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KRISLAI
Ko SLA Nariai Turėtų 

Nepamiršti.
Jei Būtų Paklausę

J. Miliausko!
Reikėtų Paaiškinti.
Kam Ta Federacija?
O Vis Tik Galėtų 

Paaiškinti.
Rašo R. Mizara.

Man prisimena pereitasis 
SLA seimas, kuris įvyko 
Scranton, Pa. Delegatas 
Juozas Miliauskas, kuris 
šiuo metu kandidatuoja_ į 
SLA prezidentus, ten iškėlė 

‘įdomų dalyką.
J. Miliauskas sakė (ir ta

tai įrodė dokumentais), kad 
SLA čarteris nėra čarteris 
nacionalės organizacijos, o 
tik lokalinės. Tasai čarteris 
išduotas tik vienam Luzer- 
nės apskrityj, Pennsylvani- 
jos valstijoj. Jis siūlė čar- 
terį pakeisti.

Deja, prezidentas adv. 
Bagočius ne tik su tuo ne
sutiko, bet dargi J. Miliaus
ką užsipuolė, kam jis žemi
nąs organizaciją!...

Jei pereitasis SLA seimas 
būtų J. Miliausko paklau
sęs, tai šiandien SLA nepri- 
seitų daryti milžiniškos iš
laidos ir kelti vaidai dėl kė
limo iš New Yorko SLA 
centro. Tasai centras be Jo
kio vargo būtų galima buvę 
iškelti į bile Pa. valstijos 
miestą.

. Bet ponai advokatai J. 
Miliausko žodžio nepaklau
sė. Šiandien todėl “tautiš
kam” Susivienijime eina 
peštynės ir niautynės. Ad
vokatams gal būt tas ir la
bai patinka, bet “paprasti 
nariai” dėl to turi skau
džiai nukentėti.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas yra įkorporuo- 
tas kaipo nacionąlė organi
zacija. Todėl LDS centrą 
šiandien galima perkelti 
New Yorko valstijos ribose 
kur tik nori. O SLA, jei no
ri jo centrą kur iškelti, tai 
turi eiti į teismus arba vi
sokius referendumus dary
ti.

Tegu adv. Bagočius pasa
ko, ar jis nepadarė klaidos 
užsipuldamas J. Miliauską 
dėl jo teisingos SLA seimui 
pastabos? Tegu jis ir tai 
pasako, ar šiandien SLA ne
būtų geriau, jei jojo čarte
ris būtu buvęs pakeistas, 
kaip J. Miliauskas kad siū
lė? * * *

Europoje šiuo metu yra 
keliamas klausimas apie 
sudarymą Europos valsty
bių federacijos. Tąjį klau
simą kelia Anglija ir Fran- 
cija.

Tokia federacija, aišku, 
būtų Anglijos imperialistų 
kontrolėj ir ji būtų atsukta 
prieš Sovietų Sąjungą.

įdomu, kad tąjį klausimą 
kelia ir tūli Amerikos kapi
talistai,—pav. Thomas La
mont, Morgano partnerys.

Kur tik eina klausimas 
apie kovą prieš Sovietus, 
ten visuomet rasi pirmose 
eilėse Morganus ir jiems 
panašius. * * *

Andai “Laisvėje” 
pastebėta, kad apie
vos-Sovietų Sąjungos nau
josios sienos nustatymą 
geriausiai galėtu paaiškinti 
p. Urbšys, kuris tų sienų | 
nutiesime dalyvavo. 
“Naujienos” atkerta, jog, 
girdi, p. Urbšvs negalįs to
kio dalyko aiškinti, kadan
gi Lietuva yra maža valsty
bė. o Sovietų Sąjunga — di
delė!...

“Naujienos” gali sau fi- 
lozofuoti, ką tik jos nori, o 
mes vis sakysime, kad p. 
Urbšys, ar kuris kitas, da
lyvavęs Maskvos derybose, 1 • 1 • • •• 1 J- *

Darl?Q Žmonių
Dienraštis
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vės” paramai. Jos 
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NUSKANDINTAS “KAUNAS,” TRECIAS LIETUVOS LAIVAS
N. Jersey CIO Pas
merkė Diesą ir Karo 

Kurstytojus

Terorizuojami Čeęhųir 
Atšaukiu Streikus

Praga. —1. čechai darbi
ninkai ruošėsi streikuot, 
protestuodami, kad naziai 
sušaudė dvyliką cechų ir 
įvedė karo stovį Čechijoj.

Naziai Užbarikadavo rAn^_ TtihisL-“ im^ 
' Žydus Varšavos

“Žydmięstyje”
Jersey City, N. J. — An

tras metinis suvažiavimas: Nazių valdžia pagrūmojo 
šios valstijos CIO unijų pri- šaudyt streikierius.. — Sa- 
ėmė rezoliuciją prieš kapi- koma, kad streikai būsią 
talistų bandymus įvelt Ame- atšaukti, 
riką į europinį karą; pas
merkė kongresinę Dies’o 
komisiją, kaipo unijų šmei
žikus ir (fašistuojančius) 
“raudonųjų” ėdikus, ir pa
reikalavo, kad kongresas 
daugiau neskirtų jokių lė
šų šiai komisijai.

New Jersey CIO suvažia
vimas taip pat užgyrė 
Naująją Dalybą, pritarė 
Roosevelto kandidatūrai į 
prezidentus trečiai tarny
bai; nusprendė smarkiai or
ganizuot ginklų ir amunici
jos darbininkus; nutarė dėt 
pastangų apvienyt CIO su 
Amerikos Darbo Federaci
ja ir pareikalavo, kad val
džia palaikytų viešus WPA 
darbus bent trims milio- 
nams bedarbių ir nebrauk
tų laukan iš tų darbų be
darbius, kurie juose išdirbo 
pusantrų metų ar dau
giau.

S u v a ž i avime dalyvavo 
318 delegatų, atstovaudami 
207,700 CIO narių šioje 
valstijoje.'

Naziai Paleidžia Jaunes
nius čechus Studentus

Berlin. — Vokietijos val
dininkai Čechijoj paleido 
jaunesnius kaip 20 metų 
amžiaus čechus studentus, 
kurie buvo suimti už daly
vavimą demonstracijose 
prieš nazius.

Italija Susierzinus, Kad 
Anglai Krečia Jos Laivus

SPROGO AMERIKINIS 
j LAIVAS, PERVES

TAS PANAMAI
Bayonne, N. J. — Įvyko 

sprogimas Amerikos Stan
dard Oil kompanijos laive 
“Mowiiickel,” kuris (dėl ka
ro biznio) buvo įregistruo
tas Panamoj. Smarki eks
plozija dviejuose laivo alie- 
jaus-žibalo tankuose nunešė 
laivo viršų per 100 \ pėdų, 
suardė didelius gabalus lai
vo šonų ir išnešė daugelio 
namų langus artimoj apy
linkėj. Dabartiniai laivo šei
mininkai sako, kad, girdi, 
eksplozija kilus “be sabota
žo” iš kokių nazių pusės, 
tik p^r elektros srovės su
gedimą. (Jie nenori gąsdint 
savo jūrininkų.)

Berlin. — P.agal įsakymą 
nazio gubernatoriaus Var- 
šavoj, tapo griežtai užbari
kaduota vieta, kur daugiau
sia žydų gyvena, ir atitver
ta kaipo “žydmiestis” nuo 
kitų Varšavos dalių.

Nazių valdžia paskelbė, 
kad žydai, girdi, “išnaudo
ję lenkų vargus” ir sudarę 
“labai pavojingą šaltinį ne
sveikatos ir ligų.” Tai esą 
todėl naziai turį atitvert 
žydus nuo kitų Varšavos 
gyventojų.

Palaidos Nazių Minos 
—Pavojus Belgijai

Brussels, Belgija. — Au
dra atbloškė iš jūros daug 
palaidų povandeninių spro- 
ginių-minų į Belgijos pa
krantes. Tai esą nazių mi
nos.

Viena tokia mina sprogo 
pakraščio seklumoj prie 
Breedene taip smarkiai, 
kad išbyrėjo langai karinės 
ligoninės- Ostendey už • trijų 
mylių nuo kranto. Kita mi
na sprogo ant Dyune mau
dyklų smėlio.

: Karą be Mūšią
f . ii X

. Į ------ ---------
Franci j os Frontas. — At

silankęs Anglijos karo mi- 
nisteris Hore-Belisha sakė, 
kad • Anglija-Francija lai
mės karą tuom, kad jų ka-Į 
riuomenė apsikas, ramiai sproginys - mina nuskandi- 
sėdės ir taip, girdi, nuvar- no prekinį Lietuvos laivą 
gins, išsems ir nubankru- 
tuos nazius.

Nazių Mina Sunaikino Didoką Lietuvos 
Prekinį Laivą “Kauną;” Pirmiau Nazių 

Minos Nuskandino “Panevėžį” ir “Nidą”
London. — Povandeninis praplaukdami laivai užkliu

dytų tokius s p roginius. 
Tuomi naziai nori sunaikint 
Anglijos prekybą su bepu- 
siškais kraštais.

“Kauną,” praeitą šeštadienį, 
Šiaurinėje Jūroje, 60 mylių 

į nuo Belgijos kranto. Vie- 
I nas “Kauno” įgulos narys 
žuvo, o 16 išgelbėta ir nuo 
jūros perkelta į Zeebrugge, 
Belgijoj.

“Kaunas” buvo didokas 
laivas, galintis vežti 1,521 
toną krovinių. Jis tuščias 
plaukė į Angliją pasiimt 
kokių reikmenų Lietuvai.

Tai jau trečias Lietuvos
riaus Sh. Togo jau prieita prekinis laivas sunaikintas | * „ „___
prie pamatinio pagrindo, minomis per kelias pasku-( bėg0 į Lietuvą, kada Sovie- 
pagal kurį galima būtų pa-| tines dienas. Pirmiau nuo

JAPONIJA DARO PRE
KYBOS SUTARTĮ 

SU SOVIETAIS
Maskva. — Pasikalbėji

muose tarp Sovietų ko
misarų pirmininko Moloto
vo ir Japonijos ambasado-

daryt prekybos sutartį tarp 
Japonijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Sudaryta komisija, kuri 
įgaliota nužymėt rubežuĮ, 
tarp Išlaukinės Mongolijos 
Liaudies Respublikos ir ja
ponų valdomo Manchukuo'. 
Komisijon įeina po vieną 
atstovą nųę Sovietų, nuo Iš
laukinės Mongolijos, nuo 
Japonijos x ir nuo Manchu
kuo.

Brazilijai “Parduoti” 
Amerikos Laivai dėl 

Karinio Biznio

FRANCUOS VAL
DŽIA DIDINA 
TERORĄ

SOVIETAI TARIASI 
SU LIETUVA APIE 

PABĖGĖLIUS
Maskva.— Nuvyko į Kau

ną sovietinė komisija, kuri 
tariasi su Lietuvos valdžia 
apie iškraustymą iš Lietu
vos tų pabėgėlių, kurie per-

tų raudonarmiečiai žygiavo 
į Vakarinę Ukrainą ir Va
karinę Baltarusiją, buvu
sios Lenkijos andai užgrob
tąsias žemes.
R a u d onarmiečiai Įsisteigė 

Lietuvoj, Paskirtose 
Vietose

Jau atvyko į Lietuvą vi
sas skaičius Sovietų rau
donarmiečių, kurie, pagal 
tarpsavinės pagalbos sutar
tį, apsistojo paskirtose jiem 
vietose.

Lietuvos kariuomenes ko
manda ir civile vyriausybe 
draugiškai pasitiko raudon
armiečius ir sandarbinin- v 
kavo, kad jie be kliūčių ga
lėtų įsisteigt tose vietose. 
Lietuvos vyriausybė iš ank
sto parūpino patalpas rau
donarmiečiams.

minų žuvo k Lietuvos preki
niai laivai “Panevėžys” ir 
“Nida.”

Anglijos laivyno vyriau
sybė teigia, kad naziai už
taisę minas visais jūros 
keliais, kuriais plaukė Lie
tuvos ir kitų bepusiškų 
kraštų laivai į Angliją; ir 
tos minos, girdi, dabar su
naikino ne tik Lietuvos lai
vą “Kauną,” bet ir tris ki- 
tuš bepusiškų šalių laivus 
ir vieną Anglijos laivą, bū
tent : ! ’**

Jugoslavijos prekinį laivą 
“Carica Milica,” 6,371 tono 
įtalpos; Italijos prekinį lai
vą “Gražia,” 5,857 tonų įtal
pos; Švedijos laivą “Bobor- 
jesson,” 1,586 tonų, ir An
glijos prekinį laivą “Black- 
hill,” 2,492 tonų įtalpos.

Anglų vyriausybė sako, 
kad tuos sproginius-minas 
dėlioja nazių submarinai, 
prikabindami juos prie jū
rų dugno tam tikrais inka- 
rukais tokiame gilume nuo 
vandens paviršiaus, kad

655,000 Žydų Išvejama 
Į Vieną Sklypą Ryti

nėje Lenkijoje 11
Paryžius. — Franci jos 

ministerių kabinetas išleido 
įsakymą - “įstatymą,” kad 
žmonės, “pavojingi šalies 
gynimui ir visuomenės sau
gumui,” turi būt ištremti iš 
savo vietų į kitas paskirtas 
jiem vietas, ir jei kuris ap
leis naują jam pažymėtą 
vietą, tas bus baudžiamas 
iki penkių 'metų kalėjimo.

Šis įsakymas atkreiptas 
prieš komunistus ir kitus 
kovojančius už taiką. Val
džia stato daugiau koncen
tracijos .stovyklų tokiem 
savo piliečiam. '

New York.— Viena Ame
rikos laivų kompanija neva 
“pardavė” dešimt savo senų 
laivų Brazilijai. Jų vietoj 
žada statytis naujus, kad 
pateisint senųjų “pardavi
mą.” Keturi iš tų laivų čia 
jau prikrauti karo reikme
nų vežt į Angliją. ,

Taip amerikinės kompa
nijos apeina * bepusiškumo 
įstatymą, kuris uždraudžia 
Amerikos laivais gabent 
ginklus ir amuniciją ka
riaujančioms Eūropoj ša-

Copenhagen, Danija. — 
Naziai varu gabena ir veja 
655,000 žydų iš Vokietijos 
ir Lenkijos miestų į vieną 
sklypą rytinėje Lenkijoje, 
Liublino apygardoj. Tą sky-% 
pą naziai vadina “žydiška 
rezervacija.”

Ten deportuoti žydai yra 
priversti dirbt sunkiuosius 
darbus po 12 valandų per 
dieną. Tuos darbus turi 
dirbt ir žydės moterys iki 
55 metų amžiaus, po nazių 
sargybinių šautuvais.

Vokiečiai Suėmė Dar 
Tūkstančius Čechy

Berlin. — Pagal nazių 
pranešimus, tai per 24 va
landas jie suėmė dar kelis 
šimtus cechų Pragoj, buvu
sios čechoslovakijos sosti
nėj. Grūmoja sušaudyt dau
giau cechų, jeigu jie nesi
liaus demonstravę prieš na
zių viešpatavimą. — Už iš
stojimus prieš Vokietiją, 
naziai praeitos savaitės ga
le sušaudė dvyliką cechų, 
daugiausia studentų.

Roma. — Paskutiniu lai
ku Anglijos karo laivai Gi- 
braltarę sulaikė keleivinius 
Italijos laivus “Vulcania,” 
“Saturnia” ir “Augustus.” 
Anglai šiuos laivus iškrėtė, 
žiūrėdami, ar jais nėra ga
benami kokie reikmenys Vo
kietijai.

Berlin. — Vokietijos 
spauda rašo, jog Italija yra1 
susierzinus dėl to, kad An
glija sulaiko ir krečia Ita
lijos laivus. Naziai tvirtina, 
kad išsisems Italijos kan
trybė, ir Mussolinis darys 
griežtų žingsnių x prieš An
glija, kai ateis tinkama va- 

i landa.
Į tai ------------------ .

,r ■

Daug Smarkesnis Naujas Ka
rinis Amerikos Šautuvas

ŽMOGŽUDIŠKAS NA?IŲ
PERSERGĖJIMAS ČE-
CHAM DARBININKAM

Karo Pavojus Amerikai Dėl 
, Bedarbių Jaunuolių

Naų

buvo 
Lietu-

Berlin. — 
kulkasvaidžių 
kova tarp vokiečių ir fran- 
cūzų šiauriniame Rheino 
upės fronte.

ORAS.— šalčiau; gal bus 
lietaus.

Pasmarkėjo 
ir šautuvų

tąsi nutiesiant naująją tar
pe Lietuvos ir Sovietu Sa-

kuo, būtent, buvo 'vadovau-jungas sieną

11 Žmonių Užmušta per 
Susikirtimus Indijoj

Peekskill, N. Y. - 
jas karinis Amerikos šąųtįjį 
vas “Garand”, muša ikį1?32 
kulkų per minutę, kaip.pą-, 
rodė milicijos pratimai. Lig
šiolinis šautuvas “Spring
field” nemušė daugiau kaip 
20 šūvių per minutę.

KA^ KAM GRASINA?
v

Helsinki, Suomija. — Vi
sa Suomijos-Finijos armija 
sutraukta į pasienius prieš 
Sovietus;1 bet niekur ^nema
tyt Sovietų Raudonosios 
Armijos palei rubėžių su 
Suomija. (Tačiau Anglija ir 
Franci ja skleidžia* girdus, 

J būk Sovietai grūmoją Suo-
mį}ai.)

London.— Panešamą, kad 
naziai • spragoj e, buvusioj ę 
ę e choslovakijos sostinėje* 
sustatė: prie sienos ir sušau
dė 18 cechų darbininkų, 
kaipo persdrgėjimą, /kad 
d a r b i n i n k ai nemėgintų 
streikuot prieš Vokietiją, 
kaip cechų pavergėją.1

NAZIAI P A S K A N DINO 
3 ANGLŲ LAIVUS

London, lapkr. 20; — Ne
žinia, ar nazių submarinai 
ar jų minos-sproginiai nus
kandino tris prekinius An
glijos laivus: “Vensilva,” 
4,258 tonų įtalpos, ir du 
mažesnius laivus, “Torch-
bearer” ir “Wigmore

Washington. — 
j e: yra milionai jaunuolių 
bedarbių;: daugelis jų nesiti- 
,id gaut? darbo, nežiūrint sa
vo ’mokslo ar išsilavinimo. 
Jeigu valdžia neparūpins 
jiem darbų, tai mažu-pama- 
žu išsivystys judėjimas, kad 
Amerika “turi” eit į karą ir 
tuo būdu (neva) “išspręst 
nedarbo klausimą.”

' Tokį raportą išdavė net

Sukkuir, Indija. — Kilo 
kruvinos riaušės tarp maho
metonų ir indusų religijos 
sekėjų. Susikartimuose ta
po užmušti 6 mahometonai 
ir penki indusai; sužeista

Ameriko- 23 iš abiejų pusių. Išplėšta
daugelis vienų ir kitų krau
tuvių.

Riaušės užsikūrė iš to, 
kad mahometonai užėmė se
ną apleistą valdžios namą 
ties viena indų 
ir padarė iš jo 
nišką bažnyčią.

(Bet tikrumoj 
Anglijos valdžia 
šikirtįmus tarp Indijos gy-

Amsterdam, Holandija.— 
Čia gauta pranešimai, jog 
naziai paskutiniu laiku 
areštavo 50 tūkstančių če- 
chų.

i

šventviete 
m ahome to

tai pati 
kursto su-

buržuazinė Amerikps Jau- ventojų. Nes jeigu jie tarp 
nimo Komisija, kurios pir-'savęs njausiS) tai Anglijai 
mininkas yra stambus ka- bus lengviau slopint Indijos 
pitalistas Owen D. Young, žmonių kovų už tautinę lai-

svę.)

FRANCt’zat ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS

Paryžius. — Vienoi vie
toj vokiečiai užklupo načią 
priekine francūzu liniją, 
arti B lies upės. Bet fran- 
cūzai atmušė juos ir suėmė 
viena sužeistą nazių unter- 
oficierių. ,

Berlin. — Susikūlus vie- / ' ----- ------------
nam. j kitą dviem vokiečių Vakarų Frontas. — Rhei- 
traukįniam ties Spandau, no upės potvinis išvijo 
užmušta 9 keleiviai ir sužei- francūzus ’ ir nazius x iš jų

Maskva. — Raudonosios 
Armijos laikraštis “Raudo
noji žvaigždė” atsišaukė j 
pasaulio jaunuolius priešin-
tis karo tęsimui.
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“Tegyvuoja Stalinas!...”
Spauda rašo, kad Pragos (Čechoslo- 

vakijoj) studentai savo demonstracijoj 
prieš nazius, šaukė: “Tegyvuoja Stali
nas!. . .”

Šis šūkis —- labai didelis ir svarbus. 
Stalinas, reikia suprasti, čia neimamas 
kaipo asmuo, bet kaipo simbolis naujo
sios, laisvosios visuomenės, kaipo žmo
gus, kuris rūpinasi išlaisvinimu visų pa
vergtųjų tautų.

Dėlto, kad studentai demonstravo, kad 
jie kėlė tokius šūkius, naziai juos žiau
riai užpuolė ir daugelį jų nužudė. Bet 
tas anti-naziško cechų judėjimo nesulai
kys. Tašai judėjimas vis didės, kol Če- 
chija nebus laisva.

Šiandien cechų studentai ir bendrai vi
suomenė, matyti, supranta daugiau negu 
kas kitas, kas yra jųjų draugai, o kas 
priešai. Kada Chamberlainas, Daladieras 
ir Mussolinis pavedė Čechoslovakiją Hit
leriui, pasirašydami Municho sutartį, ka
da tie cechų tautos pardavikai nėrė Če- 
chijai virvę ant kaklo, tai buvo Stalinas 
(SSSR) kėlęs prieš tai protestą ir stovė
jęs su Čechoslovakiją. Kurie tuomet se
kė pasaulio politiką, tie puikiai matė ir 
žino, kad tuomet vienintelė šalis, ką gel- 

zbėjo Čechoslovakijai, buyų Sovietų šalis.
Stalinas—šiandien turįs daug reikš

mės žodis*. Tasai žodis skamba juo labiau 
pavergtose tautose, bekovojančiose už 
savo laisvę. Žino tą vardą cechai, žino 
indusai, žino chinai, žino visos kitos tau
tos.

Ir kai pavergtųjų tautų žmonės sako 
“Tegyvuoja Stalinas,” tai jie turi gal
voj: tegyvuoja laisvė, tegyvuoja taika, 
tegyvuoja socializmas.

Neims daug laiko, kol tasai šūkis 
skambės ir Europos vakarų fronte, kur 
imperialistai suvarė milijonus žmonių 
skerdynėms. Tuomet, aišku, karo suruo- 
šėjams bus labai prastai.

Pažangių Žmonių Žodis
Aną dieną Amerikos Advokatų Gildi

jos San Francisco skyrius, kuriam pri
klauso daug to miesto advokatų, paskel
bė, jog Dieso komiteto tyrinėjirrtas anti- 
amerikinės veiklos yra niekas daugiau, 
kaip tik paneigimas Amerikos žmonių 
pamatinių teisių.

“Tokios propagandos grupės,” sako 
advokatų pareiškimas, “kaip Dieso komi
tetas, turi būti Amerikos žmonių pa
smerktos, jei norima palaikyti amerikinė 
demokratija ir Teisių Bilius.”

Tai labai ryškus pasakymas. Tai, pa
galiau, labai svarbus pasakymas, kadan
gi jį padarė ne koki nors “raudonieji,” o 
žymūs šalies juristai.

Panašiai, tik aštresniais žodžiais, Die
so komitetui užvažiavo ir CIO konferen
cija New Yorko valstijoj, įvykusi pasta
romis dienomis.

Toji konferencija griežtai, reikalavo, 
kad Dieso komitetas turi būti paleistas, 
nes jis nieko gero Ameinkos žmonėms ir 
darbininkams nedavė. Atžagariai, jis tik 
pasitarnavo reakcijai, jis apšmeižė žy
miuosius ir'pažangiuosiuš Amerikos dar
bininkų judėjimo vadus.

Ši CIO konfęrencija, beje, griežtai pa
sisakė už teikimą visokeriopos pagalbos 
Harriui Bridges, Kalifornijos CIO va
dui, kurį reakcininkai nori išdeportuoti 
iš Amerikos. Ji pasmerkė ir Amerikos 
Darbo Partijos lyderius, stojančius už 
imperialistinį Europos karą.

Vokiečių Tauta ar Hitleris?
Kanadiečių “Liaudies- Balsas” rašo:
“Reakcingoji kapitalistų spauda pas

kutiniu laiku pradėjo kelti opiniją, kad 
už Vokietijos nazių darbus tiek pat at- 
sakomingi ir visi vokiečiai. Pereito pir
madienio Globe and Mail savo editoria- 
le aiškina: ‘Pasklydus! idėja, kad jeigu 
hitlerizmas būtų nušluotas, tai su kito
kia Vokietijos valdžia būtų galima su
daryti pastovią taiką be tęsimo karo iki 
pergalingo galo, yra labai pavojinga.„To 

, rezultatas būtų tas, kad už kelių -metįy 
būtų kitas ir dar didesnis karas. Vdkięti-,/ 
joj tikrai demokratinė valdžia ilgai ne- - 
išsilaikytų, nes vokiečiai nenori suprasti 
kitų žmonių ar kitų šalių pažiūrų.

“ ‘Ar gi mes jau užmiršoną, kad per
eitas karas buvo vedamas prieš Hitlerį 
ir hitlerizmą, tuomet vadintą Kaizeriu.‘ir 
kaizerizmu? Už tą konfliktą buvo kalti-' ‘ 
namas Kaizeris, o ne Vokietijos žmonės. 
Anglijos žmonės manė, kad jeigu būtų 
galima jį prašalinti, tai būtų pastovi tai
ka...

“‘Kaizeris jau išvytas. Jo autoritetas 
senai sunaikintas karo lordų. Šiandien 
jis yra pamirštas senelis,'bet mes jau to
kios pat rūšies kare.

“ ‘Vėl yra daroma ta pati klaida visą 
kaltę suverčiant ant Hitlerio, to pasiu
tėlio. Mes net pamirštame, kad Hitlerį 
visagaliu padarė patys Vokietijos žmo
nės. Vokiečiai nepasikeitė.’

“Kiek laiko atgal McCullagh, Globe 
and Mail leidėjas, per radio kalbėdamas 
šaukė, kad didžiausia klaida manyti, jog 
už šitą karą atsakomingas tik Hitleris. 
Girdi, Athenią paskandino ne Hitleris ar 
Goeringas, o vokiečiai. Submarinus valdo 

; ne Hitleris ar Goeringas, o vokiečiai. 
Jeigu norime turėti pastovią taiką, jis 
šaukė, ‘sykį ir ant visados reikia sutriuš
kinti germanizmą.’ Panašiai kalba ir kiti 
reakcionieriai.

“Galima pilnai sutikti, kad už šitą ka
rą ir viską, ką naziai padarė, kaltė puola 
ne vien ant Hitlerio, Goeringo ir kitų na
zių vadų. Mes jau seniau nurodėme, kad 
Hitleris fr Goeringas yra tik įrankiai. 
Tačiau tos kaltės suversti ant visų vo
kiečių negalima. Jeigu šiandien eina ki
tas baisus karas, tai už jį atsakomingi 
ne visi vokiečiai. Taipgi negalima sakyti, 
kad vokiečiai negalėtų demokratiniai 
tvarkytis.

“Pabaigoj karo pasireiškusi revoliuci
ja prieš kaizerį ir kaizerizmą rodo, kad 
Vokietijoj yra daug žmonių, kurie trokš
ta taikos. Jeigu ta revoliucija būtų lai
mėjus, šiandien karo nebūtų. Kas tą re
voliuciją sutriuškino, tas šiandien atsa
komingas ir už šitą karą. O tą revoliuci
ją sutriuškino Vokietijos kapitalizmas, 
su pagalba socialdemokratų vadų. Pas
kui tas pats kapitalizmas darbavosi iki 
sunaikino demokratiją ir pastatė prie 
valdžios vairo Hitlerį ir jo draugus. Čia 
galima pridėti, kad Hitleriui įsigalėti pa
dėjo ir kitų šalių kapitalistai. Už ką gi 
gavo medalį Suvienytų Valstijų automo
bilių karalius Fordas? Nemažas sumas' 
pinigų Hitleris gavo ir iš kitų šalių ka
pitalistų, jų tarpe ir Anglijos kapitalis^ 
tų. Ant galo, kas gi padėjo Hitleriui pa? 
sigrobti Austriją, Čechoslovakiją ir kitas 
teritorijas?”

Reikia pabrėžti, kad, dėl to, kas Šian
dien darosi Vokietijoj/yra kalčiausi An
glijos imperialistai. Kai Vokietijos., re^j.. 
publika gyvavo, tai jie ją visaip tramdė, ’ 
visaip' slėgė. Tuomet vienintelis Voki#-" 
tijos rešpublikos (nors ji buvo ir buržu-- 
azinė) draugas buvo—Soviėtų Sąjunga, 
kėlusi protestus prieš Versailės plėšikiš
ką sutartį. O kai atėjo Vokietijon Hitle
ris, tai tie patys Anglijos imperialistai 
jį visaip rėmė, tikėdamiesi, kad jis ims 
ir užpuls Sovietų Sąjungą.. • *

Anglijos imperialistai leido Hitleriui 
apsiginkluoti, leido ja/m pasigrobti Aus
triją, Čechoslovakiją ir Klaipėdą. Dabar, 
kai Hitleris tąjį ginklą ne į rytus, o į 
vakarus atsuko, tai tie patys imperialis
tai visaip bando bliauti ir visą pasaulį 
įvelti į karo sukurį.

Taip, dėl to, kas šiandien dedasį-Vo- 
kietijoj ir bendrai pasaulyj, kalčiausi yra 
Anglijos imperialistai! ' '

Detroito juodieji legionieriai ir fašistai puola dar
bininkus* kurie buvo susirinkę pasiklausyti Wm. Z.

Fosterio kalbos; matom mušamą darbininką.

Eltos Žinios iš Sietuvos
Ryga. — Latvių “Jaunakas kalų ministerijos 'ir kitų vai

dinas” skelbia, kad artimiau
siu laiku laukiama Katine at- ti su Sovietų kariuomenės ir 
vykstant Sovietų Sąjungos 
specialios delegacijos, kurios 
uždavinys kartu su Lietuvos 
vyriausybės atstovais nužy
mėti Lietuvos ir Sovietų Są
jungos galutinę sieną ir su
tvarkyti kitus reikalus, išei
nančius iš sudaryto tarpusa- 
vės pagalbos pakto. “Rits” 
ta proga rašo, kad esama vil
ties, jog galutinai nustatant 
sieną Lietuvai būsiąs grąžin
tas ir Švenčionių miestelis, įei
nąs į lietuvių etnografinę te
ritoriją. — “Briva ,’Zėme” 
praneša, kad Vokietijos įga
liotinis vokiečių iš Baltijos 
kraštų repatriacijos reika
lams, kuriį<. šiomis dienomis 
lankėsi ir^įkaune, * tarėsi 'ir 
Lietuvos ..Vokiečių iškėlimo 
klausimais ir kad artimiausio
mis dienomis reikia laukti de
rybų ir clėl vokiečių- iš Lie
tuvos iškėlimo, kam jokių 
kliūčių nenuąimatą. Vokiečių 
iškėlimo klausimas smarkiai 
dominąs ir Lietuvą, nes ji ma
nanti, kad'yokietijos iškeltąjį 
vokiečių repatriacijos klausi
mą reikia įvykdyti visur, kur 
tik tam esančios palankios 
sąlygos.' “Jaunakas Zinas” 
rašo, kad Kaune manoma, jog 
sudarius naują su Sovietų Są
junga prekybos sutartį, žy
miai padidėsianti abiejų vals
tybių tarpusavė prekyba, ku
rios apyvarta sieksianti 80 iki 
100 milijonų litų, kai iki šiol 
tesiekė 30 milijonų.

d žios įstaigų atstovai susitar

administracijos pareigūnais 
dėl Vilniaus miesto ir srities 
perėmimo. — Vilniaus perė
mimo proga į Lietuvą priva
žiavo eilė žymių užsienių žur
nalistų, jų tarpe “New York 
Times” korespondentas lietu
vis klaipėdiškis Otto Tolišius, 
didelių agentūrų korespon
dentai Demetre, Stevens, “Pa
ris Soir” korespondentas Mi
chel Gincburg ir kelių didžių
jų vokiečių s laikraščių atsto
vai, kurie visi vyksta į Vil
nių, dalyvauti miesto ir kraš
to perėmimo apeigose.—-Nu
matoma, kad į Vilnių bus per
keltas buvęs Klaipėdoje, da
bar Šiauliuose prekybos insti
tutas ir bų^ą^Kl^įpėM^ję; -da
bar Panevėžyje pedagogijos 
institutas, greičiausia keli Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
fakultetai—humanitarinių, te
ologijos ir teisių, dalis Valsty
bes Teatro. Iš laikraščių kal
bama, kad' kelsis “Lietuvos 
Aidas,” kuris yra Vilniuje 
pradėjęs eiti dar 1918 metais. 
— Kokios valdžios įstaigos 
kelsis, dar priklausys nuo to, 
kokioms bus rastos tinkamos 
patalpos. Tuo -tarpu, pagal 
Ministerių Tarybos. priimtą

S. L A. Nominacijų 
Reikale

Kaunas. —- Spalių 16 d. per 
Rygą j Stockholmą: išvyko 
buv. Lenkijęs pasiuntinys ir 
įgaliotas- ministėris Lietuvai F. 
Chanvatas, kurs buvo paskir
tas į Kauną tuojau pb lenkų 
ultimatumo Miiefuvaį ir nema
ža pastąngm idėjo 'j, Lenkiją 
santykiams’-'su LiėtttvT patgl
rinti, kas tačiau ne visada te* 
rasdavo tinkamo supratimo 
Varšavoje ir pas Vilniaus vai
vadą Bodianskį. Lietuvos ge
neralinis konsulatas Vilniuje 

’taip pat likviduojamas tuojau, 
-kai į Vilnių ’įžygiuos Lietųsi) 
kariuomenė.

Neperseniai “Laisvė” pa
teikė SLA narių* sąrašą, ku
riuos pataria nominuoti į 
P. Tarybą sekančiam ternū
nai. Ten buv6 rekomenduo
tas J. žebrys Ižd. vietai. Ve- 
lešnįūose “L.” numeriuose,

Į^ur minima tas pats sąra
šas, vietoj J. žebrys skam
ba J. Žebrauskas. Atrodb 
lyg ir būtų du 136 kp. na
riai nominuojami iždininko 
vietai. ' t

(---------- W

Kaunas. — Lietuvos vokie
čių laikraštis “Deutjsche Nach- 
richten fur bitaūen? įdėjo 
vokiečių Kulturverband'o atsi
šaukimą į Lietuvos vOkįečius, 
kuriame sakpma, kad 35,000 
Lietuvos vdkiečių evakuacijos 
klausimas dar nesąs paaiškė- 
jęs, dėlto prašoma ; vokiečių 
nesijaudinti ir palaukti auten
tiško Kulturverbando praheši- 
mo, kuris, reikalui paaiškėjus, 
tuojau būsiąs paskelbtas. Da
bar Lietuvos vokiečiai laukia 
to pask'elbimo.

------ :—— \ ■ t
- Spalių 15 d. ry-Kaunas.

tą iš Kauno jąu išvyko į Vil
nių kariuomenės, vidaus rei-

administracinės santvarkos 
įstatymo projektą, Vilniuje 
bus Vyriausybės įgaliotinis.— 
Pirmųjų vyriausybės darbų ei-" 
įėję numatyta žemės reforma 
Vilniaus krašte. — Kauno 
miesto savivaldybė skubiai 
svarsto priemones, kaip ateiti 
į pagalbą Vilniaus miestui, 
kuris per lenkų valdymo lai
kotarpį yra smarkiai nusku
ręs ir apleistas. — Aukos su
vargusioms vilniečiams šelpti 
gausiai plaukia iš visos Lietu
vos. Aukoja miestiečiai ir 
kaimiečiai, nuo turtingųjų iki 
pačių -neturtingiausių. - Įsteig
tas Vyr. Vilniaus Kraštui 
Remti Komitetas įsikūrė bu
vusiose Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos patalpose Duonelai
čio g. 9a, Kaune, kur galima 
kreiptis dėl aukų ir informa
cijų. Komitetas formaliai įre
gistruojamas Vidaus Reikalų 
Ministerijoje ir bus visiškoj 
jos kontrolėj.. Visos Komiteto 
darbo apyskaitos bus patikrin
tos. Atskirose Lietuvos vieto
se steigiami vietiniai komite
tai. Komitetas kviečia visuo-

I

menę aukoti pinigais, maisto 
produktais ir tokiais daiktais, 
kuriuos būtų galima parduoti 
ir už gaunamus pinigus pirkti 
maisto, drabužių ir kt.

Ant SLA Vice-Preziden
to, J. K. Mažukna, 86 kuo-* 
pos.

Ant SLA Sekretoriaus, 
Vytautas Zablackas, 38 kp.

Ant SLA Iždininko, J. 
žebrys, 136 kp.

Ant SLA Iždo Globėjų, 
Keistutis Michelsonas, 38 
kuopos, V. Šmulkštys, 13 
kuopos.

Ant SLA Daktaro-Kvotė- 
jo, Dr. A. Graičiūnas, 36 kp.

SLA Narių Kom.

Klausimai ir Atsakymai

SLANominacijos

Klausimas
Atvažiavau legaliai 1928 

m., ir tuoj prašiau pirmų 
popierų. Po penkių metų aš 
prašiau antrų popierų (ar
ba pilnos pilietystės), bet 
dėl klaidos—ne mano klaida 
buvo — mano aplikacijoje 
man antros popieros buvo 
atsakytos. Tada, 1934 m., 
išsiėmiau pirmas popieras 

j1 antru kartu, ir 1936 m. pra
šiau pilnos pilietystės. Iš
laikiau kvotimą ir užsimo
kėjau savo mokestį, bet iki 
šiam laikui dar negavau pi
lietystės certifikato. Ką tu
riu daryt?

Atsakymas
Patariam tamstai pasiųs

ti laišką natūralizacijos ofi-

SLA 286 Kuopa Vienbal
siai už SLA Natriį Kom. 

Sleitą
McKees Rocks, Pa. — Iš v

šio miesto SLA 286 kuopos' sui, kūr išlaikei kvotimą ir 
pranešama SLA Narių Ko- kur užsimokėjai mokestį, 
mitetui, kad šios kuopos prašydamas paaiškinimo, 
nariai vienbalsiai nominavo kas atsitiko su jūsų popie- 
SLA Narių Komiteto siūlo- romis. Rašydamas neuž
muš kandidatus į SLA Pil-'miršk pažymėti jumš duotą 
domąją Tarybą. Kuopa numerį. Tą numerį rasi ant 
taipgi pasisakė vienbalsiai postkartės, kurią gavai iš 
už perkėlimą SLA Centro natūralizacijos ofiso, kada 
į Pittsburghą. Nominacijos! jie pranešė, kur ir kada rei- 
įvyko lapkričio 12 dienos kia nuvykti su liudininkais, 
kuopos mitinge.

. Nariai pasisakė vienbal-,81^ laiškų ii koitelių, ku
šiai už šiuos kandidatus: Iriuos gavai iš naturalizaci- 

Ant SLA Prezidento J. jos' ofiso.
Miliauskas, 286 kp.

Numerį taipgi rasi ant vi-

FLIS.

“Laisvės” Vajaus Kontestas
I

Gavimui Naujų Skaitytojų

Kad ateityje- būtų visiems j. j. Mockaitis, Bridgeport 
jA nariams aišku, turiu & ‘ Kuzmickas Shep/dndoah

Žukauskienė vėl pirmoje vietoje. Ji rimtai lenktyniuoja 
su savo kaimynu Stripeika. Tačiau visiem kietas konkurentas 
bus Pittšburghaš. Ten dirba bendrai Lekavičius, Martin, Pipi
ras, Mažeika ir Jonas Urbonas. Mažeika prisiuntė storą laišką 
su geru pluoštu pinigų. Rezultatus matysime rytoj.

Vajus baigsis su pirma diena gruodžio. Jau tik savaitė ir 
pusė laiko beliko iki pabaigos vajaus: šį ketvirtadienį bus 
Dėkų Dienos šventė—Thanksgiving Day, ta šventė per visą 
Ameriką privalo būt išnaudota gavimui “Laisvei” naujų skai
tytojų.

Dovanų ruošto šiandien stovi šie kontestantai:
K. Žulčaūškiene, Newark .........
A. Stripeika, Elizabeth ..............
Penkaūskas-Tamošauskas-Simutis

Lawren'ce-Nashua ................
J. Bakšys, Worcester ................
Waterbury Vajininkai ................
ALDLD 10. kp., Philadelphia .
A. Klimas, Hartford.....................
ALDLD 4-tas Apskr. ir apyEnkė
G. Shimaitis, Montello .................
V. Vindžiulis, Hudsoų ................

V

Senkevičiene-Šlapikas, Easton.
L. Prūseika, Chicago ..... ....... ;

. 1528

. 1448

1130 
1034 
749 
746 
500 
484 
356
380

j.

50
50
50
50
50
44
44
44
44
44
44

252
233
222
213
204
192
187
182
182

Rudman, Nęv< Haven
S. Puidokas, Rumford ....

S. P.aulenka, Lowell •.....
H. Žukiėnė, Binghamton

AUČiūs, J. Bimba, Paterson' 181
Žirgulis, Rochester ............... 179.
Grybas, Norwood ................ 174
Masori, New Haven ..............  154
Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 138 
Žilinskas, Lewiston ....
Padgalskaš, Mexico .......
Navickas, Haverhill .......
Mickevičius, Bristol .....
Klimas, Richmond Hili'

viešai pareikšti, kad aš, 
kaip ii’ daugelis lietuvių^ tu- A Žemąjį, Baltimore 
vedami ilgešiies pavardes, 
imdamas pilietiškas popie- R. 
Tas pavardę sutruippinau, j 
vietoj Žebrauskas pasirin- s. 
kau žebrys ir nuo to laiko $• 
vadinuosi ir rašausi visur v. 
žebrys, taipgi ir SL’A cen- 
tre esu žinomas kaipo žeb- m.
rys. Taigi; kad išvengti ko- Taraška Hartford 
kių neaiškumų, visiems 
ŠIA nariams, kurie teiksi-
tęs mane nominuotu mine- v. An*uiiį, Chicago 
tam urėdui, patariu ant ba- a. Baiaonas, Brooklyn i'. 4. T J- K. Alvinas, Detroitloto užrašyti^, J. Žebiys, F J Repšys/Milford A... 
SLA 136 kp. narys, Cleve- P. Šlekaitis, ’Scrpnton ...
land, Ohio.

J. žebrys

J. Gugas, Detroit ........
J. Borris, . Dedham ......
M. Youces, Cleveland 3.. 
L. Petrokaš, Leechburg

V. Pucin, St. Louis ......... ...
J. Navalinskiėnė, Binghamton 
M. Baltrušaitis, Seattle .....

135
122
118

94
80
75
72
72
72
72
72
70
65
60
57
55
50
50

P. Kabosis, Maidsville ...............
J. Miliauskas, McKees Rocks ... 
J. Marshalonis, Bristol .........
W. Goodis, Utica .....................
M. Petraitis, Bethlehem ..........
F. J. Madison, Youngstown ....
Senas Vincas, Gibbstown ........
J. A. Jerome, Barre Plain ....
A. Valinčius, Pittston ................
Ig. Kubiliūnas, So. Boston — 
V. Sutkienė, San Francisco ....
A. Lideikiene, Great Neck ....
J. Gasiūnas, Brooklyn .............

Jarvis, Plymouth ................R;
J. Mažeika, Cleveland ....
O. Cibulskienė, Brooklyn
A. Dąpšis, Detroit, ......
P. Sprindis, Kenosha ....

s.

K.
G.

Sprindis, Kenosha ................
Mitchell, Washington ...........
Visockis, Wilkes-Barre .........
Žostautas, Kapuskasing, Can. 
Adams, Grand Rapids ...........
Ramanauskas, Minersville .... 
Kuzmickas, Harrison ..........
Stasiukaitis, Cliffside ..... .....

“Laisvės” Štabas
M. Šolomskas .............
Mizara ........... ...............

D.
R.
P. Ėuknys ..
Geo. Kuraitis

27
22
22
22
22
20
19
12
12
10

439
80
46
30



Antradienis, Lapk. 21, 1939 
.»■■■■> '» ■ .... iii... . ............... ...............| ’.................„,|l.,t,>w>.I.i.i»Muili*ifiiHiiimm»wi mm i> inuu

"Medicine
by Oscar Saul, Alfred Hayes, 

and H. R. Hay*

THE following excerpt is from 
the . script of a Living News
paper production, Medicine, which 

was in preparation by the Federal 
Theatre Project before its destruct
ion by Congress. It portrays a little 
known aspect of the drugs and cure- 
alls too often found in the medicine 
chests of people.
(A drop represents an arcade. Six 
puny, wrinkled, baldish figures (be
fore) support one side, the other is 
held up by the muscular man in the 
lion skin (after) familiar to read
ers of the pulp magazine. Mr. Green 
siands looking at the figures. Sud
denly he is 
o? patent 
well-known 
cingly.)

surrounded by a chorus 
medicines costumed in 
brands. They sing enti-

CHORUS
Do you suffer from sterility, 
Impotence or debility?
Are you losing your virility?
Don’t despair!
You can still be sex-appealipg, 
You can lose that run-down feeling 
And the dandruff that’s revealing 
Falling hair!
Falling hair!
Run, don’t walk to the nearest

store,
Buy a bottle of Squirk.
It doesn’t matter what it’s for, 
It’s always sure to work.
Take it when the weather’s cold, 
Take it when it’s hot.
Take it if you’re young or old 
But always take a lot.
Then—
When the movies want a he-man 
Or the government a G-man 
Or the girls a Tarzan, tree-man, 
You’ll 
l®on’t 
You’ll

be there! 
despair, 
be there!

GREEN (Hopefully)
Can you make me big and 

muscular?
CHORUS 

Red-blooded and corpuscular!
GREEN 

Can you cure appendicitis?
CHORUS (Very rapidly) 

Falling arches and neuritis 
And 
And 
And 
And
Dermatitis, 
Tonsilitis, 
Laryngitis, 
All the ills that flesh is heir to, 
Even some that are not there, too, 
We can cure ’em all!

arthritis 
bronchitis 
gastritis 
colitis

GREEN
That’s fine,
Here’s my dime.
/

CHORUS (Indignant)
A dime!

Don’t holler.

A dollar!
And lay it on

One minute!
What’s in it?

GREEN

CHORUS

the line!
GREEN

CHORUS (Sternly)
Read the label \
If you’re able.

(Green studies It to no avail)
Don’t stop to think,
Drink,
Drink,
Drink!

(He drinks. There is a terrific 
crash. He falls flat. Blackout)

h LOUDSPEAKER
}s there a chemist here today?
What has the chemist got to say?

(Burst of 
He reads 
a number 
ing with
music, enter a very fat man with 
a bottle of Slimotto.)

REP. OF SLIMOTTO
I represent Slimotto
And I speak for its producer.
It’s a guaranteed reducer.

CHEMIST
But it burns the tissues too, Sir.

smoke, chemist appears, 
off the constituents of 
of patent medicines end- 

Sllmotto. Fanfare of

,REP. OF SLIMOTTO 
Puts the bottle down on the stage. 
It has a string attached i 
he holds in his hand)

Says who?
(Postman enters)

POSTMAN 
By order of the postal board, 

^Seized for trying to defraud. 
It’s got to be withdrawn from F

REP. OF SLIMOTTO 
(Yanks bottle away with

I won’t send it through the
POSTMAN 

Out of my jurisdiction.
(He exits. Representative 
and Drug Administration

FOOD AND DRUG ADM. 
There’s still protection for the 

nation. 
The Food and Drug Administration. 
We’ll fine you, throw you in the jug.

(Grabs for battle)

which

sale.

mail.

of Food 
enters)

REP. OF SLIMOTTO 
Who says Slimotto is a drug?

FOOD AND DRUG ADM.
Out of my jurisdiction.

Exits as two representatives 
the Federal Trade Commission 
enter)

of

A

WE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W 3

Trečias puslapis

ENGLISH PART

The Federal Trade Commission 
finds

Your blurbs and labels need revising. 
You’re guilty of false advertising.

(One takes the bottle and puts 
in his pocket)

CHEMIST
Now, at last, Slimotto’s caught.

it

REP. OF SLIMOTTO
Not me, i’ll take the case to court.

(Supreme Court Judge enters) 
JUDGE

It’s true the advertising’s spurious.
It’s also true the drug’s injurious. 
However... harmful advertising

claims
Can do no wrong, the court affirms, 
Unless they harm competing firms.

(He exits)
REP. OF SLIMOTTO

Yanks bottle out of F. T. C.’s 
pocket with string)

As long as profits keep on growing, 
We’ll find a way to keep it going.

(Kisses bottle. A huge manuscript 
ribbon 
thud)

rolled up and tied with a 
lands on the stage with a

CHEMIST
What’s that?

■ REP. OF SLIMOTTO
My God, a bill!

(Blows a police whistle. Roll of 
drums. Representatives of drug 
companies, periodicals, a couple 
of senators* rush on. They unroll 
the bill 
talk)

and examine it as they

GROUP

OF CLUB ACTIVITIES
EDUCATION-STORIES

PUBLISHED EVERY 
TUESDAY AND 

FRIDAY
■............ ’................. ................. ; • .................................

Despite War Maneuvers of Gov’t, Finnish 
People Against Anti-Soviet Intrigues

bill!
bill!
bill, my 

Would kill
And

A 
A 
A

The

The

bring

friends,
the till!
the profits down to nil!

National

National

National

LOUDSPEAKER
Association of Radio 

Broadcasters.
Association of
Periodical Publishers.
Editorial Association.The

Assisted by Senator Bailey and 
Senator Vandenberg.

We all agree

Would make

Provided you

And eliminate
And eliminate

ALL
this bill of Mr.

Tugwell’s 
a fine addition to the 

laws, 
pay heed to our 

suggestion, 
a simple little clause, 
a simple little clause!

They tear out a piece of the bill) 
While we feel that bottles should't 

be mislabeled 
read the section on this 

with applause, 
must remember we are 

all in business, 
little 
clause.

And we

Still we

So—let’s

So—let’s

just eliminate’that

ALL 
just eliminate that little 

clause!

(They tear out another piece) 
The restrictions that you put on 

advertising, 
Though on the whole they’re good, 

have certain flaws. 
When they begin to hurt the 

advertiser, 
Then we simply must eliminate that 

clause, 
Yes, we simply must eliminate that 

clause!
(They tear the whole bill to pieces 
and throw the pieces up in the 
air with a whoop. The patent me
dicines come on and all sing while 
Representative of Slimotto Co. 
dances, holding up the bottle) 

Run, don’t walk, to the nearest 
store,

Buy a bottle of Squirk.
It doesn’t matter what it’s for, 
It’s always sure to work.
Take it when the weather’s cold, 
Take it when it’s hot.
Take it if you’re young or old, 
But always take a lot.
Then—
When the movies want a he-man, 
Or the government a G-man, 
Or the girls a Tarzan tree-man, 
You’ll be there!
Don’t despair,
You’ll be there!

(Chorus swells to grand finale 
and blackout)

Town Hall 
On the Airwaves

NEW YORK, N. Y. — “What 
American Democracy Means to Me’’ 
will be the topic for discussion on 
the Town Hall of the Air this week.

Jack McMichael, chairman of the 
American Youth Congress, will be 
the principal speaker. He will point 
out the meaning and significance of 
American Democracy when our 
country and the nation’s youth are 
threatened by a European war.

Other speakers will be Pietro di 
Donato, bricklayer and author of 
the masterful “Christ in Concrete,” 
a story that is already one of 
America’s classics, Jerry Voorhis, 
California Representative, Mary Mc- 
Cleon Bethune of the National Ne
gro Congress and Alice Salomon, a 
German refugee.

The “Town Hall” program will 
take place Thursday, November 23,

HELSINKI, Finland. — This en
tire country has been turned into a 
military camp. It is said 25 classes 
are under arms. Military measures 
still continue to be taken, including 
the mining of waters along the Fin
nish and Bothnia Gulfs.

The war spirit is continuously ar
tificially stimulated. But it is note
worthy that now it affects the wide 
masses of the population to a con
siderably lesser degree than in the 
first days of mobilization. This is 
evidenced by the fact that the eva
cuated inhabitants are returning to 
the cities. It is also evidenced by the 
non-popularity of the defense loan 
among the population and byz the 
many instances of desertion by the 
soldiers, as well as the battles which 
have developed between reservists 
and members of the Shutz corps, in 
which both sides have' resorted to 
knifings.

Even in some 
circles, to an ever 
it is inferred that 
has “exaggerated,” 
nerves.”

The mobilization 
dous expense to Finland. Some esti
mates set the expense at 30,000,000 
marks per day, and others as high 
as 60,000,000. In any case, the war 
expenses are no less than 40,000,000 
marks per day. It is asserted 
by some observers that 
circumstances, Finland 
hold out for more than 
7 months.

The. results of the abnormal 
situation are already 
Some employers don’t pay wages to 
workers, landlords throw the fami
lies of mobilized soldiers out into 
the streets for non-payment of rent. 
The Government issues order after 
order in this connection, 
situation remains a very 
one.

The working population 
most of all and discontent will grow 
among the workers unless demobili- with foreign correspondents it be- 
zation occurs very soon. A section------ ’------- --1—
of the bourgeoisie is also suffering

great losses, as the industries pro
ducing for export, which is the ma
jor branch of economy, are paralyz
ed as a result of the blockade and 
the sea warfare. However, huge 
profits are being piled up by the 
manufacturers of war equipment.

The Government clearly does not 
want a pact with the U.S.S.R. The 
tohe of the press was always anti- 
Soviet. Now it is strengthening. It 
is alleged, for instance, that Finland 
is a peace-loving country, that she 
is striving for an agreement with 
the U.S.S.R., that she has made 
proposals which were directed to 
improving relations and strengthen
ing security, but that the Russians 
put forth new proposals. And it 
argued further that the U.S.S.R. 
to blame for all this, etc.

In this connection, the way
which they are fussing around with 
the question of how to bring the 
content of the Soviet proposals to 
the attention of the Diet, is typical. 
The Government, it is very obvious, 
fears to come forward directly in 
the Diet. Therefore preparations 
are carried on in an attempt to li
mit discussion.

Judging by certain information 
from government circles, there is 
opposition in the Diet. Hence the 
Government cannot decide to bring 
the question forward without mak
ing fitting preparation. It is possible, 
of course, that this preparation will 
give the desired results. Then the 
Government, 
“will of the 
stantly being 
will declare 
unacceptable.

It is noteworthy that Erkko now
here directly mentions the Soviet 
Union, but speaks of 
“the country with which we- are car
rying on negotiations,” etc. Tanner’s 
interview is outwardly somewhat 
smoother, but in reality it is also 
anti-Soviet. From his interview

oil spread upon the 
waters, and the

is 
is

in

official Finnish 
greater extent, 

the government 
’ or “lost its

is a tremen-

under 
could 
from

here 
such 

not
4 to

apparent.

but the 
difficult

suffers.

CLEVELAND SPURTS IN LDS MEMBER
SHIP DRIVE WITH METROPOLITANS

of Laguinnil- 
the depths of 
stumps over 
that is left.

CLEVELAND, Ohio. — The I^eaDerS, LanDerS and ColLin- 
woodDiteS, who have been rather* quiet in the Ohio sector, 
showed that life still burns in them when six apps for new 
members were accepted at the®------------------------------------------
National Office of the LDS in 
Brooklyn. After a long 
seeming inactivity the 
youth branches showed 
private feud with the
tans is not over by a long shot and 
that they are increasingly confident 
of bringing the honors westward.

v “Beat Cleveland”
BROOKLYN, N. Y. — The 

threat from Cleveland to the 
ro’s lead in the membership
is making the Metropolitans scurry 
around. Officially, no new members 
have been signed up at the time 
of this writing, but their confidence 
is shown in the new slogan, “Beat 
Cleveland by tl|e New Yeark”

period of 
Cleveland 

that their 
Metropoli- says the 

race by

Council,

new 
Met- 
race

I have seen 
waters, the quiet 
oil burn crisply, sharply. It is color, 
beautiful color, as the fangs leap 
up into the air and turn into grey 
marble columns of smoke . puffing 
upwards into the sky.

Iu the small town 
las, lost somewhere in 
Venezuela, blackened 
an oily lake are all

Why did 800 perish. Why were 
the children trapped. Why were the 
houses wood and saturated with 
oil. Why were they built upon an 
oil-film lake and not upon dry 
land.

A young A. P. correspondent in 
Caracas, Venezuela, writes of the 
color of burning oil and the black
ened stumps, all that is left—but 
he doesn’t try to answer the ques
tions.

At the last conference held by 
the Metro Council membership 
quotas were handed out to the 
branches and youth division. The 
fulfillment of these quotas, 
members, will clinch the 
January 1.

New delegates to the
three from each' branch, have been 
elected by the branches and a mee
ting will be held the last Friday in 
November to prepare 
which would attract more 
the LDS branches in the 
litan area. The members 
pressed the opinion that 
successful activity new 
can be attracted.

activities 
youth to 
Metropo- 
have ex- 

through 
members

basing itself on the 
people,” as it is con- 
asserted in the press, 
the Soviet proposals

Despite the pathetic tragedy of 
warfare we still manage to find 
humorous notes./ Latest melody 
comes from Germany where, ac- 
—the . papers, the word 

has been erased from the 
dictionaries. Now, no doubt, 
France and Germany

Turkeys Quake 
As Builders’ Party

YCL to Hold
Browder Defense

cording
“peace”
German 
Britain, 
speak the same language.

Date Nears Mass Meeting
can

die-

“Russians,

Winston Churchill, the old 
hards proudly state, is a gentleman. 
Like the gentleman that he is, he 
challenged Germany to come out 
and fight like a man. Which re
minds us of a Dead End conver
sation:

Milty: Ah!
Spit: Ah!!
Milty: Wah!
Spit: WAH!!
Milty: WAH!!!
Spit: (sitting down) Bah...

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

came/ known that Sweden is sup
plying arms to Finland.

. J

Yes sir, I built the business with my own two hands.

Philly Sings at 
All-Lith Concert

Litli Pharmacist
Gets Certificate

Pa. For

choruses, soloists,

PHILADELPHIA,
Thanksgiving Day, November 23, 
1939, the Lyros Chorus has been in
vited to participate in a concert 
which will consist of All-Lithuanian 
activities
groups of various kinds, etc.

This -affair will take place at the 
Lithuanian Hall, Allegheny and Til
den. It is sponsored by the Daina 
Chorus Org., November 23. Thanks
giving Evening, six o’clock.

In order to make a good appear
ance at this gala event there will 
be ~an extra chorus rehearsal this 
Tuesday, November 21, at 8 p. m. 
sharp at 8th and Fairmount Ave. 
So come out, members, • this Tues
day, the bigger and better the cho
rus — the bigger and better affairs 
we’ll be invited to attend.

Remember: Tuesday, Nov. 21, 8 
p. m. sharp, 8th and Fairmount

TRENTON, N. J. — Certificates 
of registration were awarded by 
Governor Moore last week to 49 
new pharmacists. Principal speaker 
at the ceremonies, held in the As
sembly chamber of the State House, 
was Oscar Cinger, president of the 
State Pharmaceutical Association.

Among those receiving certifi
cates was Miss' Ann Stellman of 
Rutgers University, member of the 
Newark LoDeStars and the Siety
no Chorus. Ann is also an active 
worker on the /Activities Depart
ment in the National Youth Com
mittee of the LDS. She has ap
peared in various productions of the 
Sietyno Chorus and is also active in 
the work of the . LDS Metropolitan 
Council.

I at 9:30 p. m. (E. S. T.) over the 
REP. OF SLIMOTTO Blue Network of the N.B.C. air-Ave. Till then. . / /

Here come two more master minds, waves. Tillie Gegnas, Sec’ty.

/‘Boots” and “Saddles,” the two 
amazing dogs who worked in “Em
ergency Squad” gave a performance 
recently for 800 youngsters at the 
Los Angeles Orthopaedic Hospital.

Headline notes: “Two Lithuanian 
Ships Sunk.” A good headline, con
cise and explicit. But wouldn’t this 
be more striking: “Half of Lithua
nia’s Merchant Marine wiped out” ? 
Which is what happened.

Simile: As lonely as 
Central Park with no 
feed the pigeons.. .

a man in 
peanuts to

the 
at

mirror this 
by benign

“do I

don’t.

look like

Then in

I hurriedly ran to 
morning and gaped 
features.

“Migawd,” I said,
an ape?”

No, I thought, I
afternoon I peered into the 
of my friends, secretly search- 
I stared at the lips, chin and 
of every person in the sub-

the chin protruding? I asked.

Bob Minor, the man who organ
ized the defense of Tom Mooney, 
will raise his voice in defense of 
Earl Browder, general secretary of 
the Communist Party, who ,is be
ing persecuted on a ridiculous pass
port charge, at the Royal Windsor, 
69 West 66th St., on Friday, Nov. 
24, at 8 P. M.

Tom Mooney’s life was saved be
cause of the heroic defense put up 
by the workers’ strikes and dem
onstrations after more than a mil
lion of them had read Bob Minor’s 
pamphlet, “The Frame-Up System.” 

One of the first proletarian art
ists in the United States, Minor 
has long fought against capitalist 
betrayal of civil liberties. Today, 
he is a member of the National 
Committee of the Communist Party.

Gil Green, national president of 
the Young Communist League, will 
also speak at the gigantic Browder 
Defense Rally, which is being held 
under the auspices of the New York 

Estate Young Communist League.
youth į Admission to the rally is twenty- 

of the Lyros Chorus of Baltimore I fjve cents, or fifteen cents with the

BROOKLYN, N. Y. — 
is being prepared and 
floor set as this is being

The music 
the dance 
written to 

remind Builders and their friends
that the THANKSGIVING PARTY 
AND DANCE will be held this 
Thursday evening, November 23.

Your reservation must be in by 
tomorrow in order that the com
mittee may know how much food 
and refreshments to purchase. 
Tickets are only 75c per, and if you 

youattended last year’s party, 
know that it’s a real bargain.

The party will be held at 8 p. m., 
1675 East 21st St. in Brooklyn, 
Kings Highway station of 
Brightoh BMT.

Choral Notes 
From Baltimore

BALTIMORE, Md. — The

itself 
under
Ruth

near 
the

in two bowling 
the strong arm 
Paserskis and 

Balses. Follow-

has just split 
divisions—one 
leadership of 
the other under Ida 
ing up Ruth is Charles Juskauskas, 
Virginia Jekevičius, Albert Pyva- 
run, and Mildred Deltuva, while on 
Ida’s team is Albert and Helen Juš
kevičius, John Lekavičius and John 
Skadin.

special reduced rate cards 
are available at all branches 
Communist Party and the 
Communist League.

which 
of the 
Young

Pittsburgh News
Surprise! Surprise! 
Right after sunrise. 
It happened in November 
We want all to remember 
The birth of a new Youth Division 
Before long we will have a baptism 
The Stork, none other, was LDS. 
Who started us with this mess. 
The Adult Branch is doing fine 
Because the bird arrived on time. 
Our officers have been elected 
And pretty soon we’ll be connected 
With a number and a good name 
Before you know, we’ll start the 

game.
To do away with all confusion 
We also were left with a 

constitution 
To which our members will all abide 
And use this book as our great 

guide 
On November 26th we have a party 
Please members don’t be tardy 
At 8 PM, on Medley Street
Is the place where we all will eat. 

—Your correspondent.

Seems as the first team has a 
little edge ovei’ the second team 
but it will be a tough time for both. 
I also smell an old feud coming up, 
the Paserskis-Juskevičius fight for 
bowling supremacy and next Mon
day night should be a 
night.

The delegates from 
Conference in Philly 
report ąnd stated that they had a 
swell time, especially Alfred, the 
lady-killer. (Big Albert didn’t do 
so bad either!)

The Lyros Chorus of Baltimore is 
rehearsing twice weekly for the 
operetta “Nebaigta Kova” and 
everything is coming along O. K. 
It was mentioned that some folks 
from Philadelphia promised to come 
down and see the operetta and we 
think they would enjoy it and Bal
timore a great deal. It’s a swell 
idea—so come one, come all.

The date is yet undecided but a 
good rumor is circulating that it 
will be held sometime in January, 
1940.

Getting Back To Choral Notes:—
Have you seen Alfred’s latest

the 
eyes 
ing. 
nose 
way.

Is
Is the forehead retreating and the 
nostrils expanding? 
is lost, civilization 
thing is lost.

And why?
Well, the author 

and Morons” (all in the same an
thropological group, you know) has 
advanced an interesting theory. 
Earnest A. Hooton has seen the 
imperialist war beginning. He has 
seen technological inventions wipe 
out employment, and he has seen 
the products of invention 
to aid in the destruction 
manity.

Wouldn’t it be logical 
science and mechanics for the 
efit of man? Wouldn’t it be 
sensible thing to wipe out those 
factors in civilization which breed 
war and misery? But no, to adopt 
such a pblicy would be communistic 
and too many of our liberals fear 
the “taint”.

Earnest develops a theory which 
fainting liberals may seize upon with 
great satisfaction as the “cause of 
it all.” To wit: progress is the bunk 
and we’re going back to the apes. | fiame ? None other than Lena, the

If they are, all 
is lost, every-

of “Apes, Men

twisted 
of hu

to use 
ben- 
the

It is, of course, a splendid way 
to appear intelligent and yet ignore 
logic and thought to say “we are 
gradually reverting by our add
iction to mechanical gadgets,”

Buck worth, the mirror please.

Free Gas to All
in

good deciding

the Youth 
gave a good

Marital Knot
Tied by LDSers

LONDON. — An advertisement 
the Times offers "the war dog 
gasproof kennel.”

Above the picture of a Scottie the 
advertisement reads: \

“Cbuld you watch him die?
“Could you ever forgive your

self? Could you ever forget his 
abject terror should the dreaded gas 
attacks come? Every lover of dumb 
friends must face this horrible 
question. There is an answer. The 
perfect gasproof kennel.”

The kennel has a glass door. 
Fresh air is pumped in with a bel
lows. It was recalled that thousands 
of pets ' were executed at the. beg
inning of the war because the own
ers feared ^aids. Public shelters are 
marked “No pets.”

The gasproof kennel costs $14.77.

MlMRMi

new girl in the alto section. Have 
you heard J. Y. and A. J. end up 
with “Saleles Americos? 
wondered 
calling in 
pondered 
PolyrCity 
dered why R. P. is always flash
ing a snapshot and always talking 
about 
just to 
it?

Have 
bert is 
rehearsals and meetings? I don’t 
think they’re all suppers and dances 
as he claims. Just a little bit of 
heart trouble and I don’t mean he’s 
an invalid! Haye you ever seen little 
Johnny and Helen when they 
weren’t looking at each other? Have 
you heard Virginia say she wouldn’t 
want to cheat on her sweetie-pie?

Have you ever seen Albert (J) 
blush? Ask hint about Evelyn of 
Morrell Park and Aggie of Wash
ington Blvd. Have you heard that 
the next rehearsal is Tuesday night 
at 8 P. M. at the Lithuanian Hall, dogs for a feature which will come 
853 Hollins Street? , under “unusual occupations.” He

Yours truly, recently completed a leading role
J. Selrahc. in “The Farmer’s Daughter.”

Have you 
who did a little phone 
Philly (V. E.)? Have you 
over the outcome of the 
game ? Have you won-

her beau? It wouldn’t be 
make someone jealous would

you wondered why big Al- 
always coming in late for

SO. BOSTON, Mass. — “Wedding 
Bells Won’t be Breaking Up that 
Old Gang of Mine” as a LinDenS 
member married a LinDenS member 
in So. Boston this week.

Florence Geribo and Frederick W. 
Dowgos surprised all by tying the 
knot November 19. Fred is a 
but very active member 
LDS youth branch, 
teacher of the So. 
children’s school and 
of the girls’ bowling

According to Frank Olson, 
Boston’s best drive worker, this is 
only the beginning in the branch. 
There will be at least three more 
partnershins after Leap Year goes 
jn effect

new 
the 
the 

LDS

of
Flo is 
Boston 

the champion* 
team.

So.

Charlie Ruggles spent a postman’s 
holiday recently working before the 
cameras at his San Fernando Valley 
kennels, where Popular Science 
Shor.t Subjects photographed his
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Mano Patyrimai Karo Metu Lawrence, Mass.
Lietuvoje

Rašo M. Baltulioniute
(Tąsa)

Pasiekus Alytaus miestelį, čia prisiėjo 
palaukti virš valanda laiko, kol autobu
sas eis į Merkinę. Nuėjau į artimą val
gyklą užkąsti ir norėjosi gauti šiek tiek 
apie prasidėjusį karą žinių. Užklausus 
savininko apie karą, žmogus kalbėjo su
sijaudinęs. Sako:

—Karo pradžia žymiai atsiliepė ant 
tūlų Alytaus, ypač pagyvenusių, žmonių, 
kurie yra pergyvenę pereito karo bai
senybes.

Kaip Atrodė Merkinė Po 26 Metų?
Pasiekus Merkinę apie 3 vai. po pietų, 

išlipus iš autobuso pradėjau dairytis ne 
vežiko, bet kaip Merkinė atrodo, nes taip 
senai norėjosi šis miestelis matyti. Dai
riausi aplink ir negaliu savo akims tikė
ti namelių mažumu. Rodos, prieš išva
žiuojant į Ameriką namai atrodė daug 
didesni ir pats miestelis buvo didesnis. 
Pirmiausia nusprendžiau pasiekt Česų 
kaimą, kur mano viena sesuo gyvena, 
nes Česai visai arti nuo Merkinės, tik 
už Merkio upės. Žydelis įsikabino į mano 
čemodanus, ir neleidžia vežiko imti. 
Sako, jis lengvai galįs nunešti, nes čia 
arti, o jei imsiu vežiką, tai reikės va
žiuot aplink, kadangi tiltas per Merkį 
apie 3 kilometrai nuo Merkinės, o tie
siai einant visai arti kur laiveliu perke
liama. N a,pagaliau sutikau ir paprašiau 
kad eitum vieškeliu link Nemuno, nes 

•norėjosi daugiau matyti miestelio. Pri
ėjus rusų cerkvę nustebau, nes maniau, 
kad jau jos gyvos nėra, o dabar dar taip 
gražiai aptaisyta iš lauko pusės, kad vi
są Merkinės miestelį puošia. Katalikų 
bažnyčia tokia pati. Einant link Nemu
no ant kalno randas 6-šių skyrių moky
kla—tai ir visas miestas. Žemyn einant 
link Nemuno tilto sakiau nešėjui:—Čia 
tas smėlio kalnas, kur aš vos ne vos už
lipdavau ant jo einant į Merkinę. Tuom 
laiku man šis kalnas buvo toks milžiniš
kas, toks augštas, o dabar atrodo tik kal
nelis. i

Tiltas per Nemuną nieko sau, bet 
Nemunas atrodo žymiai susiaurėjęs. Tie
sa, šiemet buvo nepaprastai sausa vasa
ra, tad smarkiai nuseko Nemuno van
duo.

Žydas man visą laiką kalba apie karą, 
Hitlerį, kad šis dabartinis karas busiąs 
baisesnis už pereitą karą.

Merkio upė taipgi mažai vandens turi. 
Atrodo—be didelio vargo galėtum per jįv 
perbristi. Manau sau, kaip viskas atro
do sumažėję, kaip pasikeitė. Tiesa, prieš 
išvažiuojant į Ameriką, tuomet žiūrėjau 
vaiko akimis, be to Amerika pripratino 
prie didelių miestų, aukštų kalnų, dide
lių vandenų, tad, aišku, kur yra paslap- 
tis.

Kokis Įspūdis Buvo Susitikus Seserį
'Pasiekus Česų kaimą, reikėjo atsi

klausti, kur mano sesuo gyvena. Vaikai 
pradėjo šaukti seserį, kuri tuom tarpu 
buvo lauke. Jinai metus viską pradėjo 
bėgti ir pribėgusi ištarė:

—Ar tik nebus mano sesutė iš Ameri
kos. ..

Atsakiau, taip. Jinai manęs būt nepa
žinusi, aš jos taip pat. Tik užmetusi 
akį ant bliuskutės, kurįa jinai tuom tar
pu vilkėjo, pažinau, nes jai buvau iš

Amerikos pasiuntusi. (Jie nieko nežino
jo apie mano parvažiavimą.) Mano se
suo tiek suvargus atrodė, kad neverkiant 
ašaros turi kristi. Veidelis dar šiaip taip 
atrodo, nes amžiumi dar jauna, bet fi
gūra senukės,—sulinkusi, sudžiuvusi, į 
visas puses iškraipyta,—veikiausia nuo 
tankaus gimdymo ir sunkaus, skurdaus 
gyvenimo; tiesiog skaudu darosi į tokius 
žmones žiūrint. Įsiskubinom į sesers su
lūžusį namelį, be grindų. Tuoj aus atsi
rado būrys vaikų ir moterų “amerikoh- 
kos pasižiūrėti.” Žiūriu, kad ne vien ma
no sesuo suvargusi, bet bendrai visi at
rodo toki.

Sesers žmogus sugrįžo iš lauko. Tai 
buvęs puskarininkas ir būta dailaus vy
ro, tačiau sunkus gyvenimas palikęs ne
mažas žymes jo veide, nors dar tik 39 
metų amžiaus.

Po visų pasikalbėjimų, nuėjome gult, 
nes baisiai jaučiausi pavargusi. Įsipra
šiau sesers, kad mane leistų kluone mie
goti, kadangi baisiai bijojau musių stu- 
boje, kurių buvo daugybė, nors, tiesa, 
naktį musės, sakoma, eina miegot, ta
čiau per daugumą atsiranda net tų pa
čių greitųjų, kurios ir naktį darbuojasi. 
O jau pradedant švisti tai nemiegosi. 
Atsigulus, greit užmigau, nežiūrint, kad 
šonus draskė paklodai.

Kaip Atsiliepė Ant žmonių Mobilizacija
Tą pačią naktį iš penktadienio į šeš

tadienį, rugpjūčio 1, apie 12 vai. naktį, 
pažadino mane moterų vaitojimai, verk
smai, garsios kalbos ir arklių garsai, ta
čiau nėjau į stubą teirautis, nes naktis 
buvo tamsi ir, antra, pamaniau gal kas 
nors girtas parvažiavo iš Merkinės ir 
muštynės įvyko. Ryte sesuo pradėjo ma
ne klausinėti, ar negirdėjau, kas perei
tą naktį atsitiko. Atsakiau, jog girdėjau, 
bet nežinau, kas. Jinai pareiškė, kad iš 
Česų kaimo ir iš apylinkės paėmė daug 
vyrų į kariuomenę Lietuvos atsargai. Ji
nai sako, pereitą naktį tai tikrai buvo 
sumišimo naktis. Tų moterų verkimas, 
vaitojimas, o vyrams, kad ašaros ir krin
ta per veidus, tačiau bando dainuoti, tad 
dar labiau širdį skauda likusioms mo
tinoms ir žmonoms: Mano sesuo sakė, 
kad ji ir nemiegojus visą naktį, vis lau
kusi, ar tik neateis paimti ir jos žmogų. 
Sesers žmogus tą pačią naktį, su kitais 
likusiais namie vyrais, persikėlę laiveliu 
per Merkį, nubėgo miestelin pasiklausyti 
žinių. Sugrįžę pasakojo, kad miestelis 
pilnas naujai paimtų kareivių ir arklių, 
nes ir arklių daug paėmė.

Čia, Lenkijos parubežy, žmonės tiek 
karo bijo, kad ne vienas pareiškė, jog 
geriaus sutiktų mirti, negu vėl jiems 
reikėt pergyventi karo baisenybes. Ypa
tingai senesni žmonės, kuriems teko 
pergyventi pereito pasaulinio karo bai
senybes. Jie dar pilnai atmena pereito 
karo žiaurumus ir žino, ką reiškia ka
ras. Iš jų pasakojimų, ką jie turėjo per
gyventi pereitame kare, tai baisu klau
syti. Šiurpas kūną krato. Kur gi bus ne
baisu, jei dar žmonėms padarytos žaiz
dos pereitam kare nėra pilnai užgiju- 
sios, o jau kitas karas matosi.

(Bus daugiau)

Bostoniečiams ultimatumas
Seku “Laisvės” vajininkų 

darbuotojus kolonijose, bet 
nesurandu Sb. Bostono konku
rentų. Tik vienas drg. Kubi
liūnas turi apie 40 punktų. 
Tai jau blogai su tais boston
iečiais.

Jei draugai norite, kad Bos
tonas nebūtų užpultas, tai 
pradėkite greitai darbuotis. 
Jeigu nepasirodysite po šiam 
pranešimui “Laisvės” konteste 
už savaitės, tai būsite užpulti 
iš visų pusių. Lawrence vaji- 
ninkų armija tam jau prireng
ta, tik laukia tos valandos, 
kada bus užkomandavota sto
ti į darbą. Todėl paduodu 
griežtą ultimatumą! Ką dary
site ? Malonėkite atsakyti vie
šai per “Laisvę.”

Pastaba Drg. Bakšiui

Jūs, drauge, ten Worceste- 
ryje gerai darbuojatės. Aš 
manau, kad jūs norite mane 
pralenkti. Tai atsargiai. Dar 
turėsite daug sveikatos padėt, 
kad šias ristynes laimėti.

Taipgi tas pats likimas lau
kia draugus Šimaitį ir Grybą.

Visiems oponentams be jo
kio svyravimo sakau, kad bū
site supliekti be jokio pasigai
lėjimo.

S. Penkauskas.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

12 d. lapkričio buvo paren
gimas Moterų Draugystės, ne
seniai susitvėrusios iš poros 
desėtkų narių. Buvo vakarie
nė ir šokiai. Atsibuvo gana 
gražiai. Prisirinko moterų ir 
keletas vyrų, apie šimtas. 
Linksminosi labai gražiai. Bu
vo keletas ir jaunuolių. Gal 
atliks pelno šiek tiek.

DIDELE'PROGA ŠEIMININKĖMS

Benamiai ir bedarbiai,, susirinkę Missouri valstijoje, netoli Poplar Bluff, ir
laukia federalės valdžios paramos.

9 d. lapkričio buvo susi rin
kimas 87 kp. ALDLD. Narių 
atsilankė nedaug. Iš raporto 
girdėta, kad yra už šiuos me
tus užsimokėjusių 25 nariai, o 
kiti dar moka duokles. Pakel
tas klausimas apie 18 lapkri
čio ap vaikščiojimą rusų 22 
metų revoliucijos, kad būtų 
platinami lapeliai ir pardavi
nėjami tikietukai iš kalno, 
kad galima būtų pripildyt 
Carnegie muzėjaus svetainę. 
Taipgi parinkta aukų dėl ap- 
švietos fondo. Surinkta pora 
dolerių.

Tą patį vakarą, lietuvių na
muke, ant viršaus, atsibuvo 
pirmas susirinkimas LDS jau
nuolių po vadovybe Jos. Saka
lausko. Jie turi išsirinkę val
dybą iš gabių jaunuolių, da
bar prisirašiusių ir senesnių. 
Pirmininkas Silvestras Česna, 
pagelbininkas — Kastas Lu
kas, turto rašt. .— Marijona 
Urmoniūtė, užrašų rašt.—-Iza
belė Lekavičiūtė, iždininkas— 
Albertas Kairis. Jie nusitarė 
turėti parengimą — bankietą 
—26 d. lapkričio, 160 kuopos 
name, ir užkviečia jaunuolius 
dalyvauti.

Joe Sakalauskui neblogai 
sekas. Jau gavo jis pats 5 nau
jus narius.

12 d. lapkričio pasimirė vo
kiečių katalikų senas 70 me
tų kunigas Rev. Balthassar 
Gerols, šv. Juozapo bažnyč,, 
N. S. Pittsburgh. Jis išbuvo 
toj parapijoj 30 metų. Daug 
lietuvių vaikų lankė ir pabai
gė parapijos vokiečių moky
klą po jo priežiūra. Paskuti
niais metais jau negalėjo ma
tyt', buvo apakęs. Buvęs neblo
gas dėl kitatautčių. Laidotu
vės įvyko lapkričio 16 d.

Praeitą savaitę netoli nup 
mano šapos, už keleto blokų, 
atėmė pinigus nuo “paymaste- 
rio,”, nešančio į banką dėl iš
mokėjimo Pattern Makers 
Chalmer Electric Co. algų. 
Atėmė apie 15 šimtų dolerių; 
vagių nepagavo.

D. P. Ųekavjčius.
4

LENGVU BŪDU GALITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENŲ-SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertės žemiau nurodytų knygų gaus 6 kavai-

I

kų setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67
Tie daiktai yra: 1 peilis, 1 sriubinis šaukštas, 1 šakutė mėsai, šakutė prieskoniam, 

1 arbatinis šaukštelis ir 1 vaisiam šaukštelis. *

Pilniausia garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras. 
Jie yra perkami iš garsiosios stalui įrankių gaminimo firmos

ROGERS SILVERWARE

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, jai 
kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsisakiusi daugelį tų setų ir todėl ji gavo spe
cialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti literatūros platintojus.

Jei šeimininkė parduos literatūros už $10 ji gaus 4 setus, turės pilną patarna- 
vifną prie stalo 4 svečiam. Jei parduos už $15, tai turės pilną patarnavimą 6 sve
čiam. Pardavusi literatūros už $20 turės pilną patarnavimą 8 svečiam.

*

DAIKTAI STIPRŪS IR SUNKŪS
Svečias prie stalo jausis vartojus tikrai sidabrinius įrankius. Nes žiba lygiai kai 

sidabras, sunkus kai sidabras, lengvai nelinksta ir nenusidėvi žibėjimas.
Gal sunku ir tikėt—tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kainą. . .bet 

tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru—užtikrinti visam am
žiui’. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lietas, bet jis du kartu nulietas 
grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiausiai dėvisi... Kiekvienas daiktas yra 
dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaik
čių rinkinys4 yra puikus ant stalo padėti. . . o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiek
viena šeimininkei - . *

TUOJAU UŽSISAKYKITE KNYGŲ
Užsisakykite knygų ir tuojau platinkite jas. Kaip tik prisiusite $2.50 už par

duotas knygas, mes tuojau jums pasiųsime šį gražų setą.
Tačiau prašome įsitėmyti, jog ant parduodamų knygų, už kurias yra skiria

mos šios dovanos, nuolaidos kainoje nėra. Už jas platintojai turės prisiųsti pilną 
kainą, tiek, už kiek pardavė.

Kaip tik prisiusite už parduotas kny gas $2.50 “Laisvė” tuojaus pasiųs jums 
vieną setą. Jei prisiusite $5.00, tai gausite iš karto 2 setus; jei $10, tai 4 setus ir tt.

TA PROGA YRA TIK IKI 1 D. SAUSIO, 1940 METŲ

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:
• MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinūje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00. ■,
• KAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.
• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.
• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.
• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.
• DINGUS ROŽYTĖ, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.
• KODĖL TURI ĮVYKT KOMUNIZMAS, pa 
rašė J. Olginas, nurodoma, kodėl kapitalistinė 
tvarka negali patenkinti didžiumos žmonių rei
kalus; puslapių 64, kaina 15c.
• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie velkė už 
Lietuvos laisvę po caro prięspauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. COUGHLINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.
• KRIKŠČIONYBĖ IR K£ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS, parašė 
A. Bimba, puslapių 32, kaina 5c.
• MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS, 
parašė J. Stalinas, puslapių 80, kaina 25c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knygą su 
daugeliu receptų ir patarimų,' kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TCLI MĖSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti; 122 puslapių; kaina 
50 centų.
• SAUGOKITĖS vėžio, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.4

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



' Antradienis, Lapk. 21, 1989

Federates valdžios korrtisija peržiūri pirmesnįjį savo tarimą, kuriuo leido 
Amerikos laivams plaukioti j kariaujančią kraštą uostus po kitos valstybes, 
vėliava. Kaip žinia, prez. Rooseveltas ir valstybės sekretorius Hull privertė

virš poros savaičių kovojo su 
mirčia), atsilankiusį į Šias 
prakalbas. Nors dar silpnas 
ir labai sumenkęs, bet neiš
kentė neatėjęs ant prakalbų, 
ir gausiai paaukavo dėl pa
dengimo lėšų.

Varde ALDLD 39 kuopos, 
visiems aukavusiems širdingai 
ačiū.

ALDLD 39 Kp. Koresp.
B. Š.

pietų. Draugijos priklausančios prie 
Komiteto turėtų darbuotis, kad šis 
balius būtų pasekmingas^ Pelnas nuo 
parengimo bus skiriamas 
palaikymui. Parengimas 
Thanksgiving Day 
Dienoj). Šokiams bus 
Prašome dalyvauti.

(273-275)

svetainės 
pripuola 

(Padėkavonių 
gera muzika.

BAR ir GRILL

šiuos žmones tokį žingsnį daryti.

. Korespondento
4 — — — M -I— M W — mm. »m —M MM M. MM. d

.Pastabos,
Berods, korespondento pro

cesija maža, dcl nau gviai 
suKunceiitruoii rasiių su sty- 
num, neuzgaiinaiu nguruo- 
jancią, yra uaruas, kurį tei
ma is kecufią pusią apuosvj1- 
ui. inc Visuouiti nusn>vi\ti.

‘'Scranton. Tribune” klausėjui, 
rreuncK J. llasKins is Wasn- 
ington, D. C., biuro šitaip at
sako :

Visose Sovietų Respublikose 
yra dienraščių 10,oou. Ame-

va1 rikos Jungtinėse Valstijose

Nurodė, kad Sovietų Sąjunga 
Lenkijos visai nepuolė, nes 
turėjo padarius nepuolimo su
tartį, tik Lenkijos ponų val
džiai pamėgus ir pankus viską 
betvarkėj, Sovietai paėfne 
globon savo buvusias terito
rijas, kartu ir Vilnių, o vė
liau, susitarus su .Lietuvos 
valdžia, atidavė Vilnių Lietu- 
vai.

Pabaigęs Vilniaus klausi
mą, kalbėjo aplamai apie ka
ro reikalus. Pilnai nurodė,

dienraščių 8,575. •
Bile kas gali, ką nori, už

klausti pas virsmmėtą infor-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp., moterų skyrius 
turės rankdarbių parodą. Ketvirta
dienį, lapkr. 23 d., 7:30 v. v. Lietu
vių Svet., 29 Endicott St. Prašom,e 
dalyvauti. — A. W. (274-275)

WORCESTER, MASS.
Amerikos Lieutvių Kongreso Vie

tinio Skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį, lapkr. 21 d., 
7:30 v. v. Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Draugijų atstovai kviečiami da
lyvauti, išgirst raportą iš metinės 
konferencijos. — Org.

MINERSVILLE, PA.
Trečiadienį, lapkričio 22 d. (prieš 

Padėkavonių Dieną), Moterų Apšvie- 
tos Kliubas rengia vakarienę paminė
jimui 50 metų pragyventų šioj šh- 
lyj drg. J. Ramanausko. Bankietas 
bus LUK svetainėj, kampas 3-čios 
ir South gatvių. Nuoširdžiai kvie
čiame publiką dalyvauti. Kom.

(273-275)

Lietuvių Restaurantas 
fiKlfne Gaminam valgius ir 

t u r im e Amerikos 
Išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

LirpiOr# alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

JONAS
Marion St,

pavienių 
padarau 

krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

y

l Penktas puslapis •
...................

Dekii Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreen 7-6678

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ I

Divonų—Carpet Rugs i
• 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.
- >1• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.

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

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS ;
MMes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

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

Pasinaudokite proga Ir pirkite dabar žemomis kainomis.

proga pasinauuoti. r arpais 
jau uuna per veiu ir teikia 
apgaliami.

tyaug iuetų atgal
apsigyventi vetroite, kana 
ten uar lietuvių is viso buvo 
lik apie ouo gaivų, trumpu 
lamu apsipazmau su visomis 
jų skirtingomis grupeienns ir 
viską suuejus kiuvon, apra
šiau " levynej ' (dar ėjo jl>os- 
lone) po slapyvardžiu. Ka
dangi ten jau buvo SLA Z i 
kuopa, tai daugiausia tas 
laikraštis turėjo ir skaitytojų. 
Visuose Kampuose buvo gir
dėti pagyrimai, to aprašymo, 
iki nesužinojo, kas paraše. 
Bet, netikėtai kai kam sužino
jus autoriaus vardą, prasidė
jo ir kritika. Girdi, tam da
vė garbės perdaug, man per- 
mazai, ir tt.

—o—
Kalbu su nauju rekrutu 

pirmynžangos. Nestinga pas 
jį klausimų, užtenkamai ran
dasi per mane atsakymų. 
Laikas prasitęsia. Nors toliau 
stovint mūsų argumentai ne
girdimi, bet kas tai tokio nu- 
žvelgtino. Priešingų pažval- 
gų ypata įsimaišo tiksliai ir 
pertraukia gražų pasikalbėji
mą, kad tik mudu nesuartin
tume savo nuomonių ir nepra- 
dėtume vienodai protauti, o 
gal vienodai ir veikti. Per
traukta ant tūlo, laiko.

—o—
Fanaberčikų yra ne tik ba- 

gočių aristokratų klasėj, ran
dasi jų ir darbininkų tarpe. 
Kamašuotam proletarui ne
pakeliui su nuplyštpadžiu be
darbiu vienam suole sėdėti bei 
kartu kur girioj po parką 
vaikščioti. Nerandama laiko 
apkalbėti iš vien praeitis bei 
ateitis. Diena užversta dar
bais, naktis kelionėj, ir taip 
diena iš dienos, mėnesiai po 
mėnesių eina tolyn.

—o—
Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugija išleido naują* 
knygą “Lietuvių Tautinio At
budimo Pionieriai.” Autorius 
dr. A. Petriką. Knyga labai 
tinkamas vadovėlis lietuviš
kom mokyklėlėm, kaip ma
žiem jaunuoliam, taip ir su
augusiom. Kurie jos tik ant- 
galvį perskaitė, liko suvilti, 
ir jau net žada protestuoti, 
kam Centro Komitetas eikvo
ja pinigus ant taip mažos 
vertės knygų. Bet kurie išti
sai perskaitė, visai kitaip ma
no, nes juk ir Amerikos high 
schoolės panašias knygas stu
dentam duoda skaityti. Kas 
dar neperskaitėte, patartina 
nenumesti ir nemanyti, kad 
bus ten tas pat, ką pirmiau 
ją raštuose skaitė.

—o—
Atsakymą^ ant Klausimo
Tūlas S. A. “Laisvės” Nr. 

268 klausia, kiek yra laik
raščių Sovietų Sąjungoj. Pa
siremiant atsakymu tūlam

man teko macijų Biuro vedėją, įdedant 
u z 3c štampą, ir gaus atsa
kymą. Jo (antrašas: Fredrick 
J. Haskins, information Bu
reau, Washington, D. C.

Kunigo Gimine.

Nuo Red.—Kai kurie jūsų 
pajieškomi veikėjai seniai mi
rę ir, žinoma, neįsižeis; bet 
kiti, kurie tebegyvena ir dar 
vis laikas nuo laiko sužiba 
visuomeniniam darbe, gali 
supykti. Tad geriau visus 
juos palikime ramybėj.

Scranton, Pa.
J. Gasiūno Prakalbos Pavyko

Lapkričio 4 d. ALDLD 12- 
tas Apskritys surengė prakal
bų maršrutą drg. J. Gašlūnui, 
“liesos” redaktoriui. Pasidar
buojant gerai vietinės ALDLD 
39 kp. draugams, sutraukta 
daug publikos. Kaip papras
tai pas mus į susirinkimus, 
prakalbas, ar bent kokius ki
tokius parengimus, mažai 
žmonių lankosi, tai į šias pra
kalbas dubeltavai, rodos, su 
virš pora šimtų žmonių.

Pirmininkavo kuopos orga
nizatorius R. Jenušaitis. Drg. 
J. Gasiūnas yra gana iškal
bus ir dalykus aiškino pilnai 
paremdamas faktais, ko visai 
nėra pas tautiškus kalbėtojus, 
kurie prakalbą pAbaigę kuo- 
greičiausiai neša kudašių, nes 
bijo, kad kartais kas nepasta
tytų kokį klausimą. Visai ki
taip su mūsų kalbėtojais. Jie 
klausimų nesibijo.

Drg. J. Gasiūnas pirmiausia 
kalbėjo apie^Vilnių, kaip len
kai 1919 m. atėmė iš lietuvių 
jų branginusį turtą ir kaip 
persekiojo ten lietuvius ir ki
tas tautas; po tam, kaip Lie
tuvos valdžia kovojo, kad at
gavus savo sostinę, kurią įkū
rė Lietuvos kunigaikštis Gedi
minas; nurodė, kad buvo 
kreiptasi į dideles valstybės 
diplomatijos keliu, o vėliau 
net į Tautų Lygą, bet viskas 
nuėjo veltui, nes kaip didelės, 
taip ir mažos valstybės tik 
rankom numojo. Vien tik So
vietų Sąjunga pilnai rėmė 
Lietuvos reikalavimą. Bet ji 
viena negalėjo nieko padary
ti, nes Anglijos imperialistai 
penėjo “buldogį” Hitlerį ir 
troško, kad tas “buldogis” at
sigavęs pradėtų draskyti So
vietų Sąjungą. Taip Chamber
lamas' su Daladieriu sušėrė 
tam “buldogiui” Austriją, Če- 
choslovakiją, Ispanijos respu
bliką, Lietuvos Klaipėdą,’ vė
liaus Lenkiją. Bet paskui Hit
leris atsuko savo dantis prieš 
savo ponus penėtojus Angliją 
ir Franciją, nes Sovietų Są
jungos pabijojo, nes žinojo, 
kad jam ten išdaužys dantis.

kad šis- karas yra pilnai im
perialistinis karas ir tik gro
bimo tikslais vedamas. Nu
rodė, kad ir Amerikos kapita
listai trokšta įvelti Suvienytas 
Valstijas į karą, kad padidint 
savo pelnus. Jiems milionai 
gyvasčių tai niekis prieš ve
žimą aukso.

Aiškino ALDLD reikalus, 
vėliau nurodė, kaip svarbu 
turėt savo namuose dienraš
čius “Laisvę” ar “Vilnį,” ku
rie paduoda teisingiausias ži
nias iš viso pasaulio.

Neaplenkė ir Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo, ragindamas rašytis į tą 
prieinamiausią darbininkams 
apsidraudimo ir susišelpimo 
organizaciją.

Pabaigus kalbėt, pasipylė 
daug įvairių klausimų.

Svarbiausias tai buvo, kam 
priklauso “kreditas” už atga
vimą Vilniaus? Kalbėtojas 
atsakė, kad kreditas priklau
so Sovietų Sąjungai ir Lietu
vos valdžiai, kad diplomatiš
kai išrišo tą klausimą ir pa
dare tarp savęs apsigynimo 
sutartį.

Tūla moteriškė prisiskaičius 
Jurgclionio ..plepalų, klausė ir 
pati atsakinėjo, kad Sovietai 
Lietuvą nuskriaudę, nes neati
davę Vilniaus sir apylinke ir 
atidavę visą apiplėšę, tik tuš
čią maišą palikę.. Kalbėtojas 
atsakė, kad apylinkė neturi 
nieko bendro su Vilnium, kad 
Vilniaus neapiplėšė ir atidavė 
su apylinkėmis, kurios Lietu
vai priklauso ir už kifrias su
sitarė, ir liepė neklausyt Jur- 
gelionio melų ir šmeižtų prieš 
Sovietų Sąjungą. Bet jei jam 
netikinti, tai galinti paklaušt 
Lietuvos atstovo Budrio, tada 
persitikrins, kur teisybė — ar 
kalbėtojo J. Gasiūno, ar šmei
žiko Jurgclionio.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $6.73. Aukavo sekanti:

P. Pėstinikas $1, Reklai- 
tienė 50c, Ruseckas 50c, P. 
Yenuška 25c, J. Klikūnas 25c, 
Sakevičius 25c, P. Kantukevi- 
čius 25c, L. Supranas 25c ir 
smulkių surinkta $3.58.

Visų veidai pradžiugo, kaip 
pamatė P. VPėstiniką (kuris

CLEVELAND, OklO 
Draugijų Veikiančio 
Komiteto Parengimas 
Ketvirtadienį, lapkričio 23 d., Drau

gijų Veikiantysis Komitetas rengia 
balių, 920 E. 79th St., 4 vai. po

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
ipadidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
kamp. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

palaikysime jums

ATEIKITE DABAR IR IšSI 
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

%i

RANKPINIGIUS
bi kurį daiktą

DOVANA

Atsineškite šį skelbimą su sa- į 
vim ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDA

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

701 Grand St, Brooklyn, N.Y.
Tarp Graham ir Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

| /ERI-THIN GRACE . . . n-^ei 

dependably accurate Gruen. Yek.w 
gold filled case ..... $28.75

Manhattan Liquor Storė
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

tMCMKITDISTtlUMCfl

"Svečiai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GfiRIMŲ

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

S

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorĮ ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y 1

Estate of

BARRY P. SHALINS {
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS t

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

r-fTT^T-ir-in lrw-w|,|,|»|l| ii.........»i« ........... i' ilii.ĮH n riij1

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
l 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.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

; Telefonas EVergreen 7-1661

Open Day and Night

RHEA

Special Rates per Week

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Sun. all day and night

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Ml. -

iliT

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

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikūmą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu j Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

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

D R. L. ZINS Įstaiga 80 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving Pi.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

HMM.



■ -t4ts ii*. .'i-* a »r

WPA Artistų Darbų Paroda

Nok Yirto^^gfcržinioi
Žmona Jį Apgavus

kad 
tur-

be
ll ž- 
jų 

sa-

Pirksite “Turkę?”

PRASIDEDA PAMOKOS
Lietuvių klasės mokintis anglų 

kalbos ir rašybos pirma pamoka 
bus lapkričio 21-mą, 7:30 v. vak. 
Eastern District High School, kam
pas Marcy Ave. ir Rodney St, 
Brooklyne. Mokina veltui. Visi no
rinti mokintis kviečiami pribūt. — 
L. M. A. Kliubas. (271-274)

perkant
pastebėt
prisieina
pas žinomą,

Lyga,
Neleiskim Užge- 

šaukia

parsiduoda.
Stoll, 1564

Prašė Daugiau Paremti 
Kom. Teisią Fondą

Iškėlus Browderiui dar vie
nų kaltinimų, Elizabeth Gur
ley Flynn, Komunistų Civilėm 
Teisėms Gint Komiteto Fondo 
vedėja, atsišaukė į Amerikos 
visuomenę duosniau ir sku
biau paremt tų fondų, iš kurio 
bus padengta kaucijų išlaidos 
ir gynimas.

Fondui prašoma paskolų li
aukų. Paskolas grąžins ant 
pareikalavimo. Norima sukelt 
$100,000.

Browderis stojo teisman 
pirmadienio rytą dėl naujo j- 
kaltinimo, kurį iškepė Hoove- 
rio agentai, akstinam! Dies ra
ganų gaudytojų. Jame kalti
na, kad Browderis išsiėmęs 
kitu vardu pasporta 1931 
Teisme su Brow d erių buvo 
advokatas Edward Kuntz.

m. 
jo

N.

Laužynės Vėl Nunešė 1 
Gyvybę, Kiti Apdegė
Didvyriškai pasižymėjęs gel

bėjime gaisro ištiktų šeimų 
vienoj iš daugelio miesto lau
žymų, 278—57th St., jdunas, 
27 m., gaisragesis John Fin
ley mirė pereita penktadienį. 
Jis buvo paimtas - išbandyt 
gaisragesio darbe, su $25 al
ga per savaitę.

Bildingas sunaikintas ir 8 
asmenys pritroškę dūmais, o 
kiti 13 asmenų apdegė ar 
šiaip sužeisti. Daugelio žuvo 
viskas, nes viskas buvo po tuo 
vienu stogu, kitų jokių turtų 
neturi.

Namo savininkas Goldfarb 
buvęs kelis sykius ragintas 
per Butų Departmenta įvest 
pagerinimus gyventojų apsau
gai, bet vis išsisukinėjęs. Vė
liausiais laikais jvedęs gaisri- 
nuų laptus, bet kiti pagerini
mai tebebuvo nepadaryti. Tai 
dėlto namas taip greit supleš
kėjo ir gyvybę žmogui atėmė.

“Autorių Vakaras”
Progresyvis Knygynas,

JN. 44th St., N. Y., yra įsteigęs 
taip vadinamus “Autorių” va
karus, kuriuose žymūs literati- 
nio pasaulio asmenys duoda 
prelekcijas ir apžvalgas.

šio trečiadienio vakarų, 8:30, 
knygyne kalbės Paul Elliott,

Kapitonas A. G. Miles, 63 
m., ketvertą metų atgal vedęs 
žmoną 36 m., dabar turi 
dos. Jai užvedus bylą, jis 
vedė kitą, kurioj kaltina 
buvus jo “kidnaperiu.” Jis
ko, kad jinai prisikalbinus jį 
nueit pas daktarą skųsdamosi 
serganti, bet nuėjus, jis buvęs 
pririštas prie-lovos ir išlaiky
tas sanatorijoj 3 savaites, 
jinai galėtų pasinaudot jo 
tu.

Jaunuoliai Darbuojasi 
Gint Browderj

New Yorko Viešojo Knygy
no suruošta WPA artistų pie
šinių paroda vykdoma visoj 
eilėj,knygynų skyrių, šiuo tar
pu ji randasi 503 W. 145th 
St,, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

I

Antradienis, Lapk. 21, 1939

Telephone
STagg 2-5043

Operetės Choras Turėjo 
Gražų Vakarą

komedijos 
ir kon- 

Dainavo Operetės Cho- 
merginų kvintetas ir 
sekstetas; smuiką so- 

Juozas žemgulys; vo- 
solistavo p-lė Alena

Pereitą sekmadienį Opere
tės Choro vakarui Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo 
svetainė buvo permaža. Au
dienciją sudarė daugiausiai 
jaunimas — gražus, iš Lietu
vos sugrįžęs, lietuviška siela 
jaunimas.

Programa susidėjo iš P. Ba
joro dviveiksmės
“Pasaulis be Moterų, 
c erto, 
ras, jo 
vaikinų 
1 istavo 
kaliai 
Yezavitas. Akompanavo chor
vedė p-lė Violeta Tamkiūtė.
Pertraukoj choristas Gudoms 

pasakė trumpą prakalbėlę, 
prašant aukų vilniečiam. Su
rinkta $45.

Programų audiencija įver
tino labai gyvai. K-d-s.

Majoras Prašė Mažini 
Auto Nelaimes

Majoras LaGuardia pareiškė 
didelį nepasitenkinimą, kad 
pirmaisiais 10-čia mėnesių šių 
metų padaugėjo aut nelaimės,1 
ir kad jose įvelta daugiau vai
kų. Jis nurodo, kad nelaimės 
tarp vaikų vis ėjo mažyn pasta
raisiais penkiųis metais, bet 
šiemet pasisuko priešingon pu
sėn. šiemet per spalių mėnesį I 
nuo auto nelaimių buvo 124 
mirtys, pernai per tą patį lai-

1331 ką tik 106.
Majoras prašė tėvų koopera

cijos, sakydamas:
“Yra baisus matyt jaunus 

berniukus užsikabinant ant bu
sy užpakalio. Bušo vairuotojas 
nieko negali padaryt. Jie nušo- 
kinėja busui stojant ir paskui

autorius knygos “The Life and,važiavusieji motoristai taipgi( 
Death of a Spanish Town,” (Y™ bejėgiai juos gelbėt; Tėvai | 
taipgi “The Mysterious Mickey, privalo pcrspėt vaikus nuo tos 
Finn.” ‘ ‘ ' ----- "
tradicijų, kad 
publikai, jis reikalausiąs, 
publika kalbėtų autoriui, o 
nais jis publikai duosiąs 
gramų su savo armonika, 
sako, kad “< 
gali kalbėt, bet mažai tegali priežasties ir pastangų, 
griežt armonika.” - - -

Jis, beje, norįs sulaužyt,pavojingos praktikos, 
autorius kalba' 

kad 
mai- 
pro- 

_ Jis
didžiuma autorių į neatsiektas kokiu stebuklu, be

“žaidžiant ant kelių 
kainavo 12 gyvybių, pernai tuo 
pat laiku kainavo tik 2.

Majoras toliau nurodė, kad 
pereitų penkių metų rekordas

Tam 
skai- 
įtem-

E. Pucillo ir A. Catranbone, pta saugumo kampanija, veda- 
17 ir 16 metų vaikinėliai, kal-'ma policijos ir švietimo de- 
tinami apiplėšus Astorijoj partmentų, paremta visuomenės 
krautuvę. ' organizacijų bei spaudos.

kokį daiktų 
suktybę.
pirktis bile 

ištirta I

Turgaviečių komisionierius 
William Fellowes Morgan 
perspėja pirkėjus apsižiūrėti 
perkant- Padėkų Dienai tra
dicinius pietus —“turkę” (ka
lakutą). Mat, tomis dienomis, 
norintieji apgaudinėt, netei
singi kupčiai turi šienapjūtę. 
Iš vienos pusės, jiems tai se
kasi dėl žmonių skubumo, iš 
kitos—dėl nepatyrimo, kadan
gi retai 
sunkiau

Kam 
kur, ne
mėsininką, komisionierius pa
taria :

“Perkant ‘turkę,’ neatidėkit 
paskutinei minutei; nepirkit 
skubos valandomis.

“Neleiskit bučeriui pasiųst 
‘turkę’ iš po jūs akių valyt, ji 
gali būti pakeista lengvesniu 
ir prastesniu paukščiu.

“Žiūrėkite, kad ‘turkę’ sver
tų po jūs akių. Dabokit,, kad 
nebūt švino gabalų už popie- 
ros ar kokių kitų svorio suk
tybių. Patikrinkit, kad ‘tur- 
kės’ galva nebūtų apvyniota 
gumuliu šlapios popieros.”

Komisionierius sako, kad 
atsargumu pirkėjai apsaugo 
ne tik save, bet ir sąžiningus 
prekybininkus, kuriem apga- 
viški prekybininkai taip pat 
yra dideliu pavojum.

Su skundais pataria tuojau 
kreiptis į Dept, of Markets, 
139 Centre St., N. Y. Tel. CA- 
nal 6-2880.

Jaunųjų Komunistų 
po obalsiu 
sint Civiles Laisves, 
masinį mitinga šį penktadienį, 
lapkričio 24-tų, Royal Wind
sor Manor, 69 W. 66th St., 
N. Y. Jame vyriausiai bus 
kalbama civilių teisių klausi
mu ir mobilizuojama Browde- 
rio gynimas. Visiems, ne tik 
jaunimui, bet ir suaugusiems 
svarbu ten nuvykti.

Vyriausiais vakaro kalbėto
jais bus Bob Minor ir Gil 
Green, jaunų komunistų va
das. Del, paskilbęs braižyto
jas, duos taip vadinamų 
“chalk talk” (kreidos kalbų), 
ant vietos daromais braiži
niais - karikatūromis perstatys 
daugelį dalykų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda' 4 šeimynų akmeninis 

nąmas, randasi ir dvi krautuvės. 
Name' randasi gyventojai. Du blokai 
nuo traukinių. Pigiai 
Prašome kreiptis pas: 
Kimball St., Brooklyn, 

(272-274)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pusamžiaus vyro dirbt 

ant ūkės ir prie namų taipgi ir gy
vulius prižiūrėti. Reikalaujame, kad 
žmogus būtų blaivininkas ir netingi- 
nys. Su alga susitaikysime. Rašyki
te: Mary Bubenick, R. D. 5,/Rich- 
field Springs, N. Y. (272-274)

Nuo Laiško Priklausius 
Jos Gyvybė

Laiškas atrodo paprastu da
lyku, bet artistei panelei Med- 

i bury jis reiškęs gyvenimų ar 
j mirtį. Laiškas neatėjo ir p-lės 
Medbury kūnas atsidūrė lavo
ninėj, ji nusinuodijo paėmus 
visų buteliuką miegui “pilsų,” 
kurie gydytojo buvo duoti jai 
pagelbėt užmigt.

Kaimynai, gyvenę su ja ta
me pačiame name, 21 E. 9th 
St., pasakojo, kad ji šeštadie
nį karkartėmis ėjus prie laiš
kų dėžutės ir nusiminus grįž- 
davus tuščiomis. Paskui lau
kus specialiai laišką atnešant, 
bet ir to nebuvo, šeštadienio 
vakarą Dr. A. Jones, kuris jai 
buvo davęs miegui vaistų, bu
vęs jos pašauktas telefonu ir 
jam pasakius: “Aš paimsiu vi
sus tabletėlius kartu.” Dakta
rui bebandant ją atkalbinėt, 
telefonas nutrūko. Tada jis 

šiemet Pas^m?s taksę nusikubino pas 
ją ir su namo prižiūrėtoju da- 
sigavo į jos kambarį, bet jau 
rado be sąmonės.

Sakoma, per kokį pusmetį 
ji buvusi liguista dėl nepavy
kime meilėj.

pagelbėjo patribubinimas 
čiaus žaislaviečių, taipgi
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54-tas 
Metinis

PROF. KAIZOS ORKESTRĄ
Grieš Lietuviškus Kavalkus šokiams

J. NAVICKO NAKTINIŲ PELĖDŲ ORKESTRĄ
Grieš Amerikoniškus Šokius

Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

Kuhn byloje pasibaigė jo 
liūdininkų perklausinėjamas, 
dabar šaukiama valdžios liu
dininkai.

BALIUS
Rengia Šv. Jurgio Draugystė

Įvyks Šeštadienį

Šeštadienį, Lapkričio 25 November
Bus Garsiojoje Svetainėj 

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prasidės 6:30 v.v. Įžanga 40c.

Gerbiamoji Brooklyno ir Apylinkės Lietuvių Visuo
mene! Jau žinote, kad šv. Jurgio Draugystės parengi
mai visuomet būna skaitlingi ir linksmus. Tad ir šis . 
balius bus linksmas ir įspūdingas visiems.

Nes jis bus iš eilės 54-tas balius.

Ragina Veikti Prieš 
Įstatų Laužytojus

Rendauninkų Taryba kriti
kavo New Yorko apskričio 
prokurorų Dewey ir Kings ap
skričio prokurorų Geoghan 
dėl nepatraukimo atsakomy
bėn laužytojus namų saugumo 
įstatymų, kur dėl neįvedimo 
apsaugos mierių žuvo gyvybės 
gaisruose. Taryba reikalavo, 
kad Geoghan tuojau patrauk
tų atsakomybėn savininką na
mo 278—57th St., Brooklyne, 
kur gaisre pereita savaitę žu
vo vienas gaisragesis ir 21 
asmuo buvo pridusinta dū
mais bei kitaip kaip nukentė
jo jų sveikata.

Pažymėtina, kad pastaruo
ju laiku laužynių distriktuose 
įvyksta daug gaisrų ir nelai
mių, su gyventojais bei gaisra- 
gesiais.

Mr. Heinz Norden, tos tary
bos pirmininkas, taip pat pa
reiškė, kad naujai išrinktas 
Geoghano vieton prokuroru 
teisėjas O’Dwyer geriausia į- 
roclytų buvęs vertingu išrinki
mo, jei griežčiau paimtų atsa
komybėn tuos gyvų žmonių 
spirgintojus, negu ėmė 
pirmtakūnas Geoghan.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lint— 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų, Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

EI
r I

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-8622

jo

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

JVAIRŪS kursai 
SUAUGUSIEM Dr.J.J.Kaškiaučius

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai t

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

Mateušas Simonavicius
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

NAUJAUSIOS

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9308

RUDENS MADOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

OVERKOTAISIŪTAI ir
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

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

Mes turime slzų pritaikymui visokio numigimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabužį dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn. N. Y. .
drabužiai yra puikiausios rūšies.

WPA ir švietimo Tarybos 
pradedama eilė kursų Eras
mus High School patalpose, 
Flatbush Ave. ir Church St., 
Brooklyne. Priima ne jaunes
nius 17 metų. Tarpe / kitko, 
mokins dailės, muzikos, par- 
davystės, trumpų vaizdelių ra
šymo ir garsinimo. Registraci
ja pradėta šių savaitę. Nieko 
nekainuoja.

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

, NEWARK, N. J. /

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

4

Teatras- Judžiai
Newyorkieciai s t e b ė j o s i, 

džiaugėsi ir dar tebesidžiaugia 
puil$iu unijų muzikališku veika
lu “Pins and Needles.” Gi šio- 

, mis dienomis tas kelių metų se
numo bernelis susilaukia broliu
ko—“Pens and Pencils.” Šis, 
manoma, suvaidins tų pačių,ro
lę stude'ntų gyvenime, kaip kųd 
“Pins and Needles” suvaidino 
unijistų gyvenime.

“Plunksnos ir Paišeliai0 pir
mu kartu bus perstatoma šį 
penktadienį ir šeštadienį Mies
to Kolegijos Pauline Edwards 
teatre, N.'Y.

* *

Cameo teatre, 42nd St., N. 
Y., šių savaitę pradėjo rodyt 
naują Sovietų filmą “Shors.” 
Tai vardas garąaus Ukrainos 
raudonojo komandieriaus. Per- 
stato didvyriškas Ukrainos 
žmonių kovds už laisvę. E1. Sa
moilovas vaidina Shors’o ro
lėj.

*

MIESTAS BIEDNAS 
VANDENIU

Šiemet sausra
Croton Rezervuaro 
kiekį iki žemiausio 
ties metų. Jame esama apie 
16,500,000,000 galionų ma
žiau. Gi miesto vandens rei
kalavimai padaugėjo. Perei
tais metais sunaudota per diei 
nų 940,000,000 galionų/ o iįįe-i 
met reikėsią 970,000,000 ga-! 
lionų.

numažino! 
vandens, 

bėgiu 20-

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—HAvemeyer 8-1168

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

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

Pirmų savaitę vajaus, Am. 
Raudonasis Kryžius Brookly
ne sukėlė $20,000. Manoma, 
kad pralenksiu pernykščių 
kvotų, kuri buvo $150,000. 
Vajus tęsis iki galo mėnesio.

Russell Thompkins ir Man
ning Burns, 20 ir 18 metų, nu
teisti nuo 20 metų iki gyvos 
galvos kalėti už žudystę, kuri 
įvyko jiem plėšiant įstaigų.

Geddes, General Motors 
Futuramos plano autorius, jau 
pradėjęs darbų futuramos pa
kaitoms 1940 metų Pasaulio 
Parodoj,

.• ■ > 1 .• i-. '

Dr. B. Bagdasarof f
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 18 Sts. 

Valandos: 11-lj 5-8; Nedalioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrirnq 
Tel. Algonquin 4-8294

Telephone: E Ver green 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

•••, Wi'1,’,1' ' JT#"'. ' ..

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvienų 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

' DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO
, Gaukite šiandien, tiktai 75 centai




