-nios.

Taigi, manantieji, kad tik 
savomis rankomis čiupinėta 
viskas sveika, apsirinka. Da
rant viską ant didelės skalės, 
masiniam vartojimui, mašino
mis bus daug pigiau ir svei
kiau, jei tik bus daro- 
m a prie geros priežiūros 
ir visuomenės naudai, ne pel
nui. O kiek laiko sutaupius! 
Pabandykite p aro k u ot/* ridu ti
nes šeimininkės gyvenimo bent 
30 metų, po tris kart per die
ną, pamatysite, kaip susida
rys kalnas laiko, kuriuo jinai 
galėtų daug ką atsiekti.

New Yorko naujai susitvė
rus Laikraštininkų Pagelbinė, 
varde laikraštininkų “žmonų, 
motinų ir seserų,” prašė ma
joro LaGuardijos įsteigt Kai
nų Kontrolės komisiją .

m o pertoli, reikalautų skubi
namo, geriau lai pavalgo mo
kyklose duodamą užkandį ar 
kur arti mokyklos.

Deja, ne visi tam turi iš
tekliaus. Ot, tam ir yra, o 
kur nėra, turi tvertis moterų 
organizacijos, taipgi tėvų ir 
mokytojų organizacijos, kad 
išreikalaut tokius užkandžius 
mokyklose jų reikalingiems 
vaikams.

Kur tokių užkandžių neduo
dama mokyklose, o gretimai 
esamose valgyklose nusipirkt 
nėra ištekliaus arba ir val
gyklų nesiranda, tada, aišku, 
nėra kitos išeities, kaip sku
bini namo, čia jau motinos 
pareiga, kad vaikas rastų vis
ką gatavą, nereikėtų laukti, o 
pąskiau su rūpesčiu ir pasku
bomis nei nekramtytą viską 
praryt.

Vaiko pusryčiuose būtinai 
turi rastis vaisių ar jų sun
kos ir mažiausia stiklas pieno. 
Pietums privalo gaut žalių 
daržovių apart virto valgio. 
Prie to, svarbu valgiuose įvai
rumas, tankus pakeitimas vie
no valgio kitu, nes tuo būdu 
ne tik padilginama apetitas, 
bet ir duodama galimybė vai
kui gaut visko, ko jo sistemai 
reikia.

Įvairumas valgyje, reikalin
gas visiems, juo labiau vai
kams. N. V.

PLAUKŲ ŠUKAVIMAS
šiemet plaukų šukavimas 

pas tūlas pasilieka aukštyn, 
kaip pereitą sezoną, pas kitas 
šukuojama žemyn. Naujoviš- 
kiausia skaitoma biskį iškelti 
ant kaktos ir ausų, bet nu
leisti žemyn aplink sprandą. 
Dėvima sagos ir kukardrzi, 
mažytės ir ilgos, nusidrieku
sios ant pečių.

Šeimininkėms
Ne visos šeimininkės išgali 

kalakutą (turkey) bent kada. 
Kitos, kad ir išgalėtų, jų per- 
maža šeima, kad suvartojus 
tokią stambią paukštę. Ta
čiau užėjus šventėms, vienos 
savoj šeimoj, kitos susitarus 
su kitom šeimom, su svečiais, 
suranda būdą pasinaudoti ta 
reta prabanga. Rečiau turin
čios reikalą su ta paukščių 
karaliene “turke” ras labai 
naudingu patarėju sekamą 
receptą, kuris imtas iš knygos 
“Virėja.” Ji gaunama 46 
Ten Eyck St., Brooklyne.
Keptas Kalakutas (Torkė) ir 

Kaštanų Kamšalas
Paimk baltos 2-3 dienų se

numo duonos minkštimą ir iš
trink su rankom, kol nebus 
šmočiukų. Ištirpyk 3 šaukš
tus sviesto, supjaustyk 1 svo
gūną, paspirgink svieste ir 
sumaišyk su duonos trupiniais. 
Įdėk i/j šaukštuko “poultry 
seasoning” ir V2 puoduko 
smulkiai supjaustytų salierų.*

Nulupk svarą kaštanų 
(chestnuts), pavirink porą 

'minučių, nulupk ir plonąją 
žievelę, užpilk vandens tiek, 
kad tik apsemtų; virk, kol 
bus minkšti. Į kamšalą dėk 
tik riešutus, o vandenį palik 
dėl palaistymo. Riešutus ’ gali 
supjaustyti arba ir čielus dėti.

Vietoj sviesto galima vartot 
1/2 svaro “sosičių” mėsos, bet 
pirma reik paspirgint.

Kai sudėsi kamšalą, kalaku
tą užsiūkit'ir kojas suriškit, 
tai neplyš. Ištrink šlaunis ir 
krūtinę sviestu, apibarstyk 
druska ir kepk lengvame pe- 

(Pabaiga ant 4-to pusi.)

Z
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•Karas ir Darbininkų Klasė LIETU VOS ŽINIOS Jurbarko). Velionis norėjo 
būti palaidotas Jurbarke, tad 
teko jį laidoti siratkapiuose.

liuojamas, steigiama Vytauta- 
no parapija. Kelios dešimtys 
nedidelių žemės sklypų numa-

Kapitalistiniuose Kraštuose
Jurgis Dimitrovas, Komunistų Internacionalo Sekretorius.

BIRŽAI Vėl Girti

(Tąsa)

Bet Anglijos ir Francijos imperialistai, 
pradėję maršuoti karo keliu, nebenori taikos. 
Priešingai, stumia žmones vis giliau ir giliau 
į karo lauką, visokiais būdais paslėpdami ka
ro pobūdį. Pasiekimui šio tikslo jie paleido 
darban visus savo įrankius ideologiniam ma
sių prigavimu!.' Senesnioji darbininkų karta, 
kuri turėjo patyrimo su Pirmuoju Imperia
listiniu Karu, puikiai pamena kaip Anglijos ir 
Francijos spauda diena iš dienos tada sten
gėsi įrodyti, būk tų kraštų valdžios vedančios 
karą tik dėl “tėvynės apgynimo,’’ tik prieš 
“prūsiškąjį militarizmą/’ o tuo tarpu vokie
čių spauda iš savo pusės stengėsi įtikinti žmo
nes, būk karas esąs vedamas prieš “rusiškąjį 
carizmą.”

Iš tiesų gi, kaip jau visiems puikiai žino
ma, Pirmasis Pasaulinis Karas buvo vedamas 
dviejų imperialistinių grupių už pasidalinimą 
pasaulio.

Šiandien Anglijos ir Francijos valdančiosios 
klasės, turėdamos taipgi imperialistinius tiks
lus, pakeitė ideologinės apgavystės metodas ir 
šūkius, pagal situacijos reikalavimą. Lošda- 
mos anti-fašistiniu masių sęntimentu, jos iš
kėlė šūkį “anti-fašistinio” karo ir paskelbė 
svietui, būk jų šis karas esąs “demokratijos 
karas prieš fašizmą,” karas “prieš hitleriz- 
mą,” karas “už tautų laisvę.”

Bet kokie puikūs “anti-fašistinio karo” 
apaštalai yra šitie žmonės, kurie per metų ei
les davė visokią paramą tiems, prieš kuriuos 
dabar kariauja ir sugriovė bendrą žmonių ko
vos frontą prieš fašizmą ir karą, kuomet visa 
tarptautinė situacija buvo šią kovą iškėlus 
svarbiausiu momento reikaju!

Kokiais puikiais “kovotojais už tautų lais
vę” yra šitie žmonės, kurie šimtmečiais turėjo 
pavergę milionus kolonijinių vergų ir lošia 
mažųjų tautų likimu kaipo kortomis savo im
perialistinėje dalyboje! Kokiais puikiais “de
mokratijos apgynėjais” yra tie žmonės, kurie 
savo šalyse naikina žmonių masių paskutines 
demokratines teises, uždarinėja jų laikraščius, 
prašalina iš vietų išrinktus atstovus ir perse
kioja visus tuos, kurie pakelia balsą prieš da
bartinį karą, vedamą prieš žmones.

Francijos buržuazija prikelia juodžiausias 
kontr-revoliucinio teroro dienas. Nuo laikų 
kruvino nuslopinimo Paryžiaus Komunos, 
Francija nėra mačiusi tokių reakcinių užpuo
limų ant darbininką klasės. Uždarymas Fran
cijos Komunistų Partijos, suareštavimas 
Francijos proletariato atstovų parlamente — 
tų nuosakiausių kovotojų prieš visokią reakci
ją — aiškiausiai įrodo melagingumą ir veid
mainiškumą visų pareiškimų apie demokratinį, 
anti-fašistinį šio karo pobūdį.

Reakcinė buržuazija puola komunistus to
dėl, kad ji bijo tiesos apie šį karą daugiau ne
gu ugnies, kad KoTnunistų Partija yra vienin- 
tėlė partija, kurj gali suorganizuoti proleta
riato ir visų darbo žmonių kovą prieš imperia
listinį karą.

Buržuazija deda visas pastangas priversti 
žmonių milionus eit į karą ir numirti už tokį 
reikalą, kuris nėra jų reikalas. Proletariatas, 
darbo žmonės, nieko neturi ginti šiame kare. 
Tai nėra jų karas. Tai yra karas jų išnaudo
tojų. Karas atneša darbo žmonėms vargą, 
kančias, sunaikinimą ir mirtį. Jei jie remtų 
šitą karą, jie tik remtų savo pavergėjų ir pri
spaudėjų interesus, jie palaikytų kapitalistinę 
verguvę.

Tik viena yra teisinga darbininkų klasei po
zicija, tai nepermaldaujama, drąsi kova prięš

imperialistinį karą — kova prieš šio karo kal
tininkus ir agentus pirmiausia savo pačių ša
lyse; kova už padarymą šiam karui galo. Toks 
nusistatymas yra teisingiausias. Tokio nusista
tymo reikalauja pamatiniai proletariato ir vi
sų darbo žmonių interesai.

III.
Karas, kuris išsiplėtė tarpe kapitalistinių 

kraštų, griežtai pakeitė tarptautinę situaciją.
Karas aštrina visus pamatinius kapitalisti

nio pasaulio prieštaravimus. Juo ilgiau jis tę
sis, tuo labiau jis aštrins tarpe imperialisti
nių valstybių prieštaravimus. Jis, karas, aš
trina prieštaravimus tarpe pačių valstybių ir 
jų kolonijų, tarpe valdančiųjų ir valdomųjų 
tautų. Ir svarbiausias dalykas yra tas, kad ka
ras apnuogina* klasinius santykius buržuazinėj 
draugijoj ir aštrina iki paties kraštutinumo 
prieštaravimus tarpe proletariato ir buržuazi
jos, tarpe viso pasaulio išnaudojamųjų ir sau- 
jalės išnaudotojų. Karas iškelia aikštėn ka
pitalistinės sistemos bankrūtą ir labai gilina 
kapitalizmo krizį.

Imperialistinis karas pergrupuoja klasines 
jėgas kapitalistiniuose .kraštuose. Buržuazijos 
liogeryj visokių grupių interesai .traukiasi ša
lin ir užleidžia vietą bendriems buržuazijos in
teresams.

Pirmiau pasireiškęs pasidalinimas į kita 
kitai priešingas grupes, į labiau reakcines ir 
mažiau reakcines buržuazijos grupes, nyksta 
ir užleidžia vietą jų bendriems interesams,— 
tęsti karą ir išlaikyti kapitalizmą. “Tautinė 
vienybė” įsteigta iš pačių reakcingiausių ir 
pačių “kairiausių” buržuazijos sparnų, į ku
rią įeina aukščiausieji lyderiai smulkiai-bur- 
žuazinių partijų. Bet tuo pačiu laiku mes 
matome karo alinamas mases greit besišali
nančias nuo rėmimo buržuazinių ir smulkiai- 
buržuazinių partijų ir įstojančias į pozicijas 
kovai prieš imperialistinį karą ir buržuaziją, 
kuri karą tęsia.

Kariaujančiuose kraštuos, ir daugelyj neka
riaujančių finansinės buržuazijos reakciniai 
elementai, šovinistai ir persiėmę kariniu ūpu 
žmonės, kreipia didelio dėmesio valstybes ad
ministracijoms sustiprinti. FakŲnai steigiama 
režimai militarinės diktatūros, nors dažnai jos 
yra išoriniai apdabinamos visokiomis dekora
cijomis, žmonėms, kurie karui priešingi, su
varžyti ir apsaugai buržuazinės sistemos, ku
riai gali bile kada prisieiti pergyventi konvul
sijos. Visam kapitalistiniam pasaulyj, ne tik 
kariaujančiuose kraštuos, žiauri reakcija pra
sideda prieš darbininkų klasę ir dirbančiąsias 
mases,

Tuo būdu, tas, kas prieš prasidėsiant karui 
buvo praktikuojama fašistiniuose kraštuos, 
karo metu,' pasireiškia ir taip vadinamuose 
buržuazinės demokratijos kraštuos.

Šitose pasikeitusiose sąlygose darbininkų 
klasės uždaviniai taipjau turi įgauti naujo 
pobūdžio. Jeigu pirmiau uždavinys buvo ko
voti, kad neprileisti imperialistiniam karui 
užsiliepsnoti, kad suvaldyti karo ruošėjus, tai 
dabar vyriausias uždavinys yra mobilizuoti 
mases kovai prieš prasidėjusį karą, kad jį 
kuoveikiausiai užbaigus. Jeigu pirmiau klau
simas buvo, kaip pastoti kelią kapitalo ir fa-- 
šizmo reakcijai, tai dabar darbininkų klasė 
atsistojo prieš uždavinį, kaip vesti juo griež
tesnė kova prieš nepažeboto teroro režimą, 
kaip kovoti prieš priespaudą ir plėšimą žmo
nių masių. Darbininkų klasė privalo žiūrėti, 
kad buržuazija neuždėtų ant josios nugaros 
karo naštos.

(Bus daugiau)

Padaužos Sumušė Mokytoją 
Didžiulį

Rugsėjo m. 28 d. vakare, 
miesto gyventojai Morkvenas, 
Šukys ir štaupas, Latvigalos — 
Malūno g-vių kampe, pas ša- 
marliako pardavinėtoją prisi
gėrė, ėmė muštis ir išdaužė 
“traktieriaus” langus. Kitame 
kambary vienos fabriko dar
bininkės palikti vaikai išsi
gandę sekė muštynes. Priešais 
gyvenąs gimnazijos mok. — 
gamtininkas Didžiulis, apie 60 
m. amž., žinodamas, kad dar
bininkės vaikai vieni ir bijo, 
išėjo jų nuraminti. Kieme jį 
sutiko mušeikos ir po trumpos

Spalių 2 d. įsigėręs “malio- 
rius” su draugais naktį laužė
si į Biržų barą dar daugiau 
įsigerti, bet betriukšmaujan- 
čius juos užčiupo miesto gal
va ir policijos aukštesni pa
reigūnai. “Malonius” sukėlė 
muštynes. Pavartojus prieš 
mušeikas griežtesnes priemo- 

, nes per apsirikimą nukentėjo 
ir vienas pilietis. “Maliorius” 
su draugais pabėgo.

Susekti Keisti Vyrukai
Aštuoni miesto vyrukai, ku

rį laiką persekioję žydų tau
tybės piliečius, dabar areštuo
ti ir nekurie aps. viršininko 
jau nubausti po 100 litų ir 
areštu.

Atsisveikinimo kalbas pasa
kė F. Vėžauskas ir V. Petra
vičius.

mokytojo pastabos, ėmė jį 
mušti. Mokytojas gavo pasi
šalinti, ir ėjo į policiją, o mu
šeikos supratę jo planą, pa
sivijo ir ant Apaščios tilto jį 
tiek primušė, kad mokytojas 
su menkomis gyvybės žymė
mis pasiliko begulįs.

Vėliau atgavęs sąmonę ir 
sukaupęs jėgas griuvinėdamas 
nuėjo policijom

Mušeikos areštuoti, o Di
džiulis skubiai išgabentas į 
Panevėžio aps. ligoninę.

Tokiuo Morkvėno, štaupo ir 
Šukio elgesiu labai pasipikti
nusi visa Biržų visuomenė.

Girtas Kavalierius
Vienos moters kavalierius, 

girtas būdamas, prie jos priki
bo. Ji pasišalino ir įėjo į krau
tuvę. Pridurmui atsivijo kava
lierius ir paprašė ją iš krau
tuvės išeiti. V. pasislėpė už 
bufeto. Kavalierius čiupo nuo 
bufeto svarstį ir kai V. pasiro
dė, svarsčiu trenkė jai į veidą.

MARIJAMPOLĖ

Kiaulės į Sovietų Rusiją, Žą
sys į Vokietiją

Lašininių kiaulių eksportas 
į Sov. Rusiją vasaros mėne
siais buvo beveik sustojęs, bet 
rugsėjo mėn. vėl prasidėjo. 
Rugsėjo mėn. augintojai kiau
lių pristatę į punktus apie 30 
nuoš. daugiau negu tuo pačiu 
laiku praėjusiais metais.

Netrukus “Maistas” pradės 
pirkti ir penėtas žąsis, kurios 
tinka eksportui į Vokietiją. 
Pirmos rūšies žąsimis laiko
mos žąsys trumpomis kojomis 
ir storais kaklais. Perkama 
žąsis turi sverti ne mažiau 
kaip 4,2 kg.

Gulbinių ir antinių žąsių 
“Maistas” visai nepirks.

tomą išdalinti amatininkams, 
kurie ir sudarytų užuomazgą 
Vytautano miesteliui.

Toje apylinkėje amatinin
kus norima verbuoti todėl, 
kad čia kaip tik labai jaučia
ma amatininkų stoka.

Vėliau Vytautane gal būtų 
įsteigta ir amatų mokykla.

Nelaimingi Įvykiai

Šančiuose arklys pasibaidė 
ir pritrenkė tuo vežimu važia
vusį vyruką.

—Rytą Aušros g. 22 n r. 
viena mergina ėjo vaiku ve
dina ir kambaryje virsdama 
taip smogė rankomis į stikli
nes duris, jog taip susižalojo, 
kad reikėjo kuo greičiausiai 
gabenti į ligoninę.

Elektros Problema
Miesto s-bė atsišaukimu 

kreipėsi į visuomenę, prašy
dama kiek galima daugiau 
taupyti vartojamą elektros 
ehergiją, kadangi elektros sto
tis skysto kuro taupymo su
metimais elektros gaminimą 
turi sumažinti iki minimumo. 
Miesto s-bė tariasi su cuk
raus fabriku, kuris prašomas 
dalį atliekamos elektros ener
gijos parduoti miestui.

Trakų Apskrityje Organizuo
jamas Amatininkų Centras

Jau parengtas planas ir že
mės tvarkytojui pavesta vyk
dyti, kuriuo Danato Malinaus
ko Paulinavo dvaras, Onuškio 
valse., Trakų apskr., išparce-

Labai Pabrango Malkos
Panevėžys.—Atvežantieji į 

miestą prašo už 1 kūb. m. 
alksninių malkų po 16 lt., 
kaip už tokias malkas seniau 
buvo mokama 8 lt. Dėl to, 
ypač biednuomenė, yra susi

rūpinusi.

SVARBIOS KNYGOS
JURBARKAS

Laisvamanio Laidotuvės
Rugsėjo 30 d. mirė buv. 

s-bės elektrotechnikas A. Pui
dokas. Spalių 2 d. velionį pa
lydėti susirinko didžiulė minia 
žmonių. Savų kapų jurbarkie
čiai laisvamaniai neturi, jie 
paprastai laidojami Vadžgi
rio kapinėse (už 20 km. nuo

Moterų Skyriaus Dalis
Šeimininkėms

(Tąsu nuo 3-čio pusi.)
čiuje. Kaip pradės kepti, lais
tyk vandeniu, kuriam kašta
nai virė, į kurį galima dar 
vandens dapilt ir gabalėlį 
sviesto įdėt. Vėliau galima ir 
šiaip vandens į blėtą po biskį 
įpilt ir tankiai palaistyt. Jei 
neturi uždengiamos blėtos, 
kad perdaug neparastų, gail
ina uždengt pasviestuota vaš
kine pbpiera; sviestuotą pusę 
dėk prie mėsos ir prismeik su 
pagaliukais.

Kept apie 2^2 valandas, pa
gal didumą.

M. Valilionienė.

Binghamton, N. Y.

j Moterų Tarybą. Ir parsi
traukti Moterų Seimo Pro
gramą pardavinėti vietos lie
tuvių tarpo. Tas labai gerai. 
Patartina, kad Moterų Seimo 
Programą įsigytų kiekviena 
lietuvė moteris, nes tai svar
bus kūrinys bei pamatas pra
plėstam veikimui moterų tar
pe.

Sekantis Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks penktadie
nį, gruodžio 1-mą dieną, pas 
drg. A. Žemaitienę, 16 Hazel 
St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Būtų labai gerai, kad į šį 
susirinkimą atsilankytų visos 
Skyriaus narės, nes jame bus 
renkamas komitetas 1940 me
tams. Tad svarbu išsirinkti 
tokias drauges, kurios nuošir
džiai darbuojasi moterų orga
nizavimo darbe.

Moterų Sk. Koresp. O. G.

Dar turime keletą knygų

•NANSENAS
PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS

KAINA $1.00

• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolčs Kolegijos Pi’ofesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTĖ
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

“LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

SIŲSKITE Į LIETUVA

Douglas Aircraft Korporacijos kiemas Santa Monica, Cal., mieste, kur dir
bama orlaiviai. Šiuo metu kompanija gavo milžiniškus užsakymus iš Euro

pos ir todėl daugybė darbininkų suvažiavo darbo jieskotis.

Iš Moterų Skyr. Susirinkimo 
„Lapkričio 10-tą dieną įvyko 

Moterų Skyriaus susirinkimas, 
pas drg. A. Žemaitienę. Neži
nia dėl kokių priežasčių, da
lis draugių nedalyvavo šiame 
susirinkime. Tai blogas daly
kas, kad draugių tarpe apsi
reiškia atšalimas nuo dalyva
vimo Moterų Skyriaus susirin
kimuose. Tą, draugės, neturė
tumėm leisti įsigyventi mūsų 
tarpe. Visus kitus dalykėlius, 
kada būna Moterų Skyriaus 
susirinkimai, padėkime į šalį, 
o visos dalyvaukime susirinki
muose.

Įvairių komisijų ir komiteto 
raportai išklausyti ir priimti.

Skaitytas laiškas iš LLD 12 
apskričio komiteto, kuriamo 
kvietė Moterų Skyrių daly
vauti 12-to apskričio konfe
rencijoje, kuri įvyks lapkričio 
19-tą dieną, Wilkes-Barre, 
Pa. Kadangi iš susirinkime 
dalyvavusių draugių nei viena 
neapsiėmė važiuoti į minėtą 
konferenciją, tai toje konfe
rencijoje mūsų Moterų Sky
rius nebus atstovaujamas, o 
pasiųs, tiktai raportą.

Nutarta užsimokėti duokles
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKITI Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifili, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai-

KNYGOS kaina buvo $2,00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją Įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$ 1.25 c.)

ĮDEKITE į konvertą popierinĮ"do
leri ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą. „

LAIŠKI adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.
ši knyga yrą Ir “Laisvės” knygyne, 
MMlIllilIlIlIlIlIlIlIlUlOIIN

Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto 

paveikslų albumą 
•

Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 
padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA IŠ 56 PUSLAPIŲ 

Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
KAINA 80 CENTŲ

Siųskite tuojau, taį’bus jūsų giminėm Kalėdų dovana 
Pasiuntimas tos knygos i Lietuvą kainuoja 9 centai

•
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Šveicarijos Kanai ruošiami sienoms saugoti.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Birutes Kliubo susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 16 d. lap
kričio, 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 

i Visos narės dalyvaukite ir atsives- 
I kite naujų narių, šiame susirinkime 
turėsime prisirengti prie svarbių 
prakalbų, kurios įvyks 17 d. gruo
džio. —- Sekr. (269-270)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, .16 d. lapkr. 8 v. v. 
Pas drg. F. Indriulį, 129 W. Market 
St. Visi nariai pribūkite į susirinki
mą. — J. Norkus, Sekr. (269-270)

WILMERDING ,PA.
LDS 37 kp. laikytam susirinkime, 

5 d. lapkr., nutarė sušaukt jaunuolių 
susirinkimą lapkr. 17, 7:30 v. V. 
Lietuvos Sūnų Svet., 110 State St. 
Drg. J. Sakalauskas, jaunuolių or
ganizatorius iš Brooklyno dalyvaus 
tame susirinkime. Todėl kviečiame 
Wilmerdingo ir apylinkės jaunuolius 
dalyvauti susirinkime. (269-271)

įstojimas labai mažas, tik 15c. Duo 
klos 10c į mėnesį — Kom.

(269-270)

E. N. Y. ir RICHMOND HILL
Trečiadienį, 15 d. lapkričio, 8 vai. 

vakare, Buzelio svetainėj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., įvyks 
ALDLD 485 kp. susirinkimas. Šis 
susirinkimas svarbus, nes 2 d. gruo
džio įvyksta mūsų vakarienė. Kurie 
tik galite dalyvaukite. — V. 
Paukštys. (268-269)

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

Valandos: 11-1; 5-8; Ncdė'.ioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrinu)
Tel. Algonquin 4-8294

Portland, Oregon
Iš Prakalbų

Kaip žinoma, spalio 25 die
ną, b valančią vaKare, čionai 
kaloejo draugas V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius iš Chi
cago, 111. Tai buvo seniai lau
kiamas mūsų svečias. Šios pra
kalbos buvo surengtos ben
drai LDLD 4 kp., Portland, 
Ore., LDlD 223 k p., Oregon 
City, Ore. ir LDS 106 kp., 
Oregon City, Ore. Taip šį syki 
prakalbos įvyko Protland, 
Ore. Gražus būrelis publikos 
atsilankė, žinoma, galėjo būti 
ir daugiau. Pirmininku šiame 
vakare buvo draugas C. Mar
cinkus. V. Andrulis nuošir
džiai ir nuosekliai nupiešė, 
kas dabar dedas visam pasau
lyj. Jis aiškiai nurodė, kaip 
Sov. Sąjunga teisingai atėmė 
Vilnių ir atidavė kam priklau
so. Jis daug aiškino apie len
kų valdžią ir kitas Europos 
šalis ir paskiausiai priėjęs 
prie mūsų pačių Jungtinių 
Valstijų, liepė visiems veikti, 
kad ši šalis neįsitrauktų į ka- 

. rą.
Kalbėtojas ragino skaityti 

liaudies laikraščius, “Vilnį” 
ir “Laisvę,” kad galėtų suži
noti teisingas žinias. Jis taip
gi ragino stoti į LDS ir LDLD.

Galima sakyti, kad draugas 
V. Andrulis yra geras ir ga
bus kalbėtojas, taip gražiai 
dalykus išdėsto.

Po prakalbų buvo keli klau
simai iš publikos, į kuriuos 
kalbėtojas tinkamai atsakė. 
Pertraukoje prakalbų pirmi
ninkas paprašė aukų padengi
mui lėšų. Aukavo sekami po 
1 dolerį: T. Raškauskis, C. 
Marcinkus J,. Matliauskas, M. 
Jonukaitis, A. Murfienė, D. 
Karbonskienė, S. Umbrasas, 
Marcinkienė, J. Urbonas, S. 
Danill; F. Ulskiai — 1 dolerį 

• ir 75 centus; J. Stupurai 2 do
lerius. Aukavo sekami po 50 i 
centų: Smalinskienė, A. Sa- 
cicky (jaunuolis), E. Murphy 
(jaunuolis), K. Marges, J. 
Spomer, J. Žukas, L. Jozel; 
A. Karsok — 35 centus, Sta- 
navičia — 30 centų. Viso su 
smulkiais surinkta 20 dolerių 
ir 62 centai. Aukavusiems 
prakalbų rengėjai taria šir
dingą ačiū.

Taipgi spalio 27 dieną buvo 
, surengta vakarienė pagerbi

mui V. Andrulio pas draugus 
F. Ulskius, Oregon City, Ore. 
Gražus būrelis atsilankė sve
čių. Visiems bevakarieniau- 
jant, dar draugas V. Andrulis 
pasakė aiškią ir trumpą pra- 

( kalbėlę, kuri visiems patiko.
} Dar galiu pasakyti, kad drau

gas V. Andrulis per šią vaka
rienę naujų “Vilniai” skaity- 

, tojų gavo, taip ir aukų. Auka
vo: M. Yanukaitis 2 dolerius 

i ir 50 centų. J. Mathews — 1 
/ dolerį ir 50c, C. Marcinkus—
k 1 dolerį, A. ILagerdorn 1 do

lerį, Smalinskienė 50 centų. 
Už sūrį surinkta 3 doleriai ir 

. 4 49 centai. Viso ant vakarie-

“Vilnies” 10 dolerių ir 99 cen
tai.

Šis sūris buvo leistas ant iš- 
laimejimo, K. Marges is Port- ( 
lando, Ore. laimėjo. Sį sūrį 
aukavo draugė Uiskiene. Tai 
labai ačiū. Taipgi ačiū drau
gams F. UlsKiams už vietą, 
zičiu visoms gaspadinėms už 
skanių valgių pagaminimą, 
aciu draugėms D. Karoon- 
skienei ir Umbrazienei.

Dar turiu pasakyti, kad ir 
mūsų kuopos prisidėjo su au- 
Ka dėlei “Vilnies”. Sekamai 
aukavo: LDS 106 kp., Oregon 
City, is iždo lo dolerių, LDgD 
223 kp. 5 dolerius, ir LDLD 
4 kp., Portlando, 5 dolerius, 
iš viso auKų dėlei “Vilnies” 
draugas V. Andrulis iš mūsų 
“parapijos” išsivežė 51 dolerį 
ir 61 centą. Gal dar ir dau- 
giaus, apie tai draugas V. An
drulis patsai praneš. O su vi
somis prenumeratomis ir atsi
naujinimais bus padaryta 
apie vieną šimtą dolerių. Tai 
galima sakyti, kad pagal mū
sų lietuvių skaičių, labai ge
rai. Ura už oregoniečius!

Tai dabar pasakysiu, kad 
mūsų žmonėms labai patiko 
draugas V. Andrulis ir jo kal
ba. Jie prašo, kad ir kitais 
metais jisai atsilankytų su 
prakalbomis pas mumis. Taip 
mes esame nutarę, kad tokios 
prakalbos įvyktų kas metai.

Draugas V. Andrulis.. išva
žiuodamas paliko mums gerų 
pamokų, kurios mums yra la
bai reikalingos.

Prašau, kad man atleistu
mėte, kurių pavardžių nepa
minėjau arba netaip parašiau, 
kaip turėtų būti.

Darbo Vargšas.

Cicero, Iii.
DETROIT, MICH.

Detroito Lietuvių Moterų Pažan
gos Kliubo susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 16 d. lapkr., Draugijų 
Svet., 4097 Porter Street. Pradžia / 
7:30 v. v. Kviečiame nares dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių. Į Kliubą

DARIUS-GIRĖNAS
Dienraštis “Laisve” daro sieninius kalendorius. 
Tik dabar gavome naują paveikslą su Dariaus ir 
Girėno atvaizdais; taipgi atpieštas orlaivis ir 
Bavarijos miškai, kur jie nukrito, kur tragiškai 

žuvo tie du didvyriai.
Dydžio 15X20, kaina 25 centai

•
Biznieriai, kurie norite to naujo lietuviško paveikslo 

sieninių kalendorių, tuojau kreipkitės 
į dienraštį “Laisvę” adresuodami:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

arba telefonuokite STagg 2-3878

Padarome su lietuviškais ir su amerikoniškais 
kalendoriais, tokiais, kokių jūs reikalausite. Siųs
dami užsakymus malonėkite pažymėti, kokių kalen
dorių norite—lietuviškų, ar amerikoniškų.

Newark N. J.
Elizabeth Skystaitienė pasi

davė operacijai pirmadienio 
rytą, St. Barnabas ligoninėj, 
moterų ir vaikų skyriuje. Li
goninė randasi ant High St.

Drg. Skystaitienė yra darb
šti Sietyno Choro narė ir gera 
rėmėja darbininkiško judėji
mo. Būtų malonu, jeigu jos 
draugai — pažįstami aplan
kytų ją. Valandos kiekvieną 
dieną nuo 1 vai. po pietų iki 
9 vai. vakaro.

K. ž.

Wilkes-Barre, Pa.
LLD 12-to Apskričio meti

nė konferencija įvyks lapkri- 
čio-Nov. 19-tą dieną, 325 E. 
Market St. svetainėje, Wilkes 
Barre. Pradžia lygiai pirmą 
valandą dieną. Kuopų delega
tai prašomi laiku pribūti. At- 
sivežkite raportus iš kuopų 
veiklos. Taipogi ir mokesčius į 
apskritį. Lauksime skaitlingo 
skaičiaus delegatų.

Apskričio Valdyba.

Vajininke C. Stanevičiene Pri
rašė O Naujus Narius-Jaunuo

lius į LDS
LDS 109 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyno lapkričio 7 
u. Svarbiausias klausimas, tai 
gavimas naujų narių į Susivie
nijimą, sutvėrimas jaunuolių 
kuopos Ciceroj. Draugė C. 
Svanevičienė, kuopos kontro- j 
les raštininkė, pridavė visą 
glėbį naujų aplikacijų — 9 
nauji nariai ir jų tarpe 7 jau
nuoliai. Ji pareiškė, kad dar 
neviskas, ką mano drg. Stane
vičienė atlikti šiame vajuje, 
būtų daugiau naujų narių ga
vus, bet pritrūko aplikacijų. 
Ateinantį susirinkimą busią 
daugiau. Tai vajininke!

Galima pasidžiaugti tokia 
drauge. Ji uždėjo mūsų kuo
pą ant vajaus žemlapio. Va- 
j minkei priklauso didžiausia 
garbė. Pati dirba dirbtuvėj ir 
turi šeimą. Tai laikas jai| 
brangus, bet rado kada vajuj 
dalyvauti. Kada yra noro 
veikli, tai suranda ir laiko pa- j 
sidarbavimui. Imkime pavyzdį 
iš draugės Stanevičienės.

Kitos vajininkės, Strumilie- 
nė ir Dočkienė, pirmiau pri
davė vieną aplikaciją. Jos da
bar užimtos “Vilnies” vajaus 
darbu. Bet kaip užbaigs “Vil
nies” vajų, žada daugiau pa
sidarbuoti naujų narių gavi
mui į LDS. Tačiau norėtųsi 
pasiklausti, o kur mūs vyrai? 
Nejaugi jūs, draugai, pasiduo
site moterims vajininkėms ? 
Atrodo, kad mum skirta kvo
ta 25 nauji nariai bus išpildy
ta su pagelba visų narių.

Kuopa nutarė surengti pra
mogą naujų narių priėmimui. 
I komitetą apsiėmė C. Stane
vičienė, M. Railienė, B. Palec
kiene, V. Stankienė ir 1. Dum
čius. Tikimės gerų pasekmių.

Šiuo laiku turime du ligo
niu, tai drg. Yurganas ir Jan- 
čauskhs serga. Linkime jiem 
greito pasveikimo.

Dabar turime nemažai jau
nuolių. Imkimės už darbo su
tverti jaunuolių kuopą Cice
roj. Tam darbui vesti turime1 
išrinkę komitetą. W. Strumila 
ir I. Gintautienė tuo rūpinasi. 
Patarėju žadėjo būti M. šo- 
lomskas iš Jaunuolių Tarybos. 
Laukiame pasekmių.
_____________ ___ H. S.

lTc e n s eš
NOTICE is hereby given that License No/ 
RW982 hu« been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 284 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

NICOLO POLACCO 
Welcome Rest. Pizzeria Napolitana 

284 Avenue X Brooklyn, N. Y.

Dr. J J .Kask iaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, j, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

CHARLES' Į
UP-TO-DATE

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

Tari> Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberial

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESITE E. DAVIS

4 O VIENATINIS LIETUVIŠKAS

Tokio.— Anglija ir Fran- 
ęija ištraukia daugumu sa
vo kariuomenės iš šiaurinės 
Chinijos, dėlei karo Euro
poje.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1125U has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1736 Nostrand Ave..Borough of Brooklyn. 
County bf Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM JIASSELBRACK
1736 Nostrand Ave. , Brooklyn, N. Y.

PRANEŠ1MAI1Š KITUR
WILKES-BARRE, PA.

LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 15 d., pas dd. Norbutus, 210 
Ilazlc Ave., 7 vai. vak. Kviečiame 
narius skaitlingai dalyvaut ir naujų 
narių atsivesti šiame susirinkime. 
Bus renkami delegatai į LLD meti
nę konferencijų — Koresp.

©—----- —————————------m

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
į .....-... —...  .....--a
pUlTir GRILL”

Lietuviy Restaurantas
ZTJllttCtf Gaminam valgius ir 

™ t u r im e Amerikos
įdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

—.11. Lokių vynų ir gero 
(liquors «’«««•

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: E Vergreen 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.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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

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

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

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Amerikos Pirmas Puikiausias
Ricšinis Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon... ir lai
ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių ... pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

Robert Lipton
Įsteigta ano 1892 metų

701 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
tarpe Graliam ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173
EKSPERTAI TAISYME
Kita krautuvė randasi 

PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 
206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.
YYYYYt YY cz t *XY.Y i o -<•*-* r f r.Y.Z?YYX

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mčšlažarnes nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai F 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

Daroma^ Kraujo ir šlapimo Tyrimai, ^-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sų. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

Zins. Leiskite man 
jokios prievolės

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Ravininkaw
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

»

RUDENS MADOSNAUJAUSIOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turime slzų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

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

Vertes $30.00 už $22.50
Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 

drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn. N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
i85 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefoną* EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name 
*2*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs.

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
♦i* 4* *i*

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

■ i. . ......... .. ....... u i .iii   b.  ■ ii   ...................... i .i
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šeštas puslapis LAISVĖ Trečiadienis, Lapk. 15, 1939 ,

New Žinios
suotojams pasakyt savo pasi
rinkimą taip, kaip jie norė
jo.”

CACCHIONE TEBEBUVO 
DEVINTU

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Madison Square Cardene Netilpo Publika; 
Sukėlė Virš $13,000 Komunistu Fondui

Minios norėjusių dalyvaut 
Sovietų Sąjungos 22 metų su
kakties minėjime netilpo di
džiausioj šios šalies salėj, ku
rioj aprobuojama esant vietos 
dvidešimt dviem tūkstančiam 
žmonių. Policija uždarė duris 
7:45. žinant, kad tūli new- 
yorkiečiai renkasi net iki 9, 
galima numatyt, kiek daug 
atsilankiusių turėjo grįžt nuo 
durų.

Mitinge kalbėjo Amteris, 
taipgi Olgin, žydų komunistų 
dienraščio “Freiheit” (Lais
ves) redaktorius, ir Ear! 
Browder, Am. Komunistų 
Partijos general is sekretorius. 
Kaip ir kitados, pasakė pui
kią ir gyvą prakalbą, kurią 
nuolat pertraukinėjo plojimai. 
Rinkliavą pravedė žymi Ame
rikos airė kovotoja-komunistė j

Elizabeth Gurley Flynn. Pir
mininkavo James W. Ford.

Browderio prakalba tilpo 
“Daily Workeryje,” antradie
nio laidoj. Kam dar galima, 
patartina įsigyt.

Entuziastiškais sveikinimais 
pasitikta visi kalbėtojai; Olgi- 
nas pasveikintas atsistojimu; 
o Browderiui sukelta kelių 
minučių ovacija, iki tol buvus 
pilnai disciplinuota minia ne
lengvai davėsi sulaikoma, 
Fordui prisiėjo kelis kart at
sisaukt, kad nutrauktų ovaci
jas ir mitingas galėtų tęstis 
ir baigtis nustatytu laiku.

Tolimesniam vedimui ko
munistinio darbo, komunistų 
sekcijos ir kuopos bei atskiri 
nariai ir šiaip publika sudėjo 
$13,719.19.

Rep.

SO. BROOKLYN, N. Y.
LDS 50 k p. kartu su rusų, 

jugoslavų ir lenkų darbinin
kiškomis organizacijomis tu
rėjo įsisteigę Community Cen
ter. Jame aukščiau minėtos 
organizacijos laikydavo savo 
susirinkimus, įvairius parengi
mus ir kitus kultūrinius dar
bus. Tokį darbininkų centrą 
palaikyti buvo gana sunku, 
nes išlaidų per mėnesį susida
rydavo apie 150 dol. Kol vi
sos keturios organizacijos lai
kėsi, tai dar šiaip taip išlaidas 
išsimokėdavo, bet lenkai tuo
jau pradėjo silpnėti ir, nega
lėdami savo dalį užsimokėti— 
apleido.

Pasilikus tik rusų, lietuvių 
ir jugoslavų organizacijom, 
padėtis pasidarė dar sunkes
nė. Po kiek laiko ir lietuviai 
pradėjo šlubuoti; nežiūrint, 
kiek buvo dėta pastangų, kad 
tą darbininkų centrą ir 
ant toliau palaikyti, bet nebu
vo galima. Prisiėjo ir LDS 50 
kp. pasitraukti. Likę tik dvi 
organizacijos jokiu būdu ne
galėjo ilgai išsilaikyt ir su pa
baiga spalio mėn. tas So. 
Brooklyno darbininkiškas cen
tras užsidarė.

* : _ *
LDS 50 k p. gyvuoja gan 

gerai, turi suvirs 80 narių ir 
jeigu Centro paskirtą kvotą 
išpildytume, tai kuopa dasi- 
varytų iki 100 narių. Nors va
jus jau ritasi į penktą mėnesį, 
bet mūsų kuopa, gavime nau
jų narių pusėtinai atsilikusi. 
Turime tris vajininkus, bet iki 
šiol dar tik vienas pasirodė su 
darbu, būtent drg. Kūlikas, 
kuris įrašė, rodos, 3; kiti du 
kol kas dar nieko neparodė. 
Dabar, kuomet nuosavos sve
tainės neturėsime ir parengi
mai bus sunku surengti, tai, 
žinoma, tas kiek apsunkins ir 
naujų narių gavimui, bet de
dant pastangas gal būt gali
ma mums nustatytą kvotą iš
pildyti.

* * ♦
Greitu laiku mes southbroo- 

klyniečiai turėsime pirrrftf lie
tuvį daktarą-dentistą. Juomi 
bus daugeliui žinomų gerų 
laisviečių Welmosu sūnus 
Adomas. Mokslą ir praktikas 
jau užbaigęs pirmiaus, o pa
staromis dienomis gavo ir lei
dimą praktikuoti savo profesi
joje. Dabar jau jieškosi sau 
tinkamos vietos ir greitu lai
ku atsidarys ofisą, kuriame ir 
pradės savo profesijos darbą. 
Daktaras-den tįstas Welmosa 
dar jaunas vyras, gana simpa
tingas, manau, turės gerą dir
vą s o u t hbrooklyniečiuose. 
Draugai Welmosai darbo žmo
nės, jiems buvo gana sunku 
sūnų į tokį aukštą mokslą iš
leisti, bet dabar kai tikslas

MIRĖ
Thomas Akromaitis, 97 

Miller Ave., mirė lapkričio 
13 d., Kings County ligoni
nėje. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus Bieliausko koplyčioj'. 
Bus palaidotas lapkričio 16 
d., šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime moterį 
Elzbietą ir tris sūnus, Anta
ną, Kazimierą ir Silvestrą.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Pieno Trustai Bando Ant 
Unijos Suverst Kaltę 

už Kėlimą Kainų
Pieno kainos, kaip žinia, 

vėl pakilo. Jos jau buvo kartą 
pakeltos tik prieš kelias sa
vaites. Pirmajame pakėlime 
pieno trustai apkaltino farme
ring, kuriems tačiau davė la
bai menką dalį to, ką užkėlė 
vartotojams. Dabar pakėlimą 
pieno kainų vartotojams ban
do pateisint pakėlimu algų 
pieno išvežiotojams, o patys 
savo pelnų nelietė, dar padi
dino.

Pieno trusto vyriausiais šu
lais yra Borden ir Sheffield 
kompanijos.

Vėliausia padarytos sutar
tys pakelia algas išvežioto
jams po $2 ir pieninių viduje 
dirbantiems po $1.50. Išroka- 
vus pakėlimą algų darbinin
kams, jei jau ištikrųjų būtų 
buvę reikalinga kelt kainas, 
tai jos turėjo būt pakeltos ne 
daugiau vienos 35-tos dalies 
cento per kvortą. Pakelta po 
ketvirtadalį cento ant kvortos. 
Taigi, dabar kompanijos pel
nys daugiau, negu pirm pakė
limo algų.

Padaugėjo Jieškanti 
Pašalpos

Quilfas Nebepateko 
x Miesto Tarybon

Michael J. Quill, Transpor
to Darbininkų Unijos prezi
dentas ir esamas tarybinin- 
kas, likosi išimtas iš lenkty
nių į tarybininkus paskutiniu. 
Tapo išrinktas Dem. Partijos 
žmogus Joseph E. Kinsley, 
gavęs už Quill tik 2,4 33 dau
giau balsų dešimtame skait- 
liavime.

Viso kandidatų Bronxe buvo 
15, išrinkta 4.

Dešimtą skaitliavimą pabai
gus, eliminavus 10 kandidatų, 
likusieji 5 turėjo balsų seka
mai :

Keegan, dem...........  65,552
Ninfo, darb.............. 62,976
Cohen, dem..............60,189
Kinsley, dem. . .... 55,341
Quill, neprigulm. 52,908
Išėmus iš lenktynių Quill’a, 

19,553-se jo balotuose nebuvo 
žymėta ^antras kandidatas; 
virš 17 tūkstančių pervesta 
darbiečiui Ninfo; 6,340 už 
Keegan; 6,288 už Cohen ir 
3,522 už Kinsley.

Galutinai išrinkti 4 turėjo 
balsu: Ninfo 80,181; Keegan 
71,892; Cohen 68,477; Kins
ley 58,863.

QUILL NEPALIAUSIĄS 
DIRBĘS

Brooklyno pirmasis skait
liu vimas bus buvęs baigtas 
kada nors antradienį ir ly
toj jau žinosim pirmo skait- 
liavimo pasekmes. Tas, žino
ma, nereikš skaitliavimo pa
baigą, kadangi Brooklyne vi
so buvo 54 kandidatai, o ren
ka 6 ar' 7, tad isimdinėt ma
žiau balsų turinčius dar už
truks keletą dienų.

Pirmadienį Cacchione tebe
buvo 9-tu. Jam buvo priskai- 
tyta 900 iš 1,244-rių distriktų. 
Tūliem kitiem jau buvo visi 
distriktai priskaityti. Pirmais 
penkiais, su numatomomis ga
limybėmis būti išrinktais, sto
vėjo demokratai: Cashmore, 
Sharkey, Hart, Di Giovanna, 
McCarthy; fusionistė Earle 
buvo šešta, republikonas Sur- 
pless 7-tu, darbietis Laidler 
8-tu.

MANHATTAN PABAIGĖ 
SKAITLIAVIMA

Gale 10-to skaitliavimo, 
Louis de Salvio likosi sukirs
tas nepriklausomai kandida
tavusio Smith’o, Jr. Išrinktie
ji turėjo balsų sekamai:

Strauss, fus............ 68,865
Carroll, dem.......... 67,753
Baldwin, rep.......... 61,668
Nugent, dem............57,105
Smith, Jr., neprig. 51,685
DeSalvio, kuris pralaimėjo, 

turėjo 51,208 balsus. Viso

Prelekcijos apie Karą
Pradedant lapkričio 18-ta, 

Darb. Mokykloj, 35 E. 12th 
St.; N. Y., keturiais šeštadie
nių popiečiais iš eilės bus pre
lekcijos, kuriose Milton How
ard, Harry Gannes, James Al
len ir V. J. Jerome nagrinės 
šio karo priežastis.

Atskirai prelekcijai įžanga 
j 35c, visoms kartu $1.

Pagerbs Garsų Daktarą
Eilė žymių laikraštininkų, 

mokslininkų ir menininkų ren
gia šaunų pokilį-forumą pa
gerbt ispanų daktarą Emilio 
Mira, buvusį respublikos armi
jos vyriausi psychiatristą ir 
pasauliniai žinomą autoritetą 
toje srityje. Įvyks lapkričio 
15-tą, Hotel Commodore.

MILIONIERIUS NUSIŽUDĖ
Georg’e Denver Guggen

heim, vienatinis vario milio- 
nieriaus Simono Guggenheim 
sūnus, rastas Paramount vieš
butyje, N. Y., nusišovęs me
džiokliniu šautuvu. Jį rado 
ketvirtadienį, kada manadže- 
rio padėjėjas nuėjo paklaust, 
ar jis apsigyvens ilgiaus; kam
barį buvęs paėmęs tik vienai 
dienai. Manoma, kad nusišo
vęs trečiadienį. Sirgęs nervų 
sukrėtimu.

William Hodson, labdarybės 
komisionierius, savo raporte 
majorui LaGuardijai nurodo, 
kad aplikacijos jieškančių pa
šalpos pastaraisiais 4 mėnesiais 
padaugėjo 50 nuošimčių. Iš 
122,000 aplikantų, 54 atmesta, 
kaipo “nepriimtini.”

Visuomenei aišku, kokioje 
padėtyje atsidūrė daugelis iš 
atmestųjų, kadangi didelė di
džiuma žmonių vengia ėjimo 
prašyt pašalpos, kol dar gali 
šiaip taip verstis. Asmeniškai, 
man žinoma tokios šeimos, ku
rių maitintojai su maišeliu ei
davo pagal turgavietes praši
nėdami žuvinyčiose ir mėsiny- 
Čiose atmatų “katei ir šuniu
kui,” kad iš jų išvirt valgį šei
mai, bile tik neit prašyt pašal
pos.

Ponas Hodson nurodė, kad 
tas kongreso torių pasimojimas 
sugriaut WPA blogai atsiliepė 
ir į lokalinių pašalpos įstaigų 
darbą. Jis nurodo, jog “Svarbu 
iš tų patyrimų išmokt, kad mū
sų nacionalės pašalpos politika 
turi būt. stabilizuota, kad vie
tinės valdžios galėtų tinkamai 
veikt.” Jis nurodo, kad staigios 
pakaitos sudaro nenumatytas 
finansines problemas ir kitus 
sunkumus.

Tuojau po baigimo skaitlia
vimo, Quill pasiuntė visiems' 
išrinktiems savo konkuren
tams pasveikinimus, pareikš
damas, kad jo neišrinkimas 
dar nereiškia pasitraukimą iš 
darbo. Jis sakė:

“Manęs n e b e i š r i nkimas 
Miesto Tarybon nesulaikys 
mane ar tas spėkas, kurios 
rėmė mano kandidatūra, nuo 
tęsimo kovos už gerą valdžią 
New Yorko mieste.

“Kaipo Bronxo gyventojas 
ir kaipo viršininkas unijos, tu
rinčios tūkstančius narių šia
me mieste, aš ir toliau laikau 
sau pareiga darbuotis ir ko
vot už pigiom rendom miesta- 
vus butus, pakankamą pašal
pą bedarbiams, pagerinimą 
susisiekimo, apskričių ir pen
sijų reformas, atsteigimo nu
kapotų paskyrų švietimui, 
daugiau nemokamų ligonbu- 
čių ir sveikatos klinikų, ir už 
apsaugą vartotojams prieš 
maisto pelnagrobystę ir ne
svietiškas kainas už pieną, 
gasą ir elektrą.

“Aš pasiunčiau pasveikini
mus ir gerus linkėjimus tary- 
bininkams Ninfo, Keegan, 
Kinsley ir naujai išrinktam 
tarybininkui Qohen.”

Quill sakė, kad atsiekimui

kandidatų buvo 15.
Strauss pašoko į pirmą vie

tą, kada eliminuotas Amteris 
ir jo antro pasirinkimo balsų 
7,051 pervesta Strauss’ui. Eli
minavus Langdon W. Post, 
Straussui pervesta dar 17,628 
balsai.

I QUEENS BAIGIA DARBĄ

I Queens’e pirmadienį iš nau
jo perčekiuota pirmieji bal
sai ir antradienį pradėta iš- 
imdinėt iš lenktynių (elimi- 
nuot) gavusius mažiausia 
balsų. Ten jau buvo išrinktas 
Burke, Atrodo, kad užtikrin
ta išrinkimas dar dviem de
mokratam, Conrad ir Quinn. 
Liekasi abejotina tik ketvirta 
vieta. Atrodo, kad už ją eis 
artimos lenktynės tarp darbie- 

i čio Belous, pirmame skaitlia- 
vime gavusio 29,099 balsus, ir 
tarp republikono Christensen, 
gavusio 22,264 balsus.

Niekur nerandama 14 m. 
mergaitės Margaretos Ferra
ra, 437 Myrtle Ave., dingu
sios iš namų spalių 27-tą. Sa
kius einanti Pasaulio Paro
dom

Jaunimas Pagelbsti 
Grąžint Parkus

jau- 
did-

P-lė Helen Harris, nac. 
nimo administratorė šiame 
miestyje nurodo, kad dėka jau
nimo darbams pagerinta daug

to visko, jis kooperuos su jais 
ir to pat laukia iš jų — iš 
Bronxo ir kitų miesto dalių 
tarybininkų. Del jo neišrinki- 
mo, Quill pasakė:

“Ištikrųjų, nesu riusivylęs 
rinkimų pasekmėmis. Aš esu 
dėkingas tūkstančiams padė-

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-D 508

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6678 •

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Divonų—Carpet Rugs
• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 

madų, ir visokių dydžių—sizes.
• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 

bus reikalingi.
• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 

šiuo išpardavimu—sale.
• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.

Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

KALeDŲ IR Dėkų ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpotų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
kainomis, kaip ir prieš karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
E Ver green 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Nighi

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Th urs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

Veikalas “Pins and Need
les” suvaidintas 850-tu kartu 
pereitą antradienį.

Phillip W. Hublitz, kelis syk 
apdovanotas už narsą gaisra- 
gesyboj, žuvo einant pareigas 
bildinge, 348 Manida St., 
Bronxe, pereitą pirmadienį.

Trūkus 1,500 galionų van
dens talpinančiam tankui, 188 
Remsen St., viršutiniam bil 
dingo aukšte, plytoms ėmut: į 
skraidyt ir vandeniui ūžt vi-' 
somis pusėmis, 150 merginų: 
darbininkių laimingai išbėgio
jo žemyn laiptais nesužeistos. >

parkų. Pavyzdin, vien ištaisant' mano kampanijoj, dė- 
McCarren Parką, GreenpointėjJ k*n?as daugeliui 5 tūkstančių 
padėta daug darbo. Apvesta balsavusių už mane ir dėkin- 
tvorelės, išgrįsta žaismėms aik- ^as ProPorci°nalės , Atstovy- 
štelės, o kitos užsėta žolėmis, iš-1 
taisyta 27 akrai pievos, perso
dino 110 medžių ir daug krū
mokšnių. Parke 
pasilinksminimą bent 
asmenų vasaros mėnesiais.

bes Sistemai kuri leido bal-

dabar randa 
50,000

atsiektas, tai ir jiems bus sma
giau. Linkėtina daktarui gerų Į 
pasekmių. i

Koresp.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

L. D. S. 46 kp. mėnesinis susi
rinkimas bus trečiadieni, lapkričio 
(Nov.) 15 d., 7:30 vai. vak. pas d. 
P. Burneikį, 76 Hudson Ave. Visi 
nariai būkite laiku. — Kuopos Val
dyba. ’(268-269)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pagelbininko prie pri

žiūrėjimo namo. Moku $15.00 i mė
nesį ir taipgi duodu valgį ir vietą 
miegot. Darbas nuolatinis. Dėl dau
giau informacijų, prašau kreiptis po 
antrašu: 102 E. 114th St., New York 
City, N. Y. Telephone: Lehigh 

4-0592. (267-269)

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

I

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

(

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgsti rugine, saldi rugine, Cielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausio 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen. 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. t.




