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KRISLAI
Mokytis Lietuvių Kalbos.
Apie P-ną Stasį ir 

“Vienybę”.
Kam Garbinti Pilsudskio 

širdis?
Bayonnės Lietuviai.
Kam Reikėtų Dėkavoti.

Rašo R. Mizara

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

/
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Kauno spauda rašo, kad, 
užėmus lietuviams Vilnių, 
nelietuviškuose miesto gy
ventojuose pasireiškė dide
lio noro mokytis lietuvių 
kalbos. Tiek lenkai, tiek 
baltarusiai, tiek žydai esą, 
kreipiasi pas lietuvius pra
šydami juos pamokyti tos 
kalbos, kuri per 20 metų ta
me7 mieste buvo paniekinta, 
paneigta, išjuokta!

Keičiasi laikai, keičiasi 
žmonės!

PERTVARKYTAS LIETUVOS MINISTERIŲ KABINETAS
!• M i KAZIAI SUNAIKINO BENT 6 KARINIUS!Susprogdino Savo Laivą 11TmiT. i™™™ 1 Angly Lėktuvas

ANGLU LAIVUS PER SAVAITE

H

London. — Vienas Angli
jos karo laivas užklupo pre
kinį Vokietijos laivą “Ber
tha Fisser,” 4,110 tonų įtal
pos, ties Icelandu. Bet nazių

“Vienybė” rašo: “Laik-.jūrininkai paspėjo užtaisyt 
raščiuose teko pastebėti,! savo laive sproginiūs ir pa- 
kad (Vilniuje) suimti Sta- tys nusileido į gelbėjimosi 
šys, Rapolas Mackevičius ir valtis ant vandens; tad jų 
kiti Vilniaus lietuvių veikė- laivas susprogo ir nusken- 

Aišku, p. Vitaitis do, o Anglijos karo laivas 
ragina Amerikos lietuvius paėmė nazių jūrininkus nuo 
“protestuoti prieš Sovie- ,vandens.

jai...”

Bet štai, “Lietuvos Aide” 
(iš spal. 31 d.) įdėtas pa
veikslas, kur K. Stasys pa
rodomas sakant prakalbą, 
kai Lietuvos kariuomenė 
įžengė Vilniun.

Vadinasi, p. Stašys yra 
Vilniuje, laisvas, bet Vitai- 
tis ragina saviškius protes
tuoti prieš Sovietus, kam. 
šie tą žmogų suėmę!

Lauksime, kada “Vieny
bė” pradės raginti savo pa
sekėjus protestuoti prieš 
Sovietus, kam šie atidavė 
Lietuvai Vilnių.

“L. Aidas”, aprašydamas 
tąsias ceremonijas, 
buvo atliktos Lietuvos ka
riuomenei Vilniun įėjus, pa
žymi :

“Didelį įspūdį vilniečiams 
padarė lietuvių karių gar
bės sargyba prie kapo kur 
padėta Pilsudskio širdis...”

Kam toji lietuvių garbės 
sargyba reikėjo statyti prie 
Pilsudskio širdies, menu, 
niekas neatsakys. Pilsuds
kio širdis juk buvo persi
sunkusi imperialistiniais sy
vais. Toji širdis ramiai sau 
tvaksėjo, kai Vilnius buvo 
pagrobtas Varšavos- impe
rialistų “globom” Toji šir
dis buvo anti-lietuviška, an- 
ti-žmogiška. Tad kam tą 
širdį dabar taip gerbti?!

‘Mes Norim Taikos! 
Šaukė Moterys An

glijos Seime
London. — Pakilo dauge

lis moterų galerijoj Angli
jos seimo ir kartotinai šau
kė1: “Mes norime taikos! 
Mes norime taikos!” Jos 
taipgi papylė daug lapelių 
su atsišaukimu baigti karą.

Šitaip moterys atsiliepė į 
pareiškimą ministerio pir-^ 
mininko Chamberlaino, kad 

kurios!jis griežtai paaštrins jūrų

Pereitą sekmadienį Bayo- 
nnėj įvyko masinis mitin
gas, kurį ruošė visokių srio- 
vių žmonės. Ten kalbėjo 
vietos klebonas kun. Stonis, 
J. Tysliava ir šių žodžių ra
šytojas. ’

Nuotaika mitinge buvo 
gera, nepaisant to fakto, 
kad kiekvienas kalbėtojas 
pabėrė skirtingų minčių 
apie Lietuvos-Sovietų Są
jungos bendrą apsigynimo 
sutartį.

Aukų Vilniaus biednuo- 
menei šelpti vietoje surink
ta $63.00. Be to, mūsiškės 
draugijos pridėjo savo au
kų iš draugijų iždų, 
susidarė virš $80.

Taigi bayonniečiai 
tikrai graįų darbą!

“Lietuvos Aidas”

Viso

atliko

London. — Plaukiančioji šarvuotlaivį “Belfastą.“ 
vokiečių mina-bomba su-| Per dvi pirmąsias dienas 
sprogdino karinį Anglijos 
laivą-naikintuvą “Gipsy,” 
pačiame Anglijos pakrašty
je, tokiame negiliame van
denyje, kad nebuvo kur vi
sam laivui nuskęsti, ir jo 
viršus tebekyšo iš vandens. 
Su juom žuvo 40 Anglijos 
jūreivių ir sužeista 21.

Naikintuvas “Gipsy” kaš- 
1 tavo pusantro miliono dole

rių; buvo 1,335 tonų įtalpos, 
plaukė iki 35 mylių per va
landą, buvo ginkluotas 10 
kanuolių ir aštuoniais tor
pedų vamzdžiais.

Tai jau antrą Anglijos 
karinį laivą naikintuvą pa
skandino naziai per vieną 
savaitę.

Anglų valdžia dar nesako, 
ar nazių submarinas antra-

šią savaitę nažįų minos nu
skandino keturis karinius 
Anglijos laivųkus, kurie 
mėgino išgraibyt tas minas 
iš jūros arti Anglijos.

Vokiečių Mina Nuskandino 
Didelį Japonijos Laivą

London. — Nazių mina 
nuskandino keleivinį-preki- 
nį Japonijos laivą “Teruku- 
ni Maru,” 11,930 tonų įtal
pos, arti Anglijos sausže- 
mio.

London, lapkr. 23. — Va
kar šeši Vokietijos lėktuvai 
bombardavo Anglijos karo 
laivus Shetland salose ir su
naikino vieną Anglijos van- 
len-lėktuvą, tupėjusį ant 
vandens. O anglų priešorlai- 
vinės kanuolės nukirto į jū
rą vieną vokiečių lėktuvą. 
Anglai išgelbėjo tris jo la
kūnus, kuriuos rado gumi
nėse sulankstomose valtelė
se ant vandens.

NAUJAS LIETUVOS MINISTERS PIR 
MININKAS - ANTANAS MERKYS

kąrą prieš Vokietiją.
Šauksmais “taikos!” mo

terys atsakė ir į karišką 
kalbą liberalo G. M. Morri- 
sono, seimo atstovo.

Seimo sargai, galop, iš
metė tas moteris laukan.

MIRĖ M. J. OLGIN, FREI- 
HEITO REDAKTORIUS

Mina Pavojingai Sužeidė 
Italijos Laivą

Kita vokiečių mina labai 
sužeidė prekinį Italijos lai
vą “Fianona,” 6,660 tonų 
įtalpos, taipgi netoli Angli- 

dienį nuskandino ar tik su- jos. Bet šis laivas dar atšlu- 
žeidė naujausią Anglijos bavo į prieplauką.

Naziai Suėmė Du 
Angly Šnipus už 
Bombą Hitleriui

Indai Nepadės Angli
jai Kare, jeigu Ji Ne
duos Jiems Laisvės

Kaunas. — Atsistatydino Lietuvos ministerių ka
binetas, kurio pirmininkas buvo generolas Černius; ir 
spalių 21 d. jau sudarytas naujas ministerių kabinetas, 
kurio pirmininku tapo Antanas Merkys, buvęs Kauno 
miesto burmistras-majoras, paskutiniu laiku paskirtas 
Vilniaus krašto administratorium.

Naujasis ministerių kabinetas vadinasi koalicinis- 
sudėtinis. Jis daugiausia susideda iš tautininkų ir krik
ščionių demokratų.
NAUJASIS LIETUVOS MINISTERIŲ KABINETAS:

Ministeris pirmininkas Antanas Merkys.
Ministeris vice-pirmininkas Kazys Bizauskas.
Užsienio reikalų min. Juozas Urbšys (tas pats). 
Karo ministeris generolas Kazys Musteikas.
Vidaus reikalų ministeris generolas Kazys Skučas. 
Teisingumo ministeris Antanas Tamošaitis.
Finansų ministeris Ernestas Galvanauskas.
Švietimo ministeris Kazys Jokantas.
Lauko ūkio ministeris Juozas Audickas.
Susisiekimų ministeris Jonas Masiliūnas.

• Sakoma, jog kai kurie senieji Lietuvos ministe
rial nesutiko su tūlais punktais tarpusavio pagalbos 
sutarties su Sovietais; tai todėl ir pasikeitęs Lietuvos 
ministerių kabinetas.

f

Berlin. — Suimtas vokie- 
tys Georg Elser prisipažino, 
kad jis užtaisė laikrodinę 
bombą nužudyt Hitlerį, ka
da Hitleris kalbėjo skiepe 
nazių “istorinės” aludės 
Muniche, lapkričio 8 d. Bet 
bomba sprogo už 10 minu
čių po to, kai Hitleris už
baigė savo kaįbą ir apleido 
tą .vįętą, . .... ,

Naziai areštavo du An
glijos karinius šnipus, ka
pitoną Stevensą ir tūlą Bes
tą, bebėgant jiem per sieną 

I iš Vokietijos į Holandiją. 
naikino daugiau kaip treč- j }^ec!u..^n^kP°.s išnipai esą i 
dalį japonų brigados ir nu- n - n u TT._ 
šovė jų generolą Norihidę 0 nužudyt Hitlerį Muniche 
Abę. O šie japonai žygiavo | W sako ^edu’ 
“iššluot” chinų partizanus kėdami puikiai vokiečių kal-

CHINAI NUKOVĖ JA
PONŲ GENEROLĄ; LAI

MĖJO MfSlUS

‘j NAZIŲ SUBMARINAS
SUARDĘS NAUJĄ AN
GLŲ ŠARVUOTLAIVĮ

Vengrai Nepatenkinti 
Rumunija, bet Esą Ge

ri Sovietų Kaimynai
New York. — Čionaitinis 

dienraštis “N. Y. Times” 
gavo privatinį pranešimą, 

■’ i kad Vokietijos submarinas 
i prasiskverbė į Anglijos šar
vuotlaivių prieplauką Firth 
of Forth ir torpedomis bom
bardavo naujausią Anglijos 
karinį laivą, šarvuotlaivį 
“Belfastą,” 10,000 tonų įtal
pos.

Budapest, Vengrija.
Šios šalies užsieninis minis
teris grafas St. Csaky pa
reiškė, kad Vengrija neis į 
jokį politinį bloką su Rumu
nija, kol Rumunija sugrą
žins Vengrijai vengriškas 
žemes.—Tos žemės buvo 
prijungtos prie Rumunijos 
po praeito pasaulinio karo.

Sovietai Geri Kaimynai
Vengrijos užsieninis mi

nisteris Csaky pažymėjo, 
kad jo šalies ryšiai su Ita
lija esą “geriausi,” su Vo
kietija “visai geri,” bet jis 
džiaugėsi, jog Sovietų ko
misarų pirmininkas Moloto
vas Maskvoj priėmė Ven
grijos atstovą. Csaky dėlto 
sakė: “Negalima būtų net 
įsivaizduot, kad Sovietų rei
kalai susikirstų su Vengri
jos reikalais.”

Chungking, Chinija. — 
Chinų partizanai užklupo 
japonus Wutai kalnuose, su-1

Bombay, Indija. — Jeigu 
Anglija nori, kad indai pa
dėtų jai kariaut, tai jinai 
turi duot .Indijai “visišką 
laisvę,” pareiškė Mohandas 
K. Gandhi, tautinis indų 
vadas. Taip jis kalbėjo ko
mitete tautinės indų Kon
greso Partijos, sakydamas:

“Jeigu Anglija kovoja už 
demokratijos išlaikymą ir 
praplatinimą, jinai turi bū
tinai panaikint imperializ
mą savo valdomuose sveti
muose kraštuose ir įsteigt 
pilną demokratiją Indijoj, 
duot Indijos žmonėms ap
sisprendimo teisę, kad jie 
galėtų sušaukt steigiamąjį 
savo seimą ir pasigamint 
sau konstituciją.”

dalį japonų brigados ir nu- tikrieji J<altminkai^sąmoks-

c< 

iš tų kalnų, palei .sieną 
Sįiansi-Hopei-Chahar pro
vincijų !

Chinai kontr-atakavo ir 
sustabdė japonus, kurie bu
vo laivais išsikėlę ant Tong- 
king užlajos kranto. Tuomi 
japonai norėjo užkirst chi- 
nam kelius, kuriais chinai 
gaudavo karo reikmenų iš 
Anglų Burmos ir Francūzų 
Indo-Chinos. Bet tas japo
nų pasinešimas nepasisekė, 
ir chinai vis naudojasi šiais 
keliais.

bą, nudavė esą Vokietijos 
armijos oficieriai ir buvo 
įgiję pasitikėjimą net nazių 
slaptosios policijos 1____
dieriaus Himmlerio.
, Bet tiesioginis sumanyto- los šiam greitam, naujoviš- 
jas šio suokalbio ant Hitle- .kai ginkluotam Anglijos 
rio galvos tai esąs Ottonas šarvuotlaiviui.

koman-l Tuo tarpu nebuvo žino
ma, kiek naziai padarė ža-

New York. — Trečia
dienį numirė drg. M. J. 
Olgin, redaktorius komu
nistinio žydų dienraščio 
“Freiheit,” vienas žymių
jų Amerikos Komunistų 
Partijos vadų, sulaukęs 
61 metų amžiaus. Drg. 
Olgino kūnas pašarvotas 
Royal Windsor’e, kampas 
W. 66th St. ir Broadway, 
New Yorke. Laidotuvių 
apeigos įvyks šį sekma
dienį per pietus.

Drg. Olgin, gimęs kai
me arti Kijevo, pietinėj 
Rusijoj, ėjo aukštesnius 
mokslus Kijevo Universi
tete, paskui Heidelbergo 
Universitete, Vokietijoj. 
Nuo jaunystės • jis buvo 
revoliucionierius. 1903 m. 
caro valdžia įsakė jį areš
tuok Sekamais metais jis 
atvyko į Vilnių ir veikė 
kaip narys Žydų Bundo 
(Sąryšio) komiteto.

Velionis drg. Olginas 
buvo nepaprastai moks
lingas ir vienas pačių ga
biausių rašytojų ne tik 
žydų kalba, bet lygiai ru
sų, anglų ir vokiečių kal
bomis. ' .

Strasser, buvęs Hitlerio Bet “N. Y. Times” ir kitų
sėbras, kuris dabar randasi laikraščių užsieniniai repor- 
Paryžiuje. Strasseris dabar teriai šeštadienį stačiai už

Vyriausias Teismas Užgyrė 
Laisvą Lapelių Skleidimą MINA SUSPROGDINO 

“VELIORIBĄ”

veikiąs kaip vokiečių fašis
tų “juodojo fronto” vadas 
prieš Hitlerį.

Per minimą bombos spro
gimą Muniche 8 žmonės bu
vo užmušti ir 30 sužeista.

klausė Anglijos laivyno mi
nisteriją: “Kas atsitiko šar
vuotlaiviui ‘Belfastui’? Į tai 
Anglų karo laivyno minis
terija atsakė: “Į šį klausi
mą mes negalime duoti at
sakymo.” Anglai Grobs Vokiečių Dirbi

nius iš Bepusiškų LaivųHITLERIEČIA1 SU
ŠAUDĖ 124 CECHU 

JAUNUOLIUS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas 7 balsais prieš vieną 
(McReynolds) atmetė Los 
Angeles, Milwaukee, Wor- 
cesterio ir Irvington (N. J.) 
miestų vietinius įstatymus 
bei patvarkymus, kuriais 
buvo uždrausta laisvai 
skleist lapelius-plakatus re
liginiais ir kitais klausi
mais. Šis sprendimas palie
čia visus Amerikos miestus.

Vyriausias Teismas pa
reiškė, jog tokie uždraudi
mai, su reikalavimais gaut 
leidimus lapeliam skleisti 
gatvėse arba vaikščiojant 
po namus,.yra laužymas žo
džio ir spaudos laisvių, ku
rias užtikrina šios šalies 
konstitucija. Bet šis aukš
čiausio teismo patvarkymas 
nepripažįsta tokios teisės 
grynai bizniškiems ‘ lape
liams.

Calais, Franci j a. — Jūra 
išmetė į pakrantę negyvą 
bangžuvį (whale,, “veliori- 
bą”) su didžiule skyle „ šo
ne. Ta skylė išmušta spro
gusios minos — vandeninės 
bombos. Užmušta bangžu- 
vis buvo 54 pėdų ilgio.

Talkininkų Lakūnai Sunaiki
nę 7 Nazių Lėktuvus London. — Anglijos ir 

Franci jos valdovai nuspren
dė grobt visus Vokietijos 
dirbinius iš bepusiškų šalių 
laivų, kurie gabens tuos dir
binius į kitus kraštus par
duot.

Tas Anglijos ir Francijos 
sprendimas labiausia palie
čia Švedijos, Norvegijos, 
Danijos ir Belgijos laivus.

Dar abejojama, ar Angli
ja ir Franci ja drįs grobt vo
kiečių dirbinius iš Italijos 
laivų.

Paryžius, lapkr. 23.—Oro 
kovose vakarų fronte, fran- 
cūzų ir anglų lėktuvai nu
kirto žemyn septynis nazių 
lėktuvus, o nazių lakūnai 
sunaikino du francūzų lėk
tuvus, kaip praneša francū
zų komanda.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Čia aplinkiniais keliais gau
ta žinių, jog naziai Čechi- 
joj šaudė visus tuos cechus 
jaunuolius, kurie priešinosi 
areštui, ir jų tėvus, kurie 
stengėsi apsaugot savo su
nūs bei dukteris nuo tų 
areštų.

Taip naziai sušaudė 124 
cechus studentus ir šiaip 
jaunuolius, kurie buvo areš
tuojami už demonstracijas 
prieš Vokietiją, bet nenorė
jo pasiduot areštui.

Kiek dėl to sušaudyta te-

Ropės ir Kriučkai Manev
ruose Vietoj Granatą

Copenhagen, Danija. — 
Pratimuose -t manevruose 
Danijos kariuomenė vartoja 
ropes, kriučkus ir kitas dar
žoves vietoj rankinių gra
natų. Taip kariuomenė tau
po sproginiūs.

Magnetinės Nazių Minos
rašo, 

būk “visa Lietuva dėkojo 
aukščiausiajam” už Vil
niaus Lietuvai grąžinimą. 
Girdi, buvo giedota “Te 
Deum laudamus,” “Pulkim 
Ant Kelių” ir kitos gies
mės.

Niekas nedraudžia tikin
tiesiems dėkoti Dievui, bet gavusi!

jie turėjo ir turi nepamirš
ti padėkavoti Sovietams. 
Jei Sovietai nebūtų Lietu
vai Vilniaus grąžinę, tai, ot, 
kitaip Lietuva ir nebūtų jo

London. — Anglijos iždo 
ministeris J. Simon pripa
žino, kad naziai turi tokias 
magnetiškas minas-jūrinius 
sproginiūs, kurie, būdami 
ant jūros dugno, sprogsta 
ir naikina laivą, kaip tik 
laivas virš jų plaukia, nors

Anglija — Jūrų Plėšikė
Roma. — Italijos valdiš

ka spauda vadina Angliją 
“jūrų plėšike” už tai, kad 
Anglų valdžia grobs Vokie- 

laivas visai nekliudytų tų tijos dirbinius iš bepusiškų 
sprogimų. | kraštų laivų.

Paryžius. — Francūzų 
komanda sako, kad vienas vų, tai nežinia, 
jų torpedinis laivas kur tai 
nuskendinęs du Vokietijos 
submarinus per tris dienas, giedra ir šilčiau.

ORAS. — Šį penktadienį *
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apylinkėj, tai jūs, rašydami laiškus, ad
resuoja! juos, pavyzdžiui, taip:

Jonas Ridikas,
Ragelių Kaimas,

Paberžės Valsčius,
Vilniaus Apskritis, 

Lithuania.
Tiesa, yra kaimų ir viensėdžių, kurie 

dar nežinia, kuriam valsčiui priklauso, 
bet apskritis jau galima lengvai nuspėti. 

Parašyti į Vilniją laiškų šiandien tu
rėtų kiekvienas, kuris tik turi ten savo 
giminių ir pažįstamų.

Papildomasai Protokolas Tar p e Lietu 
vos Respublikos ir Socialistinių 

Sovietų Respublikų Sąjungos
Kur Randasi British 

Guiana?

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year_______ $5.50
Brooklyn, N. Y„ per year ______  $6.00
Foreign countries, per year   $6.50 
Canada and Brazil, per year __ $5.50
United States, six months ........... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3-00

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

Act of March 3, 1879.

Ką Sakė Černius ir Ką Sako 
Amerikos Tautininkai

Mes imame iš “Lietuvos Aido” tąjį 
sveikinimą, kurį Lietuvos premjeras Čer
nius pasiuntė spalių 29 d. Molotovui į 
Maskvą:

“Lietuvos kariuomenės dalims įžen
giant į savo senovinę sostinę Vilnių, lie
tuvių tauta ir jos vyriausybė, kupinos 
nuoširdaus dėkingumo jausmo Sovietų 
Sąjungos tautoms ir jų vyriausybei už 
tą sėkmingą paramą, kurią jos nuolat 
teikė lietuvių tautai jos kovoje tarptau
tiniuose santykiuose už laisvą ir nepri
klausomą egzistenciją ir už grąžinimą 
senovinės sostinės — jos garbingos vals
tybinės praeities lopšio ir liudytojo. Ta 
parama buvo apvainikuota šio mėnesio 
10 dienos susitarimu, kuriuo Vilnius grą
žinamas į jo tautos prieglobstį, ką ryš
kiai įrodo šios dienos lietuvių kariuome
nes įžengimas į tą miestą. Prašau pri
imti lietuvių tautos ir jos vyriausybės 
giliausios pagarbos pareiškimą ir jį per
duoti Sovietų Sąjungos tautoms, jų va
dui Stalinui ir visai Sovietų Sąjungos 
vyriausybei.”

Tuomet, kai šį sveikinimą gen. Čer
nius Molotovui siuntė, tai Amerikos tau
tininkų, klerikalų ir “socialistų” spauda 
skelbė, būk Sovietai Vilnių apiplėšę! Čer
nius, vadinasi, sveikina Sovietų vyriau
sybę už Vilniaus apiplėšimą.

Kokia politiniai kvaila, kokia nedėkin
ga ta lietuviškoji anti-komunistinė spau
da!

“Naujienos,” beje, nesako, kad Sovie
tai Vilnių apvogę, ne! Jos paskelbė, kad 
raudonarmiečiai, girdi, “priverstinai pir
ko” iš žmonių visokius daiktus. Vilniu
je dabar esą kelios dešimtys milijonų 
“beverčių” popierinių rublių...

Tai kvailybė, kokią tik “Naujienos” 
gali išgalvoti. O kuo Lietuvos litas gali 
būti vertesnis už rublį? Kodėl gi žmo
nės negalės iškeisti tų rublių į litus?

Anti-sovietiniai plepėtojai yra ne tik 
politiniai žabali,—jie yra begėdžiai!

Kaip Siųsti į Vilniją Laiškus?
Kauno spaudoj skaitome:
Vilniaus apskritis. Valsčiai: 1) Ne

menčinės, 2) Paberžės, 3) Riešės, 4) Mai- 
šiogalos, 5) Naujosios Vilnios, 6) Trakų, 
7) Rudaminos, 8) Medininkų.

Švenčionėlių apskritis. Valsčiai: 1) 
Smalvų, 2) Dūkšto, 3) Ignalinos, 4) Kal
tanėnų, 5) Švenčionėlių, 6) Pabradės.

Valkininkų apskritis. Valsčiai: 1) 
Šalčininkėlių, 2) Rūdiškių, 3) Valkinin
kų, 4) Varėnos II, 5) Turgelių, 6) Eišiš- 
kių.-

Tuo būdu visa atgautoji Vilniaus sri
tis yra suskirstyta į tris apskritis su 20 
valsčių, Vilniaus apskrityje aštuoniais 
valsčiais, Švenčionėlių apskrityje šešiais 
valsčiais ir Valkininkų apskrityje šešiais 
valsčiais.

Šitaip politinės geografijos tvarką at
gautoj Lietuvai Vilnijoj padarė Lietuvos 
ministerių taryba. Akyva čia tas, kad iki 
šiol buvęs Trakų apskritis su Trakų 
miestu kaip apskrities sostine, išnyko, o 
td vietoj atsiranda Valkininkų apskritis. 
Trakų miestas pasilieka valstišku mies
tu.

Bet ne tame šio patvarkymo yra es
minė svarba. Svarba tame, kad šiandien 
iŠ paminėtųjų sričių paeiną lietuviai, no
rį rašyti savo giminėms laiškus, gali ta
tai padaryti be didelio vargo. Sakysim, 
jei jūsų giminaičiai gyvena Paberžės

Naujas Smūgis Imperialistams
Anglijos ir Francijos imperialistai 

prakišo, kada Hitleris, pajutęs Sovietų 
Sąjungos jėgų, atsisakė klausyti jų, ka
da Vokietija pasirašė su Sovietų Sąjun
ga dešimties metų nepuolimo sutartį. So
vietų Sąjungos ir Vokietijos nepuolimo 
sutartis sugriovė ilgų metų imperialistų 
planus. Jie manė, kad Sovietų Sąjunga 
ir Vokietija mušis, o anglai ir francūzai 
kraustys toms šalims kišenius. Apsiriko!

Tolimuose Rytuose jau nuo senai Ame
rikos imperialistai veda politiką, kad tik 
sukūrus karą tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Japonijos. Amerikos imperialistų reika
lai tą nusako. Jie valdo Philippinų salas, 
turi koncesijų Chinijoj. Kol Japonija bu
vo silpna, kad ir 1904-1905 metais, tai 
Amerikos imperialistai rėmė ją prieš 
Rusiją. Bet kada Japonija įsigalėjo, tai 
Amerikos imperialistams pasidarė ne
smagu. Jie veik visą karo laivyną yra 
priversti laikyti Ramiajame Vandenyne 
—prieš Japoniją ir užleisti rinkas Pietų 
Amerikoj, Afrikoj anglams imperialis
tams. Amerikos imperialistai senai darė 
išskaitliavimą, kad, jeigu kils karas tar
pe Sovietų Sąjungos ir Japonijos, So
vietai sumuš Japoniją, tada Amerikos 
imperialistai laisvai galės viešpatauti 
Philippinų salose, pasiimti Chinijos plo
tus ir nebus jokio pavojaus.

Japonijos imperialistai ir ypatingai 
fašistų grupės daug niekšiškų provoka
cijų atliko, daug susikirtimų išprovokavo 
Sovietų pasieny. Bet 1938 metais, liepos- 
rugpjūčio mėnesį jie gavo mušti prie 
Zaoziornaja kalno ir ant Mandžurijos 
sienos kiek apsiramino. Šiemet, gegužės 
mėnesį, jie užpuolė Mongolijos Liaudies 
Respubliką. Sovietų Sąjunga, turėdama 
bendro apsigynimo sutartį su Mongolija, 
atėjo jai į pagalbą. Per kelis mėnesius 
ėjo mūšiai. Bet štai, rugsėjo pradžioj 
Sovietų Sąjungos Raudonoji Armija ir 
Mongolijos karo jėgos apsupo Japonijos 
armiją ir ją visai sunaikino. Mūšiai pa
sibaigė. Japonija pralaimėjo!

Japonijos imperialistai, gavę šią pa
moką, pradėjo j ieškoti susitarimo su So
vietų Sąjunga. Amerikos imperialistai 
spaudė Japoniją, kurstė, žadėjo jai pa
galbą ir net grūmojo, kad tik ji nesi tai
kytų su Sovietais. Bet Japonija, vado
vaujantis savo reikalais, nes karo pro
vokacijos ir Chinijoj karas labai ją nu
silpnino, keičia savo politiką.

Iš Maskvos pranešta, kad ten Japoni
jos atstovas Shigenori Togo Ir Sovietų 
užsienio komisaras V. M. Molotovas ra
do bendrą kalbą. Japonija nori gerinti 
santykius su Sovietų Sąjunga, nustatyti 
sienas, padaryti prekybos sutartį. Susi
darė komisija po vieną atstovą nuo So
vietų Sąjungos, Japonijos, Manchukuo ir 
Mongolijos Liaudies Respublikos, kuri 
susirinks Čitos mieste, Sibire ir aptars 
sienų reikalus. Panašus susitarimas įvy
ko ir Tokio, Japonijos sostinėj, tarpe Ja
ponų valdžios ir Sovietų atstovo Kons
tantino Smetanino. Tai vėl naujas dide
lis Sovietų Sąjungos taikos politikos lai
mėjimas!

Bet tas labai nepatinka Amerikos im
perialistams. Kapitalistinė spauda vėl 
ant Sovietų Sąjungos šunis karia. Šau
kia, būk tas pakenksią Chinijai. Tai 
begėdžių ir veidmainių ašaros! Sovie
tų Sąjunga rėmė ir rems Chinijos liaudį 
jos kovoj už laisvę. Ji neatsisako par
duoti Chinijai reikmenų. Sako, kad šim
tai Sovietų trokų kasdien gabena Chi
nijai reikmenis.

O ką darė Amerikos imperialistai? 
Jie treti metai parduoda Japonijai or
laivius, kanuoles, ginklus, metalą. Japo
nija prieš Chiniją veda karą Amerikos 
ginklais, amunicija, tam reikalui naudo
ja metalą ir aliejų. Ir šie ponai drįsta 
kaltinti Sovietus! Tai begėdžių ir veid
mainių darbas, kurie net “embargo” įsta
tymą laužė ir Japoniją ginklavo, nes ji 
šimtus milionų dolerių Wall Stryto ryk
lėms sumokėjo už tuos ginklus!

žemiau pasirašiusieji, Lie
tuvos Respublikos vyriausybės 
ir Socialistinių Sovietų Respu
blikų. Sąjungos Vyriausybės 
atitinkamai tam įgalioti, vyk
dydami Vilniaus miesto ir Vil
niaus srities perdavimo Lietu
vai ir'Lietuvos ir Sovietų Są
jungos' savitarpinės pagalbos 
sutarties, sudarytos Maskvoje 
1939 metų spalių mėnesio 10 
dieną, 1 straipsnį, susitarė dėl 
šio:

Nuo čia siena eina sutarta 
tiesia linija pietinių pietų va
karų kryptimi iki Verekčio 
ežero pietų vakarų galo, 
likdama Pekariškių 
SSRS pusėje.

Nuo čia siena eina 
tiesia linija pietų

pa- Į 
kaima

sutarta 
vakarų 

kryptimi iki bevardžio ežero, 
esančio apytikriai 600 metrų 
į pietų rytus nuo Becenų kai
mo, šiaurinio galo.

Nuo šito ežero siena eina

kryptimi iki Išoriškių kaimo 
šiaurės pakraščio, palikdama 
pastarąjį SSRS pusėje.

Toliau siena eina sutarta 
tiesia linija į pietus iki Kot- 
luvkos kaimo ir toliau Novo- 
siulkų kaimo link, palikdama 
Lietuvos pusėje Minduciškių 
ir Bolovikinės kaimus, o SSRS 
pusėje Kotluvkos ir Novosiul- 
kų kaimus.

Nuo Novosiulkų kaimo sie
na kiek pasuka į pietų rytus

(Vilnoki) 
pusėje Na-

ežero rytų
tiesia lini-

LIETUVOS IR SSR SĄJUN
GOS VALSTYBINĖS SIENOS 
LINIJA EINA TOKIU BiŪDU:

Nuo buvusios Latvijos— 
Lenkijos sienos punkto, esan
čio Liudvinavo kaimo vakarų 
pakraštyj, siena eina tiesia su
tarta linija į pietus iki Drūk
šių (Drysviaty) ežero Sosno- 
veco salos vakarų galo, palik
dama SSRS pusėje Nurvėnų 
(Nurviance) kaimą ir Sosno- 
veco salą, o Lietuvos Respub
likos pusėje—Mištaučių (Miš- 
tovce) palivarką ir Sorbaši- 
nės palivarką.

Nuo pietų vakarų Sosnove- 
co salos galo siena šiek tiek 
krypsta į pietų vakarus ir ei
na sutarta tiesia linija iki 
Drūkšių (Drysviata) upės žio
čių.

Nuo čia siena eina Drūkšių 
(Drysviata) upe aukštyn iki 
Apvar dėlės (Opiwardka) 
upės žiočių, o toliau Apvar- 
dėlės (Opiwardka) upe iki jos 
ištekėjimo iš Apvardų (Opi- 
warda) ežero.

Nuo čia siena eina tiesia 
linija per Apvardų (Opiwar- 
da) ežerą iki pertako, jun
giančio šitą ežerą su žilmos 
ežeru, o paskiau eina šituo 
pertaku iki žilmos ežero.

Nuo žilmos ežero šiaurės 
rytų kranto siena eina tiesia 
sutarta linija pietų vakarų 
kryptimi iki Alksnos (Olks- 
na) ežero, perkirsdama žil
mos ežerą ir palikdama SSRS 
pusėje Vilnakių 
kaimą, o Lietuvos 
genų kaimą.

Nuo Alksnos 
kranto siena eina
ja šiaurės vakarų kryptimi iki 
šio ežero šiaurės vakarų galo.

Nuo čia sieną pasuka į pie
tų vakarus ir eina sutarta tie
sia linija iki čižūnų kaimo 
pietų rytų pakraščio, palikda
ma šitą kaimą Lietuvos pusė
je, o, Alksnos (Olksna) ir Al- 
ksnaitės (Olksnaitis) kaimus 
SSRS pusėje.

Nuo Čižūnų kaimo pietų 
rytų pakraščio siena eina su
tarta tiesia linija pietų vaka
rų kryptimi iki Disnos (Dzis- 
nos) upės žiočių, kirsdama 
Disnos ežerą ir Dzisnelio 
(Dzisnišče) ežerą ir palikda
ma Lietuvos pusėje Dailidų 
kaimą.

Nuo Dzisnos upės žiočių sie
na eina tąja upe aukštyn iki 
žiočių bevardžio upelio, įte
kančio šiton upėn apytikriai 
1,500 metrų atstumu į pietų 
rytus nuo Navikų kaimo, pa
likdama šį kaimą Lietuvos pu
sėje, o paskiau tuo upeliu au
kštyn iki jo ištekęjimo Jurge- 
liškių kaimo pietų rytuose.

Nuo čia siena eina sutarta 
linija iki šeminio ežero pie
tų vakarų galo, iki įtekančio į 
tą ežerą bevardžio upelio žio
čių, o toliau aukštyn tuo upe
liu iki Degutiškių II kaimo 
šiaurės vakarų pakraščio, pa
likdama SSRS pusėje šeminio 
ežerą, Pleniškių, Seniškių II ir 
Degutiškių II kaimus, o Lietu
vos pusėje—Jurgeliškių, Pau
kštų, Seniškių I ir Kutnikų 
(Chutniki) kaimus:

Nuo Degutiškių II kaimo 
šiaurės vakarų pakraščio sie
na eina sutarta tiesia linija 
pietų vakarų kryptimi iki Ku- i 

. ciškių kaimo šiaurės vakarų 
pakraščio, palikdama šį kai- : 
mą SgRS pusėje, o Beciškių 
kaimą Lietuvos pusėje.

KLAUSIMAS.—Sąryšyje su 
laikraščių pranešimais, kad 
Anglija ketina siųsti gyvento
jų, ypatingai pabėgėlius, į 
Guianą, ar man negalite pa
aiškinti, kur ta vieta randasi ?

ATSAKYMAS.— British 
Guiana randasi Pietų Ameri
koj, ant šiaurinio kranto. Į 
vakarus nuo Guianos guli Ve
nezuela, o į pietus Brazilija. 
Ji apima net 90,000 ketvirtai
nių mylių ir gyventojų turi 
apie 312,000. Didžiuma že
mės yra tankumynai, bet ran-

Nėra 
žinoma, kiek šitą British 
Guianą galima pagerinti augi
nimui javų. FLIS.

. . ir sutarta tiesia linija išeina į dasi daug mineralų.
K- ryp.:‘ml Vileikos' upę, į šiaurės vaka- " ...............

rus nuo Krasnoborkos upės 
žiočių, palikdama, Jazavo II 
ir Jazavo I kaimus 
pusėje.

Nuo čia siena eina 
upe aukštyn iki jos 
mo Šumsko — Cudzeniškių 
keliu, o paskiau sutarta tie
sia linija eina pietų vakarų 
kryptimi iki Kurganų kaimo

(Tąsa ant 4-to pusi.)

pertaku iki bevardžio ežero 
prie Velionių (Veliance) kai
mo šiaurinio galo.

Nuo šito ežero šiaurinio ga
lo siena eina pietų vakarų 
kryptimi iki Kozičino kaimo 
rytų pakraščio, palikdama 
Zuikiškės, Soboliškės ir Ko
zičino kaimus Lietuvos pusėje, 
o Poniziškių kaimą ir dvarą, 
esantį vieno kilometro atstu
mu į pietų vakarus nuo Po
niziškių,—SSRS pusėje.

Nuo Kozičino kaimo siena 
eina sutarta tiesia linija į pie
tus iki bevardžio upelio ište
kėjimo, esančio 1,000 metrų 
atstumu į šiaurę nuo Velka 
Ves, palikdama žydelių kai
mą Lietuvos pusėje, o Rimo- 
šių kaimą SSRS pusėje.

Paskiau siena eina bevard
žiu upeliu, kuris yra betarpiš
kai į vakarus nuo kaimo Vel
ka Ves ir toliau sutarta tiesia 
linija į pietų vakarus iki No
vosiulkų kaimo, palikdama 
Šaminės ir Novosiulkų kaimus 
Lietuvos pusėje, o kaimus 
Velka Ves, Bojary ir Rusai iš- 
ki SSRS pusėje.

Nuo 
vakarų 
kaimo 
kuškiu 
Pliauškių kaimo šiaurės rytų 
pakraštin, palikdama 
kaimą 
kuškiu 
je.

Nuo 
eina sutarta tiesia linija pie
tų vakarų kryptimi iki Paška
nų kaimo šiaurės vakarų pa
kraščio, palikdama SSRS pu
sėje Vcrekalės, 
Paškanų kaimus, 
pusėje Pliauškių 
Druscėnų (Drusciany) 
varką.

Nuo Paškanų kaimo 
eina tiesia sutarta linija 
vakarų kryptimi iki Romai- 
duvkos kaimo, palikdama SS 
RS pusėje Ažuraisčio ir Mc- 
žionių kaimus, o Lietuvos pu
sėje—Senadvario ir Boguciš-, 
kių kaimus.

Toliau siena eina sutarta li
nija į pietų vakarus per Kisie- 
liškių kaimo rytų pakraštį, 
Voickūnų šiaurės pakraštin, 
palikdama SSRS pusėje Ma- 
tusėnų (Matusiance) šakalių, 
Masliškių ir Antesorų kaimus, 
o Lietuvos pusėje—Kisieliš- 
kių, Elkiškių ir Rudališkių 
kaimus.
' Paskiau siena eina Voickū

nų kaimo šiaurės pakraščiu, 
Pasožės kaimo . vakarų pak
raščiu ir toliau į pietus į Ed- 
unkos upę, r '
kūnus ir Pasožę SSRS pusėje.

Nuo čia siena eina aukštyn 
Edunkos upe iki jos susikirti
mo su Pabradės — Švenčio
nių keliu.

Nuo to kelio siena eina su
tarta tiesia linija pietų vaka
rų kryptimi iki bevardžio eže
ro prie Perkių kaimo, palik
dama SSRS pusėje Merancų 
kaimą ir bevardį ežerą, o Lie
tuvos pusėje—Perkių kaimą.

Nuo aukščiau minėto ežero 
siena eina sutarta linija pietų 
vakarų kryptimi į upės Bolo- 
šankos ištekėjimą, o paskiau 
tąja upe žemyn iki jos įtekė- 
jimo į Nerio (Vilijos) upe ir 
šiąja pastarąja žemyn iki šu- 
keliškių kaimo vakarų pak
raščio.

Nuo čia siena eina bevar
džiu upeliu pietų vakarų

čia siena eina pietų 
kryptimi Novosiulkų 

rytų pakraščiu, Mun- 
kaimo rytų pakraščiu,

SSRS pusėje, o 
kaima Lietuvos v

Pliauškių kaimo

Lietuvos

Vileikos 
perkirti-

Washington. — Fede ralis 
apeliacijų teismas pripaži
no, kad CIO, o ne Amerikos 
Darbo Federacijos unija 
yra tikra mašinistų darbi
ninkų atstovė Serrick auto, 
korporacijos fabrike Mun
cie, Ind.

Kūčių 
Mun- 
pusė-

siena

Bžezniakų ir 
o Lietuvos 

kaimą ir 
pali-

siena 
pietų

a

Iš daugybes Vilniuje katalikiškų bažnyčių tik šitoje, mažy
tėje Šv. Mikalojaus bažnytėlėj iki šiol buvo leista 

lietuviškai melstis.

“Laisvės” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

palikdama Voic-.J-

Jau tik savaitė laiko beliko iki vajaus pabaigos, ši savaitė 
turi būt didžiausio pasiryžimo darbas gauti kuo daugiausia 
naujų skaitytojų. f

Žukauskienė vis dar laikosi pirmoje vietoje. Stripeika atsi-* 
j liko net trečioje, bet jis ką nors turi rankovėje.

Kontestantų surašąs šiandien stovi šiaip:
Dovanų ruošte šiandien stovi šie kontestantai:

K. Žukauskienė, Newark ....................
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua ..........................
A. Stripeika, Elizabeth ........................
J. Bakšys, Worcester ..........................
Waterbury Vajininkai ..........................
ALDLD 10 kp., Philadelphia ...........
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh apylinkė
A. Klimas, Hartford ............................
G. Shimaitis, Montello ........................
V. Vindžiulis, Hudson ........................

J. Mockaitis, Bridgeport .....
E. Senkevičienč, Easton .....
Prūscika, Chicago ..................
Žirgulis, Rochester ..............
Kuzmickas, Shenandoah 
Rudman, New Haven .........
Puidokas, Rumford ..............

A. Žemaitis, Baltimore ..............
S. "Paulenka, Lowell ................
H. žukiene, Binghamton ...........

AučiUs, J. Bimba, Paterson 
Grybas, Norwood ................
Mason, New Haven ..............
Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 
Žilinskas, Lewiston ............
Padgalskas, Mexico ..............
Andrulis, Chicago ..............

Navickas, Haverhill ..............
Mickevičius, Bristol ............
Klimas, Richmond Hill .....
Taraškh, Hartford ..............
Gugas, Detroit ................... .
Borris, Dedham ....................
Youccs, Cleveland ................
Petrokas, Leechburg ...........
Balčiūnas, Brooklyn ...........

K. Alvinas, Detroit ............
J. Repšys, Milford ................
Šlekaitis, Scranton ..............
Pucin, St. Louis ................

J. Navalinskienė, Binghamton ....
M. Baltrušaitis, Seattle ...........
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Drg. Meškys, Ozone Park ...... .
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 .....

Sutkiene, San Francisco .....
Lidcikiene, Great Neck .....
Gasiūnas, Brooklyn ..............
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ALASKOS ESKIMAI 
GAVO DARBO

Jungtinės Valstijos ren
gia kitą ekspediciją į Pie
tų Polių. Tam reikia spe
cialiai padarytų šiltų dra- 

’ bužių ir avalų. Kas tokius 
gali geriausiai padaryti, 
jeigu ne poliariškųjų kraš
tų gyventojai? Taip, Ame
rika turi tokių gyventojų. 
Alaskoje eskimai gavo ge
rą užsakymą padaryti tiek 
ir tiek muklukų-batų iš el
nio odos, tiek ir tiek paikių, 
arba futrinių kapišonų.

Bostone, lyg ir padavimų 
būdu yra užsilikę geri buo- 
rių (sails) meisteriai. Tie ir 
gavo gerą užsakymą. Kitus

ŽMOGAUS SEMAU- 
sios Stovyklos

Omsko kraštotyros muzė- 
jaus ekspedicija - Sovietuose 
neseniai ištyrė upės Liapin 
ir Sosvos krantus. Kaip 
praneša laikraštis “Omsko 
Tiesa”, tų tyrinėjimų metu 
atrastos 23 senovės žmo
gaus stovyklos, kurių tar
pe būta ir gana tirštai ap
gyventų vietovių su ypatin
gomis tvirtovėmis. Visos 
stovyklos įsikūrusios apie 
500 kilometrų nuo Saran- 
paulio ir Berezovo. Tai įro
do, kad šiaurinės Sosvos 
sritis glūdžioje senovėje bu
vo gana tirštai apgyven
dinta. Vaizdas iš Hollandijos orlaivių fabriko; Hollandija taipgi smarkiai ginkluojasi.

LIETUVYSTĖS IŠLAIKYMO KLAUSIMAS 
TARP VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU

drabužius ir šiaip reikalin- Ekspedicija gana tiksliai
nustatė stovyklų vietas. Pa-gus daiktus antarktikos ek

spedicija gaus iš Amerikos tirta, kad' gyvenamąją vie- 
karo ministerijos; daug ką į tą senovės žmogus rinkda- 

* pirks ir iš atviros rinkos, t. vosi aukštumas prie upių.

Be Ledo Veikią 
Šaldytuvai

BIROBIDŽANAS

* v. iš krautuvių.
Šis visas biznis yra daro

mas lėšomis bedarbių, kurie 
yra “ant relyfo.” Kongre
sas susiaurino bedarbiams 
paramą, padarė jiems “va- 
kaciją”: per 18 mėnesių gy
venti be paramos. Tai darė 
dėl to, kad reikią sutaupyti 
valdžios pinigų, kad galėtų 
būti mažesni mokesčiai. 
Kitaip jie sakydavo: sutau
pyti, palengvinti mokesčių i 
mokėtojų buitį. Lygiai tuo 
pačiu sykiu tie patys taupy
mo apaštalai įnešė sumany
mą—bilių: paimti iš vai

zdžios iždo tris šimtus dvi- 
, dešimt penkis tūkstančius 
dolerių, sudarant fondą eks
pedicijai į antarktiką (Pie
tinį Polių).

Į polių keliaus vėl ad
mirolas Byrd. Kuomet vie
nas senatorius protestavo 
prieš tą bilių, sakydamas, 
kam ta ekspedicija reika
linga, ypač, kad p. Byrd 
dar apie pirmąją savo eks
pediciją nedavė jokio rapor
to valdžiai, tai senatorius 
Woodrum, to biliaus meiste-

• ris, Byrdo kaimynas ir prie- 
tėlius, atsakė, kad tai esąs 
pavojus iš pusės kitų vals

tybių, kurios gali pasiimti
Pietų Poliaus plotus, kurie 
turėtų Amerikai priklausy
ti. Dėl to reikią siųsti eks
pediciją dabar, išmatuot ten 
žemę ir paskelbti, kad ji jau 
yra dalis Amerikos Jungti
nių Valstijų.

Tie valstybės iždo 
tojai pasirodė nesą 
tojais. Pasirodė esą 
bių skriaudėjais ir 
eikvotojais.

Na, gal vis tiek: už tuos 
pinigus gauna darbo kiti, 
tolimesni Amerikos žmo
nės, eskimai (kai kas sako: 

M indijonai) Alaskoje. Vienok 
šitie nėra bedarbiai, bent jų 

‘dauguma. Jie gyvena pir
mykščiu gyvenimu ir suge
ba sau maisto rasti jūroje 
ir girioje. O mūs bedarbiai 
tų progų neturi. Nėra kur 
žuvauti, nėra kur medžioti. 
Nėra kur vergauti-dirbti už 
pinigą. Nėra nė pinigo. O 
jie, vadinas, gyvena civili
zacijoje. Tokia tuščia, lau
kinė, bepinigė ta civilizaci
ja!

Namus žmogui atstodavo 
rūsiai, maždaug virš 2 jar
dų žemės gilumoje.

Kasinėjant tokius rūsius, 
surasta labai daug tų laikų 
namų apyvokos daiktų. Ra
sta daug keramikos pavyz
džių—molio indų su įvai
riausiais pagražinimais, o 
taip pat daiktų iš akmens ir 
kaulo: maltuvė grūdams 
malti, kauliniai peiliai ir

Perdidelis Įpratimas 
Vandenį Gerti

tt.

Dauguma supranta taip, 
kad žmogus gali įprasti be 
saiko maukt tik alkoholi
nius gėrimus. Bet tai ne vi
sai tiesa. Pasirodo, jog ga
lima įprast ir perdaug van
dens gerti, ir paskui taip 
pat sunku atprasti.

Iš pradžios žmogus geria 
su dideliu nenoru daugiau 
vandens, negu jo kūnui rei
kia; bet laipsniškai jis gali 
taip priprasti, kad išgeria 
po 15 iki 20 kvortų vandens 
per dieną ir vis dar nori. 
O toks daugis vandens jau 
nesveika. Tai tokiems įpra- 
tėliams tenka gydytis, kad 
atprastų.

Dabar Vokietijoj profe
sorius dr. Schoen gydo vie
ną moterį nuo persigėrimo 
vandeniu. Jinai įpratus gert 
po 20 kvortų vandens per 
dieną.

taupy- 
taupy- 
bedar- 
pinigų

J. Baltrušaitis.

Paryžius. — Žvalgybiniai 
vokiečių lėktuvai vis daž- 

-niau ir plačiau skraido virs 
Franci jos.

Prieš dešimtį metų pir
mieji ateivių būriai prava
žiavo devynis tūkstančius 
kilometru Amūro linkui. 
Prieš jų akis atsivėrė nepa
prastai turtingas, naujas 
kraštas. Iš vakarų ir rytų į 
atvykėlius spoksojo pirma
pradės gamtos tvirtovės ir
kalnų atšlaitės, padengtos i tas nepasivijo Sovietus ir 
girių masyvais. Iš tolo bliz-! Jungtines Valstijas išvysty-
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Dideliu Žmonių 
Auginimas

NYKSTANTI GIRTUOK
LIŲ TAUTELE

Pusiau - laukinė kivarų 
tautelė rytinėje Andų kal
nų pusėje, Pietų Ameriko
je, turėjo apie 13,000 žmo
nių pirm 30 metų. O dabar 
jų tėra tik apie 5,000.

Mokslininkas keliautojas 
Reliance teigia, jog tai gir
tybė naikina tą tautelę. Ki
va rai gaminasi stiprų alko
holinį gėrimą vadinamą 
čiča, ir visi be mieros geria 
tą svaigalą; seni, jauni ir 
vaikai.

LENKŲ PONAM “NĖRA 
SKIRTUMO“

Garuodamas koks nors 
skystis suvartoja labai daug 
šilimos. Moderniški šaldy
tuvai įtaisyti remiantis šiuo 
principu.

Pap ra sčiausia s šal dy ta
vas bus iš dėžės, kurioje 
yra visa eilė skylėtų skardi
nių—lentynų. Jeigu ant vir
šutinės lentynos pilsime al
koholį, kuris lengvai garuo
ja, ir laisime jam varvant 
tekėti per visas lentynas, 
tai turėdamas labai didelį 
susisiekimo paviršių jisai 
smarkiai atšaldys visą dė
žę. Jeigu tokią dėžę iš vir
šaus apdengsime gera izo
liacija (atskyrimu), kad al
koholio garavimui šilimos . .. , i- i • • • siems, isikurusiems Birobi-neimtu is aplinkinio oro ir , .1 dzane, teko gerokai pavarg

ti ir 
vieną žingsnį žengti, nere
tai teko su kirviu sau skin
ti kelią. Tačiau Birobidža- 
no žemė turtinga rečiausių 
metalų rūda. Ateiviai nau
jakuriai čia atrado ne tik 
auksą, bet ir volframitą, 
geležies rūdą, akmens ang
lį, grafitą ir aukštos koky
bės rožinį marmurą. Kovo
je su gamta ateiviai užsigrū
dino, pasidarė ištvermin
gesni, ramiau ir blaiviau 
pradėjo žiūrėti į gyvenimą.

Padedant Sovietu vald
žiai, žingsnis po žingsnio 
ateiviai žydai, kirsdami 
miškus, atkariavo taigos 
“dykumų” plotus. Miškų 
vietoje dygo kolektyviai 
ūkiai, kaimai.

Šiuo metu autonominė 
Birobidžano sritis šiek tiek 
didesnė už Belgijos ir Olan
dijos teritorijas, jas drauge 
paėmus. Kuriasi pramonė. 
Atsidaro vis nauji baldų, 
marmuro, plytų, fanieros ir 
kitoki fabrikai. Priskaito- 
ma iki 100 aukštesnių ir 
specialių mokyklų — muzi
kos, baleto, pedagoginė, 
medicinos, geležinkelių, že
mės ūkio ir tt.

Taigi, šalyje, kur tiktai 
prieš keletą metų viešpata
vo pirmapradė gamta, pra
žydo kultūra. —L. A.

kitų daiktų, tai jos viduje 
bus galima gauti ledą.

Šaldymo spintose šalčiui 
gauti vartoja chemines me
džiagas, kurios kambario 
temperatūroje, prie tam 
tikro spaudimo, skystėja ii* 
spaudimą sumažinus staiga 
išgaruoja. Staigus išgaravi
mas labai atšaldo aplinką.

Jeigu toks išgarinimas 
vyksta visai sandariame 
įtaisyme, tai medžiagos kie
kis nemažėja ir ją iš naujo 
perpumpuojant gauname 
nuolatinį nepertraukiamą 
šaldymą.

Elektros srove, arba dujų 
liepsna, galime taip pat tą 
patį skystį garinti per ke
letą kartų, kol negauname 
reikalingo šalčio.

40 METŲ VYRAS 
LOPŠYJE

Belgrado (Jugoslavijoj) 
laikraščiai praneša, kad 
mieste yra 40 metų amžiaus 
žmogus, kuris tebeguli vai
ko .lopšyje. Jis yra maitina
mas kaip mažutis naujagi
mis vaikas. Yra pasakoja
ma, kad tas žmogus—vai
kas buvo visai normalus ir 
sveikas, bet kartą įvyko ne
laimė. Vaikas po kelių mė
nesių gyvenimo kartą iškri
to iš lopšio. Nuo to laiko 
jo fizinė ir dvasinė pajėga 
dingo. Vaikas paliko visą 
laiką vaikas, nors sulaukė 
TO metu amžiaus.

Jungtinėse Valstijose ir 
Sovietų Sąjungoj paskuti
niais laikais yra daroma 
daugiau tyrimų 
gamtos mokslų,
kuriose kitose šalyse. Taip 
antai, dar joks kitas kraš-

srityje 
negu bet

gojo pilnavandenių upių 
ašmenys. Tai buvo nepap
rastai skirtingas vaizdas, 
jeigu palyginti mažą, liūd
ną miestelį su begalinėmis 
lygumomis.

Žydai, amžiais 
mažose miestelių lūšnose, 
pirmąkart fiziškai susidūrė 
su galinga gamta. Pirmie-

gyvenę

me naujos rūšies augalų, 
daržovių ir javų.

Tose dvejose šalyse yra 
padaryta ir tikriausių tyri
mų, kaip veikia maistas ir 
įvairios liaukos (gliandsai) 
į gyvulių ir žmonių ūgį.

Europos spauda rašo, kad 
Sovietuose buvo imamos 
mažytės, ką tik gimusios 
žiurkutės ir pritaikant mai
sto ir liaukų mokslą, jos 

į buvo 
išaugintos iki 580 gramų, 
kas yra žymiai daugiau ne
gu svaras. Bet tos pačios 
žiurkutės, be naujoviško 
mokslo priemonių, niekad 
neužauga tokios, kad svertų 
per 300 gramų.

Aišku, jog mokslinėmis 
priemonėmis galima būtų 
išaugint ir žmones kur kas 
didesnius, negu jie savaimi 
“gamtiniai” užauga.

■ padirbėti. Norint net Per trejetą mėnesių

Karščiai 38-niu Mylių 
Aukštyj nuo Žemės

Paryžius. — Lenkų neva 
“valdžia” pareiškė, kad jai 
nėra skirtumo tarp Hitle
rio, užėmusio pačią Lenki
ją, ir tarp Sovietų, kurie at
siėmė pirmiau buvusius so
vietinius kraštus, Vakarinę 
Ukrainą ir Vakarinę Bal- 

I tarusi ją, nuo Lenkijos.

KARO SUSTABDYMAS 
PER ŠVENTES

Paryžius. — Jeigu naziai 
sutiks sustabdyt karo veik
smus per kalėdų-naujų me
tų šventes, tai sutiks ir an
glai ir francūzai, kaip sako 
Franci jos spauda.

PERKŪNAS NURENGĖ 
ŽMOGŲ

Copenhagen, Danija. — 
Banko tarnautoją Hanseną 
trenkė gatvėje perkūnas, 
bet taip keistai, kad sude
gino visus jo drabužius ir 
paliko visai nuogą tą žmo
gų gatvėje, ale jo paties ne- 

1 sužeidė.

Washington. — 20 mylių 
aukštyje nuo žemės yra di
deli šalčiai, apie 55 laipsnių 
pagal šimtalaipsnį (Centi
grade) termometrą. Bet to
liau aukštyn temperatūra 
eina šiltyn, ir 38-nių mylių 
aukštumoj karštis pasiekia 
100 laipsnių pagal tą patį 
termometrą; o tai tiek 
karščio, kaip reikia vande
niui užvirti.

Dar aukščiau oras darosi 
šaltesnis ir eina net iki 90 
laipsnių šalčio žemiau zero, 
pagal šimtalaipsnį gradus- 
ninką. Bet paskui aukštyn 
oras vėl eina šiltyn ir apie 
70 mylių nuo žemės jau yra 
20 laipsnių šilimos pagal šį 
gradusninką; o tai patogi 
kambarinė šilima.

Taip sako mokslininkas 
Fr. L. Whipple, pasiremda
mas Harvardo Universite
to tyrimais, padarytais su 
pagalba na ujai išrastų 
aukštumos baliūnų, ir me
teorų tėmijimais.

Įdomu nors trumpai pa
žvelgti į Vilniaus krašto, 
kuris dabar yra supranta
mas kaip buvus Lenkijos 
okupuotoji Lietuvos žemė, 
lietuvių problemą, remian
tis Sovietų šaltiniais.

’Šiai problemai nagrinėti 
yra išleista SSSR Mokslo 
akademijos brošiūra, para
šyta Ek. St. Matulaičio var- 

| du: “Litovcy po Gniotom 
I Fašistskoj Polši”—Lietuviai 
Lenkijos Fašizmo Priespau
doje. (Minskas. 1936 m.).

Vokiečių ir Lenkų 
Varžtuose

Lietuvių gyvenamose sri
tyse, lenkus galima lyginti 
su vokiečiais. Šie pastarie
ji 700 metų vykdė savo 
“Drang nach Osten”, verži
mąsi į Rytus. Jų tikslas yra 
vienas—atkovoti iš mūsų 
tautos gyvenamas žemes, 
nutautinti mus ir iš Lietu
vos padaryti tokią erdvę, 
kurioje būtų išnykę lietu
viai.

Pasižymėję Amerikos 
Lietuviai

Jaunas lietuvis gydytojas 
Jurgis Viltrakis paskirtas 
Chicagos valstybinės ligoni
nės Duninge medikaliu di
rektorių ir superintendento 
asistentu. Dr. Viltrakis de
vynis su viršum metus ėjo 
vyresniojo chirurgo parei
gas valstybinėj ligoninėj El- 
gine, kur pasižymėjo dide
liais gabumais ir pareigų ži
nojimu. Neseniai jis buvo 
išrinktas Amerikos Gydyto
jų Kolegijos garbės nariu 
ir gavo specialų pripažini
mą už operacinį darbą. Jis 
mokytojavo Loyolos Uni
versitete medicinos fakulte
te ir paskutinius dvejus me
tus ėjo Illinois valstybės 
Gydytojų Draugijos pirmi
ninko pareigas. Dr. Viltra
kis yra Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos narys.

Baigęs Clark Universite
tą, Worcesteryj, lietuvis 
Vytautas Sukackas gavo 
stipendiją tęsti mokslus fi
ziologijos srityje. Tai jau 
devintoji stipendija Sukac
kui už gerą pasižymėjimą 
moksle. Be Worcesteryje 
gautųjų stipendijų, jis dar
1938 m. gavo stipendiją iš 
Rochesterio Universiteto ir
1939 m. iš Cornell Universi
teto. Ateinančių metų 1940 
m. terminui jis gavo pasiū
lymą iš Marylando Univer
siteto; taip pat Cornell Uni
versitetas jam suteikė padi
dintą stipendiją 1940 m. už 
pavyzdingą mokymąsi ir už 
pasitarnavimą muzikoj uni
versiteto labui.

RŪPESTIS, NAGAI IR 
BARZDA

Tą pat pas mus galima 
pasakyti ir apie lenkus. 
Tiktai lenkai turėjo didesnį 
pasisekimą, negu vokiečiai. 
Lenkų pasiniojimas mums 
buvo kenksmingesnis, negu 
vokiečių, nes lietuviai dau
giau pasiduodavo lenkina
mi, negu vokietinami. Tai 
vyko todėl, kad lenkai, visų 
pirma, buvo katalikai, ir jų 
ėjimas į mus, veržimasis į 
mūsų tautą bei jos ardy
mas buvo švelnesnis, dan
gaus palaimintas, Dievo au
toritetu pridengtas. Tame 
lietuvių nutautinimo darbe 
dalyvavo ir dvarai, kurie 
ranka rankon ėjo su klebo
nijomis.

Buvo dar ir trečia tauti
nio verginio rūšis—cariškai 
rusiška, bet carinis imperia
lizmas pernelyg buvo ne
kultūringas, pernelyg pri
mityvus, visus purtė nuo 
savęs šiurkščiu nemokėji
mu prieiti prie žmonių.

Lietuvoje ilgą laiką lenk
tyniavo vokiškas imperializ
mas su lenkišku. Puikiai 
mums atmintini Liudendor- 
fas ir Želigovskis, kurie abu 
vienaip ar kitaip vykdė 
•veržimąsi į Lietuvą. Buvo 
laimėję lenkai, nutautinę di
delę dalį lietuvių; jie ir jė
ga galėjo sėkmingiau pasi
naudoti. Taip įvyko Lietu
vos trečdalio okupavimas, 
net su sostine—Vilnium.

Lenkų imperializmas Lie
tuvoje yra didelis dalykas, 
reikalingas juo plačiausio 
išnagrinėjimo. Tam tikslui 
nepakanka kun. Prapuole
nio knygos apie lenkų ap- 
aštalavim ą I sietuvoj e.
Sovietų Užimtoji Pozicija

1920 metų spalių 9 dieną 
Želigovskis, Pilsudskio lie
piamas, užėmė Vilnių. So
vietų Sąjunga Rygos konfe
rencijoje protestavo prieš 
tą smurtą. Kai tuo tarpu 
tas klausimas nuėjo “nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių”, 
bevalkiojamas ištisus devy
niolika metų, Sovietų Są
junga kartkartėmis vis pa
brėždavo tuo klausimu savo 
laikyseną. Taip 1926 m. 
rugsėjo 28 d., kai M. Sleže
vičiaus Maskvoje buvo pa
sirašyta nepuolimo sutartis 
su SSRS, Sovietų vyriausy
bė tuojau laiške Lietuvos 
prezidentui dr. Griniui dar 
kartą pabrėžė, jog Vilniaus 
klausimas nėra baigtas ir 
kad jis turįs būti išspręstas 
susitarimu su Lenkija. De
ja, taip jis tęsėsi ligi pasku
tinių laikų. O 1938 m. pava
sarį imperializmo paaštrėji
mo metu, jis priėjo krizį, . 
po kurio Lietuva vis dar 
buvo ilgokai grąsinama, kol 
galų gale pats grasinto jas 
susilaukė to, ką kitiems 
grąsino.

Dabar SSSR grąžino Vil
nių Lietuvai ir tuo patvirti-

i#*

Sovietų Sąjungoj per 12 
metų priaugo 23 milionai 
daugiau gyventojų.

Nervų gydytojas dr. J. J. 
Immens atranda, kad jeigu 
žmogus perdaug rūpinasi, 
tai beveik antra tiek grei
čiau jo nagai auga.

Bet mes patys gal būsi
me pastebėję, jog kai žmo
gus be saiko kuomi susirū
pinęs ir nervuotas, tai nors 
jis iš ryto nusiskuto barz
dą, bet pavakarėje jau vėl 
atrodo apšepęs. —A.

no savo nusistatymų pasto
vumą. Žinoma, tai išeina 
prieš lenkų veržimąsi, prieš 
lenkinimą, apie kurį taip iš- \ 
kalbiai rašo Rytų Instituto’ 
lektorius Vielhorskis Vil
niuje.

Pasak Vielhorskio, lietu
viai jų užimamose teritori
jose sparčiai nutausta, taip 
greit, kad lietuvių skaičiaus

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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Kaunas. — Komitetas vil
niečiams remti paruošė pat 
pirmą dieną į Vilnių pasiųsti 
didelį' ešaloną su maisto pro
duktais ; siunčiama 
vagoną 
duonos, 
kruopų, 
dūktų.
vagonai, be to vežama dideli 
kiekiai cukraus, sviesto, deg- 

’ tukų ir kt. —Karo vadovybė 
paskyrė 16 kariškų lauko vir
tuvių, kurios bus pačių karių- 
aptarnaujamos ir pirmomis 
dienomis dalins maistą Vil
niaus gatvėse visiems nepasi
turintiems vilniečiams. Karo 
Sanitarijos Valdyba sudarė 
planą teikti plačiai pagalbai 
sergantiesiems vilniečiams. Li
goniams ir vaikams bus duo
damas pagerintas maistas.— 
Miškų departmentas paskyrė 
5,000 kietmetrių malkų, ku
rios tuojau bus išdalintos ne
turtingiems vilniečiams kurui. 
—Visuose Kauno fabrikuose 
darbininkai iš savo uždarbių 
skiria po kelis litus vilnie
čiams neturtingiesiems pašeip- 
ti.

ELTOS ŽINIOS IŠ UETUVOS

po visą 
taukų, lašinių, žirnių, 

kondensuoto pieno, 
druskos ir kitų pro- 

Miltų siunčiama trys

Mu-

Kaunas. — Spalių 1 d. Lie
tuvoje buvo 59,393 įregistruo
ti radio abonentai. Per pasku
tinius 3 menesius radijo abo
nentų padidėjo 1,494.Nominalinė paskolos lakštų 

kaina yra po 25, 50, 100, 500 
ir 1,000 litų. Už paskolą mo
kama po 4.5 nuoš. metinių pa
lūkanų. Paskolos lakštai bus 
išpirkti ligi 1950 metų spalių 
15 d.

Kaunas. —. Skulptorius Zi
karas pradėjo liedinti per du 
metrus aukščio didelę bronzi
nę skulptūrą, pavadintą 
“Knygnešis”, kuri bus pasta
tyta praplatintame Karo 
ziejaus sode.

Kaunas. — Lietūkis yra 
paruošęs keliolika vagonų rei
kalingiausių prekių, skiriamų 
Vilniaus miesto ir krašto rei
kalams, kurias pasiųs pirmuo
ju traukiniu.

beKaunas. — Lietuvoje 
Vilniaus krašto yra apie 173,- 
000 bičių šeimų (avilių). At
gautame Vilniaus krašte yra 
apie 5,000 bičių šeimų: Viso 
180,000 avilių pagamina per 
milijoną kilogramų medaus. 
Bitininkų Lietuvoje yra apie 
50,000 žmonių.

Kaunas. — Raud. Kryžiaus 
žiniomis, Lietuvoje yra apie 
14,000 internuotų lenkų karių 
ir apie 2,000 pabėgėlių civilių. 
Jiems išlaikyti reikia nemaža 
lėšų. Iki šiol iš užsienių gauta 
tam reikalui 73,000 litų pini
gais ir Ženeva ir Švedija yra 
pažadėję atsiųsti drabužių. 
Taip pat yra pažadėję padėti 
Skandinavijos, Belgijos, Olan
dijos, Estijos, Jugoslavijos ir 
Jungtinių Valstybių Raudono
jo Kryžiaus draugijos.

metrų atstumu i šiaurės rytus 
nuo tos upės susikirtimo su 
žondovų-Kapčiamiesčio plen
tu.

Pastaba 1. Nelaivuojamose 
upėse ir upeliuose siena eina 
tų upių ir upelių svarbiausios 
šakos viduriu.

Pastaba 2. Apibrėžti sutar
tomis linijomis sienos ruožai 
bus tiksliai nustatyti išvedant 
sieną.

Pastaba 3. Šio protokolo nu
statyta sienos linija yra nu
žymėta, juoda spalva prideda- 
mąjame rusiškame žemėlapy
je mastelio 1:100.000.

U.
Nustatyta šio Protokolo 

oje dalyje sienos linija bus
vesta Lietuvos-Sovietų mišrios 
komisijos vietoje.

Komisija nustatys pasienio 
ženklus, sudarys šitos linijos 
smulkų aprašymą ir nužymės 
ją 1:25,000 mastelio 
pyje.

Komisija
1939 metų
1 dieną.

Aukščiau
sudarytas smulkus sienos lini
jos aprašymas ir tos linijos že
mėlapis turi būti abiejų Vy
riausybių patvirtintas.

III.
šis Protokolas, pakeičiąs 

Lietuvos Respublikos ir RSF
SR 1920 metų liepos 12 die
nos Sutarties 2-j į straipsnį ir 
įsigaliojąs nuo jo pasirašymo 
dienos, turi būti ratifikuotas.

Ratifikacijos raštų pasikei
timas įvyks Kaune kiek gali
ma trumpiausiu laiku.

Penkta'd., Lapkričio 24, 1989

Žinios iš Sovietu Sąjungos 1 *

i

Clement R. Atlee, 
Anglijos parlamento darbie- 
čių frakcijos vadas, karštai 
remiąs imperialistinę Europos 

žmonių skerdynę.

I- 
iš-

Papildomasai Protokolas Tarpe 
Lietuvos Respublikos ir Socialisti
nių Sovietų Respublikų Sąjungos

Kaunas. — Grąžinamasis 
Lietuvai Vilniaus krašto, plo
tas turi 6,880 ketvirtainius ki
lometrus ploto, tuomi visos 
Lietuvos plotas dabar padidė-1 
ja 12.9 nuošimčiais ir sudaro j 
viso ploto 60,120 ketv. km.— 
Apskaičiuojama, kad Lietuvai 
grąžintoje Vilnijos dalyje bus 
apie 200,000 hektarų miško, ; 
kurs tuojau bus suskirstytas 
urėdijomis ir girininkijomis, 
kurių administruoti skiriami 9 
miškų urėdai ir 8 girininkai, i

Kaunas. — žiniomis iš Ber
lyno, Vokietijos vyriausybė; 
rengiasi pertvarkyti savo e ko-, 
nominius reikalus su Baltijos 
valstybėmis, iš kurių tikisi im- 
portuotis daugiau žemės ūkio 
produktų. —Britų žemuosiuo
se rūmuose į paklausimą dėl 
Anglijos prekybos santykių su 
Estija, Latvija ir Lietuva, pre
kybos ministeris Stanley atsa
kė, kad britų vyriausybė yra 
susirūpinusi su minėtomis šali
mis palaikyti prekybinius, san-Į 
tykius, kiek aplinkybės leis.

(Tąsa nuo Z-ro pusi.)
pietų rytų pakraščio, palikda
ma šitą kaimą Lietuvos pusė
je, o Kimenų kaimą SSRS pu
sėje.

Nuo Kurganų kaimo siena 
eina pietų vakarų kryptimi iki 
Dainavėles (Dainuvka) kaimo 
siaurės vakarų pakraščio, pa
likdama SSRS pusėje Bajorų 
ir Dainuvkos kaimus, o Lietu
vos pusėje Dainavos kaimą.

Nuo Dainuvkos kaimo siena 
į eina bevardžiu upeliu iki jo į-j 
tekėjimo į Merkio upę, palik
dama SSRS pusėje Pabenių, 
Skujų ir Grigi-Dalnė kaimus, 
o Lietuvos pusėje — Dvorcų 
palivarką ir kaimą Grigi Ža
belis k e.

Nuo čia siena eina aukštyn 
Merkio upe iki Sailiukų kaimo 
šiaurės vakarų pakraščio, o 
paskiau eina sutarta tiesia li
nija pietų vakarų kryptimi iki 
Jankūnų kaimo rytų pakraš
čio, palikdama pastarąjį kai
mą Lietuvos pusėje.

Nuo Jankūnų kaimo siena< 
1 pasuka į pietų vakarti ir ei
na sutarta tiesia linija iki 

i Smagurių kaimo , pietų rytų 
pakraščio, palikdama pasta
rąjį kaimą Lietuvos pusėje.

Nuo Smagurių kaimo siena

Dumblės kaimo, o paskiau tą
ja upe žemyn iki Kapkunkos 
upės žiočių ir šia pastarąja 
aukštyn iki jos ištekėjimo, 
apytikriai 800 metrų atstumu 
į šiaurės vakarus nuo 
rovščiznos kaimo.

Nuo čia siena eina 
linija vakarų pietų

Sta mo

sutarta 
vakarų 

kryptimi iki bevardžio upelio 
ištekėjimo, apytikriai 400 me
trų atstumu j šiaurės vakarus 
nuo Grišaniškių palivarko, pa
likdama SSRS pusėje Stame-

rovščiznos, Smilginės, Kaniau- 
kos kaimus ir Grišaniškių pa
livarką, o Lietuvos pusėje Pa- 
šiškių, Milekancų kaimus ir 
Klencų palivarką.

Toliau siena eina bevardžiu 
upeliu žemyn iki Gutos kaimo 
pietų rytų pakraščio.

Nuo Gutos kaimo siena eina 
sutarta tiesia linija pietų va
karų kryptimi į punktą, esan
tį prie Ūlos upės maždaug 
1,800 metrų atstumu į pietų 
rytus nuo Kašėtų kaimo.

Nuo čia siena eina Ūlos upe 
žemyn iki jos įtekėjimo Mer
kio (Merečanka) upėn, o pa
skiau eina bendrąja kryptimi 
į vakarus buvusia Lietuvos- 
Lenkijos administracijos lini
ja iki punkto prie Igorkos 
upės, esančio prie bevardžio 
upelio, tekančio nuo Pšetoko 
kaimo ir įtekančio į Igorkos 
upę, žiočių, apytikriai 2,300

pradės 
lapkričio

žemėla-

darbą 
mėnesio

minėtos komisijos

Fizine Kultūra SSSR
Sovietų Sąjungoje į fizinę 

žmogaus kultūrą kreipia
mas nepaprastai didelis dė
mesys. Fizinei kultūrai ir 
sportui ugdyti, valstybė, 
profsąjungos ir kitos visuo
meninės organizacijos išlei
džia per metus šimtus mili
jonų rublių.

Sovietų Sąjungoje smar
kiai auga fizinės kultūros 
tikslams skirtos statybos. 
SSSR-e šiuo metu priskaito- 
ma iki 100 stambių stadijo
nų, apie 4000 sporto aikščių, 
šimtai vandens, pašliūžų 
stočių, specialių gimnasti
kos salių.

Kasmet plečiamas ir vai
kams skirtų sporto-gimnas- 
tikos mokyklų tinklas. Spor
to draugijos didelį 
kreipia į vaikų ir jaunuo
menės sekcijas.

Atidaryta daug vaikams 
skirtų stadijonų. Tokių sta
di jonų pavyzdžiu gali būti 
centrinis jaunųjų pionierių 
stadijonas Maskvoje. Iš vi
sų miesto kampų kas rytą 
čia suvažiuoja pijonieriai ir 
mokiniai. Kiekvienas čia ga- i i; u-i • __ • I

lenktynių kelias, šešios fut
bolo, dvi krepšinio, keturios 
teniso aikštės. Be to—dvi
račių takas, dušai, Soliari- 
jai—visa tai skirta vai
kams.

Kasdien šiame stadijone 
apsilanko 1000-1500 vaikų. 
Tačiau mokytojai ir auklė
tojai stengiasi, kad spor
tuodami vaikai neužmirštų 
ir mokytis. Tikru sporti
ninku Sovietų Sąjungoje 
laikomas tiktai tas, kas ge
rai mokosi.

f

dėmesį

Ii pasirinkti kokį nori spor
tą. Šiame stadijone dvi 
aikštės futbolui, puikus

galią.
Pasirašyta Maskvoje 1939

žis Protokolas sudarytas 4- motų spalių mėnesio 27 diena.
iais egzemplioriais, kurių 
rusų ir 2 lietuvių kalbomis 
abudu jo tekstai turi vienodą

2 
ir

Pasirašė:
Natkevičius, 
Molotov.

Kaunas. — Nuo spalių 18 
dienos atnaujintas tiesioginis 
traukinių susisiekimas tarp 
Kauno ir Berlyno per naujai 
pastatytą skersai Vislos tiltą
prie Diršavo, kurį lenkai buvo1 eina oevardžiu upeliu žemyn 
susprogdinę. į iki dvaro šiaurės vakarų pa-

I kraščio, o paskiau sutarta tie- 
pasira- šia linija vakarinių pietų va- 

šytaja sutartimi su Soviętų Są- karų kryptimi iki Paskuvsčiz- 
junga, Lietuva dar šiemet ga- mos kaimo 
lės ten pirktis didesnius kie- palikdama SSRS pusėje dvarą 
kius žibalo, gazolino, benzino,ir Zalamankos kaimą, Lietu- 
ir kitų naftos produktų. Taip vos pusėje—Brušnicos ir Pas- 
pat naujaja prekybos sutarti-' kuvsčizmos kaimus, 
mi susitarta dėl didelių naftos i 
produktų kiekių 
ateinantiems metams.

Kaunas. — Naujai

rytų pakraščio

Nuo čia siena eina bevar- 
užpirkimo | ūžiu upeliu žemyn iki jo įte- 

o paskiau 
pietų va- 
Kaniukų 

pakraščio,

kejimo Bėžės-upėn, 
sutarta tiesia linija

Kaunas. — Ligšiol apie me-1 karų kryptimi iki 
tus laiko ėjęs SSSR pasiunti- kaimo piėtų rytų 
nybės 1 sekretor. ir charge d’- palikdama šį kaimą Lietuvos 
affaires pareigas Pozdniako-1 pusėje.
vas, dabar savo vyriausybės. Nuo Kaniūkų kaimo siena 
pakeltas į įgalioto ministerio! eina grioviu pietų vakarų 
laipsnį ir paskirtas nepapras- kryptimi, o paskiau sutarta 
tu pasiuntiniu Lietuvai. Minis- tiesia linija iki Malakužės 
tras Pozdniakovas šiomis die- kaimo pietų rytų pakraščio, 
nomis įteiks Valstybės prezi- 1 palikdama šį kaimą Lietuvos 
dentui savo skiriamuosius raš- pusėje.
tus. Gyvendamas Lietuvoje Nuo šito kaimo siena eina 
ministras Pozdniakovas daug Solciqos upe aukštyn iki jos 
prisidėjo prie gerų santykių ištekėjimo Mackiškių koloni- 
tarp Lietuvos ir SSSR gilinimo jos pietų rytuose, palikdama 
ir kultūrinio bendradarbiavi- SSRS pusėje Kužių palivark- 
mo išplėtimo. ką, Jundziliškių kaimą ir

Kaunas. — Tarp Kauno ir Mackiškių palivarką, Lietuvos 
Vilniaus numatyta greičiausiu pusėje — Narkuškių palivar- 
laiku leisti kursuoti greitąsias ką ir Mackiškių koloniją, 
a u t o m o tricas (motorinius 
traukinius), kurios kelionę 
tarp abiejų Lietuvos sostinių 
atliks per nepilnas pusantros 
valandos. Kelio iš Kauno į 
Vilnių yra apie 110 kilometrų.

Kaunas. — Ministerių tary
ba .priėmė 1939 metų Vilniaus 
paskolos įstatymo projektą, 
kuriuo Finansų ministeriui pa
vedama išleisti Vilniaus pa-ičio apytikriai
skolą 50 milijonų litų sumai.'atstu į pietų

Nuo Mackiškių kolonijos 
siena eina pietų vakarų kryp
timi iki Dzitvos upės ištekėji
mo prie Bratomežo palivarke.

Nuo Bratomežo 
siena ein Dzitvos 
iki jos susikirtimo 
—Sakaučių

Nuo čia 
tiesia linija 
sokos upės

palivarko 
upe žemyn 
su Eišiškių

keliu. , /
siena eina sutarta 
į vakarus iki Ver- 
ištekėjimo,

1,300
vakarus

esan- 
metrų

nuo

•si'

Fizinė kultūra veržiasi ir 
į Sovietiškąjį kaimą. Beveik 
kiekvienos Sovietų Respub
likos kiekviename kolchoze 
rasi bent keliasdešimt pasi
žymėjusių sportsmenų, pa
sipuošusių švarko atlape 
GTO (Goto v k trudu į obo- 
rone) ženkleliu.

(Iš “Lietuvos Žinių”)

London. — Cechai mėgi
no nužudyt dr. E. Hachą, 
nazių pataikūną, neva Če
ch i jos prezidentą. Jie laiko 
jį išdaviku savo tautos.

Roermond, Holandija. — 
Holandų priešorlaivinės ka- 
nuolės nukirto vieną nazių

Berlin. — Naziai grūmo
ja skandint ir Holandijos 
keleivinį laivą “Veendamą,”
kaipo ginkluotą kanuolė- 
mis.
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bet žiūrėk, kaip lc vertės* 
elektros padeda jums

s tuba

niacinąJis suka jūsų didelę vacuum valymo 
per 32 minutes .. .

O urba varo rankini vacuum, valant uiluidas 
rakandus. 1 valandą ir 20 minučių. . .

• arba skaistina jūsų grindis elektriniu liakeriuotojum per
30 minučių. . . i

• arba išskalbia du cėbrus skalbinių per 45 minutes.. . .
• arba duoda jum radio programas, kai jus dirbate, iš jūsų

G-E Radio-Fonografo kombinacijos per 3 valandas ir 6 
minutes.

Kadangi elektros kainos ėjo žemyn, žemyn, žemyn.
* pagal vidutinę kainą gyvenamiems butams. %

audimais

CON SOLID AT E O EDIS ON
Vidutinė elektros kaina gyvenamuose butuose New Yorko 
Mieste atpigo daugiau kaip 25 procentais per paskutinius de
vynis metus. Mūsų kostumeriai New Yorke ir W'estchesteryj 
sutaupo šiemet apie 551,800,000 lyginant su tuom. kiek jie 
būtų sumokėję pagal 1021) m. kainas ui dabar jų suvartojamą 
elektrą ir geną.

’ VJžsistatykite kas Antradieni WEAF 7:30 iki 8 V. M-— 
Echoes of New York
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MAN ABOUT TOWN
SPORTS-HUMOR-N E W 3 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STQRIES
by STANLEY PAULAUSKAS

written 
tenant, 

the na- 
have

composi- 
a furore 
rabid of 
the Esp-

SEVERAL of the articles 
by this column’s legal 
who at present is in one of 

tion’s greatest steel centers, 
tended to produce the supposition
that this renowned “City of Smoke” 
is devoid of beauty.

The insinuations of the 
tions have created quite 
among some of the more 
our Pittsburgh LDSers of
LenDerS group. The intense pride 
that they possess for their city has 
been, they believe, unlawfully trans
gressed upon, and that the invader’s 
remarks, while true to some extent, 
should not be taken as the yard 
stick with which to judge the rest 
of the town.

At the request of the author 
whose reports have been the cause 
of this civic uprising, I am submitt
ing this piece not to refute his 
claims, but on the other hand to 
bring out to him, and those who 
may have been misled and swayed 
by his articles, the beauties sur
rounding the industrial activity of 
this city.

Let’s see what possible beauties 
may be lurking in and around the 
“monstrous steel plants” as we look 
beneath the “dark acrid clouds” 
that supposedly hang over these 
mammoth structures by day, and 
through the "heavy fog” that, it is 
purported, screens them by night.

WITH OUR EYES turned in the 
direction of one of the 
nent plants our orbs take 

following picture: long, low, 
steel mills whose slender
stacks tower boldly into the hea
vens above to emit in a variety of 
sizes puffs and balls of smoke, now 
snow white, now soot black, that at 
the first opportunity steal a ride on

any whisper of breeze or gust of 
wind and lazily or madly drift along 
until they fade into the far distant 
horizon.

The picture invariably finds the 
mill situated along side any one of 
the three most famous Pittsburgh 
waterways; namely, the Allegheny, 
the Monongahela and the Ohio Ri
ver; this particular mill being si
tuated on the bank of the Alleghe
ny-Monongahela historic Ohio River 
into whose waters many an enraged 
Indian savage plunged his oar in 
hot pursuit of a fleeing, unwanted 
White Man who had dared to enter 
his domain.

promi- 
in the 
rugged 
smoke

Only “Experts” 
Need Apply

re-
it

head shone in 
of the sun

through the 
traced long lines on
he smiled cozily, ’ 
specialists,” he said.

the 
as 

window.

A two lane roadway atop the ten 
foot bank sets the mill back that 
much from the edge of the water.

The river flows directly toward 
the mill as if to engulf it in its mur
ky depths, until it runs into the 
10 ft. bank where it turns suddenly 
to the right, flows for a short dis
tance and again equally as abruptly 
turns to the left to continue its cra
zy winding journey southward to 
become one of the important 
butaries of the turbulent “Old 
River,” the Mississippi.

As we pierce the “heavy fog” 
screens the identical spot at night, 
a dazzling scene greets the eye. The 
high towering smoke stacks now 
take on the silhouetted appearance 
of lonely sentinels on night guard 
at an isolated fortress in the middle 
of a barren desert, standing stiffly 

erect: keen, alert eyes on the look
out for any sign or movement that 
would betray an enemy slinking 
stealthily in the shadows. White 
balls of cotton-like smoke now roll 
out from the columns intermittent
ly with shooting red sparks, bril
liantly lighting up the pitch black 
darkness in gorgeous hues of red 
and white. For miles around the 
sky is painted in this flaming scar
let color.

Inside these grotesque structures 
we find the men whose operations 
help to make the steel business a 
vital industry of America. As the 
heavy door of one of the furnaces 
is swung open, the white hot heat 
and intense blaze of the fire dance 
fiercely against the naked chest and 
arms of the man who dares to chai- 
1 >4/, I I 1 1 I z~x vx vx
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Stop the War:--
SAVE AMERICA’S YOUTH!
500,000 copies of the attached Manifesto were releąsed today by the 

National Council of the Young Communist League, U. S. A. This Mani
festo states the position of the Communist youth on the European war 
aqd the policies of the Roosevelt Administration. It poses the following 
questions to President Roosevelt:

“President Roosevelt says he is against sending the sons of Americ
an mothers into this war. So are we all.

“But Mr, President—Why did you and Congress rush with such 
haste to lift the arms embargo so that Chamberlain and Daladier 
could buy their machines of destruction and death from this country?

“If it is. your intention to have America remain neutral, why, may 
we ask, has your administration yielded to the pressure of Wall Street 
and egged Anglo-French imperialism on and on? Why is your ad
ministration encouraging war hysteria, helping to stir up hostility 
towards the Soviet Union?—the great land of socialism, the only 
country which has consistently fought for peace and which strives to 
bring this senseless slaughter of peoples to an end.

"If you are really for peace and against the merchants of death who 
profit from war, why have some of these merchants—your enemies of yes
terday—suddenly become your friends of today? Why, President 
Roosevelt, have Garner, Al Smith, J. P. Morgan and Tom Girdler 
joined with you for lifting the arms embargo? Are they also interest
ed in peace, Mr. President?

“Is this being done for ‘democracy,’ Mr. President? Why then, did 
you (and they) refuse to lift the arms embargo from Republican 
Spain—a true democracy!—or, why have you not given real aid to 
the Chinese people who are waging a just war for national liberation?

“Is it ‘democracy,’ Mr. Roosevelt, for Attorney General Murphy to 
prosecute Earl Browder on a trumped-up technicality, when every in
telligent person knows the real reason to be the Communist Party’s 
opposition to the imperialist war! Is it not strange that Mr. Murphy 
who but a year ago found himself in Mr. Dies’ ‘Red network,” today,

• favors this sinister committee for its ‘educational’ value?”
“Actions, Mr. President, not words are what count! Like Brutus, 

you may be an ‘honorable’ man, but like Brutus, you must be judged 
by your deeds. In 1916 Woodrow was re-elected on the slogan ‘He 
Kept Us Out of War.” In April 1917, only one month after his in
auguration, America was in the war. And Wilson, too, was an ‘honor
able’ man.”
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TUESDAY AND 
FRIDAY

Y o uth International Calls for
Students, Youth, to Resist War

Pro-Ally Slant Under Guise of “Neutral 
ity” One of First Steps Leading to War

though he

men walk 
night, into

the roadway did their 
as he neared the cen-

sitting in one of the 
moonlight /playing with

MOSCOW.—The Young Communist International, in a ring
ing manifesto on its 20th anniversary Monday called upon the 
youth of the capitalist countries to oppose the imperialist war 
and to advance along the road to socialism.

The manifesto, issued by the Executive Committee of the YCI, 
warned against the spurious^-------------------------------------
“neutrality” of capitalist coun
tries such as the United States.

“These ‘neutral’ governments,” 
the manifesto said, "are busy at a 
dangerous game, they are playing 
with the fate of their peoples. For 
them this war is a suitable mo
ment not only to conduct their own 
machinations but also to establish 
a reactionary regime in their own 
country. This ‘neutrality’ will lead 
to the involvement of their coun
try in this horrible war as well.”

The manifesto called the 20 years 
of the Young Communist Interna
tional “years of struggle against 
capitalism, against imperialist war, 
for unity of the working youth, 
against bourgeois reaction and for 
the rights of the youth.”

WAR AGAINST THE PEOPLE

B water Banquet 
And Dance

are 
this 
the

BRIDGEWATER, Mass.—We 
all prepared for the big time 
Saturday. This, of course, means 
Banquet and Dance which the LDS 
youth branch will hold on Saturday, 
November 25th. The place is the 
Bridgewater Citizens’ 
Street, Bridgewater, 
don’t forget the time

We have received 
Lawrence, South Boston, Stoughton, 
Montello and Norwood to expect 
them. But how about you, Worces
ter and Gardner? Please don’t dis
appoint us by not coming because 
everyone is going to have a swell 
time! And we mean it too!

At our last meeting we accepted 
the invitation to Montello’s house
warming which will be held on the 
Sunday following our affair. Quite 
a few from Bridgewater will be say
ing “woe is me!” on Mondey.

Here is what to expect when you 
come here this Saturday—more
good, hot food than you can ever 

And this is I eat plus coffee, tonic, beer, and 
demand that the youth other drinks included in the supper; 

blood and sacrifice their a nicely decorated hall with a slip- 
pery floor to dance on, and an or
chestra that plays sweet and swing. 
And can they swing the polkas! 
When you come down, you’ll see for 
yourselves.

By the way, all the youth will be 
seated at a separate table, so you’ll 
get better acquainted (not that 
that’s necessary to get some people 
acquainted).

We’re expecting a large crowd, 
and you’ll never regret coming to 
our first affair.

Remember the date is November 
25, 1939, at 7 p. m. Don’t be late!

I’ll greet you at the door.
—“Winnie Winkle.”

Club, 60 Hale 
Mass, 

is 7 p.
And 

m.
word from

years by 
magnatesThe manifesto concludes with the following appeal.

“Young people! Young workers! Do not let others do your thinking 
for you. 
terests. 
press.
common people, the working people—they 
Do not be tricked into believing that war 
masses. It does not! It brings ‘prosperity’ 
fering and death for the poor.

"We do not want the blood of innocent
do not want our blood spilt to quench the thirst for profits of the 
Morgans and DuPonts.

“This war is not our war. We want no part of it.
KEEP AMERICA OUT OF IMPERIALIST WAR!
DOWN WITH THE IMPERIALIST WAR!”

Do not be fooled by the propaganda of the moneyed in- 
It is they who own and control the radio, the movies, and 

Remember that you come from the ranks of the people—the 
have no interest in war. 
brings ‘prosperity’ for the 
for the rich; poverty, suf-

youth on our hands. We

ri-

he said.

In a Sentimental Mood;—
Of course the moon rays tapped 

gently against the hard little knots 
of the steel girders. And of course 
the lap lap murmur of the river could 
be heard way up on the bridge even 
though it was night, even though 
it was dark, and even 
was alone.

He walked quietly, as 
into the stillness of the
the deepness of a fog. The bridge 
was deserted at this hour and the 
lights over 
slow march 
ter.

She was 
benches, the
her long softly outlined shadow. She 
did look frail, he thought, a simple 
figure like all the other thousand 
frail and simple figures.

"Hello,” he said.
"You are late,” she said.
"I’m sorry,” he said. "I couldn’t 

come earlier.”
A tugboat was calling in the 

ver. He sat down beside her.
"It’s cold,
"Yes,” she said.
O God, he said to himself.
She had been lovely. The first 

pang was sweetest, for first things 
are always sweet, and the sugar 
food of day and day becomes bitter 
salt. Men need coarse bread to live 
upon, sometimes sweetened by the 
salt of others’ tears, not one’s own.

"You worked hard today?” she 
said.

"Yes,” he said. “It’s a busy seas-

Britain,

The present European war, the 
Young Communist International 
says, "was prepared for 
the big bankers, industrial 
and landowners.”

“The imperialists of
France and Germany,” the mani
festo declared, "are again fighting 
for world supremacy, they want to 
repartition the sources of raw ma
terials, products, gold reserves and 
the colonial peoples, 
what they 
shed their 
lives for.

"That is
waged in Europe is a crime against 
the cause of liberty so dear to the 
youth. This war is not a just war. 
The example of Spain and China 
shows that the youth never hesitate 
when it is a just cause for which 
they fought, arms in hand, with 
boldness and- self-sacrifice. But this 
war is, on the part of all the states 
that began and are waging it, 
unjust, imperialist war against 
people.”

The manifesto declared that 
British and French imperialists, 
with the aid of the reactionary 
leaders of Social-Democracy, are 
trying to get the youth to fight 
by calling the war "a war- in de
fense of democracy.”
UNDER THE BANKERS’ FLAGS

why the war now being

lenge its Hellish entrance.
The heavy, hardened, steel-like 

sinews of this man ripple and dance 
lightly beneath his red-bronze skin 
as he proceeds with his task before 
the gaping mouth of the oven.

Here is an aw-inspiring scene—a 
perfect physical specimen, a furnace 
tender, outlined sharply against the 
dark background of the plant as the 
bright burning glow of the furnace 
blaze heats against his bared, sweat-

HIS bald
flection 

streamed 
Long fingers
the desk and 

"We need
"Specialists.”

"What kind
"Well, any

You see, we 
dime a dozen, 
write men. 
desk men. 
one who can specialize.”

Annoyed at his 
vious attempt to 
thing which he 
clarify, I queried: 

“Okay, I’m a 
let’s go on from 

“What do you 
I hesitated a moment. His eyes, 

a dull red, like someone who’s just 
managed to catch up on sleep, ap
peared to glitter. He watched me 
closely.

"I specialize in reporting news.”
"Ah, well that’s something and 

nothing. We all do. This paper 
also interprets news. What kind of 
news do you interpret?”

"But I thought you wanted a 
reporter. Someone who wrote facts, 
not interpretations.”

"True, true”— again that long 
finger tracing long lines—“but these 
days mere facts are not enough. 
There’s not much in just telling 
what happens. The public wants tol 
know when it will happen, why Į 
it happened, and, most important—Į 
how and who is going to make it 
happen. Get the point?”

“In other words, you want some
one who is an expert.”

"Exactly.”
"I’m an expert.”
The personnel director swiveled 

about in his chair. His back was 
toward me now. He was looking 
out into the street.

"Can you expert in labor news? 
To be blunt about it, it’s the inside 
stuff of the men in the trade uni-' 
ons that’s news these days.”

"That’s not exporting. That’s ex
posing.” - -

He swiveled again. Now he faced from the joint attack of the Har
worth school board and the Har
worth post of the American Legion.

Dr. Rugg was present and con
ducted his own defense at the hear
ing before the Parent-Teacher As
sociation in Cleveland School.

George \yest of Harworth, who our members and it has proved to 
acted as spokesman for the com- be a great hit with us.
plaining delegation, read from one| Qur President, Charles Sholunas, 
of Dr. Rugg’s books used in the wishes to welcome r11 — ----- —’
Harworth schools:

" ‘Is America the land 
nity for all the people?
all the people.”

"It’s un-American and
of the truth,”

A loud "boo1

of specialists?” 
kind of specialists, 
can get reporters a

The same with re-
The same with copy 

What we want is some-
liecilo Clį,CĮ121oL 1410 MCll c 

vagueness, his ob- jng highly developed body.
drive home some- 
preferred

specialist.
there.”

specialize

that

on.
"I’m glad,” she said.
Maybe next year we’ll be married, 

he thought. Then I’ll press her hair 
to my lips each evening and it will 
be warm upon the pillow and fall
ing down upon my breast.

O God, God, God, he thought, how 
it hurts.

“You said something?” she said. 
"I was thinking how nice the sha

dows fall from the clouds and run 
along the river.”

"Yes,” she said, “they are nice.” 
In the beginning it was much 

better. Much better. Words • were 
DANCE to be given by the L. 'rare and there was the still still-

I ness that never weighed heavily 
' between them. One glance, one pres
sure of the hand, and the clouds 
would part and even though it was 
darkest night there would be warm
ness and light in the air about them.

I still love her, he thought, God, 
God, how I love her.

_ I And even when night fell again,
Harmony 'Group? After The concert'even when it was as cold and sharp 
there will be dancing to the music as it is today, that^ bitter threnody 

.of the “Eagle Serenaders” and t.ic,” 
(admission is only 45c, so don’t for-j 

the get the date and we guarantee you

2nd District’sPitts. Youth 
Prepared for 
Busy Weekend

an 
theBig Shindig on 

December 9
the

This, to me, dear readers, is 
Beauty — unadulterated, unvarnish
ed, genuine Beauty. The kind of 

Now, Beauty that even the most famous 
artist’s brush cannot honestly capt
ure. Not all Beauty is heralded by 
Broadway Mazdas or Fifth Avenue 
hands. This is a different kind of 
variety — clear, clean, crisp Beauty 
— Mother Nature in the Raw.

Believing that lack of space will 
not permit me to delve into the ap
pealing scenic sights of this town 
of a more delicate nature, as for in
stance the Cathedral of Learning, 
Liberty Tunnels, Mellon Institute 
and the most recent Buhl Planeta
rium, four of the most magnificent 
projects of artful construction to be 
witnessed anywhere; or the Pan
ther Hollow, Forbes Field, Schenley, 
North and South Parks, I will end 
this piece hoping that some of our 
other members will bring these out 

I in their articles.

not to

in?”

you’ll hire

do that.” 
stoolpigeons.

can
for
and red-baiters, 
Isn’t that right?” 
fell off.

me.
“Call it what you want.”
“If I can do

me ?”
"Maybe—-if you
"You’re looking

You want phonys 
not newspapermen.

Than his mask
"That’s all. There isn’t anything

I can do for you.”
Gone was his fake pleasantry, his 

"I’m trying-to-help-you” 
The interview was over.

Is there any doubt that 
sonnel director of one of

attitude.

the per-
the na-

—Stanley Paulauskas. 
f

Yes or No
On Opportunity?

loud
a

ENGLEWOOD, N. J.
"boo” rewarded the efforts of 
prospective delegation of book-bur
ners here this week when Dr. 
Harold Rugg, professor of education 
at Teachers College, Columbia Uni
versity, defended his text books

PITTSBURGH, Pa. — When the 
ball starts rolling, there’s no stop
ping it. So it is with our LDSers 
and their activities for this weekend.

Esplen: Novembei’ 25th at 8 p_. m. 
A gala banquet sponsored by the 
“espLenDerS.” Good food and a ge
neral invitation for a good time. 
Price, 60c. Place, 3351 W. Carson 
Street. See you there?

North Side: A hangup getogether 
on the 26th at the LDS Hall 
Medley Street. Zeke will bring 
fiddle and Hy the washboard.

Taking into consideration 
sandwiches, beer and organized 
square dances plus the quips and 
quacks which are thrown in free of 
charge, well, it’s a’gonna be a hot 
time in the old burg ’round 8 p. m. 
See you there?

Wilmerding: A group met and will 
meet again on the 26th. Round four 
o’clock on this eventful day the 
gang will congregate and talk over 
LDS youth activities. Following the 
meeting, steps will be taken to pull 
a surprise attack on the North 
Siders’ shindig. ’

—See You There.

on 
the

New Haven News
NEW HAVEN, Conn. — The Dai

na Chorus wishes to announce and 
welcome Mrs. Eva Reid, formerly 
Eva Konkas, as the new and suc
cessful leader. Mrs. Reid is well 
known for her musical and singing 
abilities. She has promised to pre
sent several new ideas to help make 
a better chorus.

Į New music has been selected for

of opportu- 
No, not for

the reverse 
_____  __ __ ____ stormed Mr. West, 
tion’s largest newspapers sought a I A loud “boo” answered Mr. West, 
propagandist for the warmakers, an; the audience while the Harworth

There is a CONCERT AND
XI J.’l JU UW --------

M. S. 2nd District on Saturday, | 
December 9, 1939, at 7 p. m., 29 
Endicott Street in Worcester, Mass.

Here’s our concert program — A. 
Mickevičiūtė, soloist; Helen Kižys, 
dancer; So. Boston Male Chorus; 
Worcester Aido Chorus Women’s 
Group; and the So. Boston Women’s

a good time.
LMS 2nd Dist. Comm, 

per J. Kižys.

Double
Trouble
I was single 

gay and free
I am married,

Oh, when
Life was 
Now that 
“Dust Be My Destiny.”
Gee, when I was single 
Most anywhere I could fly.
And now that I am married, 
“Each Dawn I pie.”
Gosh, when I was single, 
Things were honky-dory.
Now that I am married.
I wait for the "Road to Glory.”

the would ring over and over again.
I It was lost, he thought, like yes- 
' terday’s shadows, yesterday’s, yes, 
yesterday’s. Over and over, unend
ing, the same deep cut rhythm.

“I must go now,” he said, “it’s 
late.”

“Oh,” she said.
“I will see you 

said.
“Yes,” she said.
Tomorrow and 

thought, and many 
On the same road, 
roadway with the same moon tap
ping gently on the same little knots 
of the same steel girders.

O God, he thought, love isn’t 
enough.

So let this be a lesson,
To all young folks, of course, 
Stay single, don’t get married, 
For it’s like “Three Men on a

Horse.” —^J. Kizys

tomorrow?” he

tomorrow, 
more 

on

he 
tomorrows, 
the same

wishes to welcome 
old members that 
active part in the

all the new and 
have taken an 

chorus.
—A. Member.

Dogging? Phooey!

The trial was the result of char
ges of "un-American” writing by B. 

_ _ _ , C. Forbes, union-baiting, red-baiting
aide to Dies, a compound of all delegation sat in disgruntled 'silence, financial writer for Hearst papers, 
the rats and liars who have paraded | Dr. James A. Mitchell, rector of Forbes failed to show up at the
before the infamous committee in St. Paul’s Episcopal Church, heated- hearing.
Washington? ly asked Mr. West: | "Ever s

He sought an "expert.”
There’s a war boom in i the news

papers filed for "experts”—experts 
in the manufacturing of lies and 
propaganda for war. —D. W.

Baltimore Lyros 
Chorus NewsThe YCI warned the youth that 

those who are dragging you to war 
under the false pretense of defense 
of democracy are the worst ene
mies of democracy and liberty.”

The manifesto cited the oppres
sion of 480,000,000 people in the 
British colonies by the British Lords 
“who boast that in this war they 
are ‘the defenders of democracy and 
human rights,” the slaughtering by 
the Anglo-French imperialists of 
the peoples of India, Syria, Moroc
co, Arabia, Indo-China, “and of all 
countries where waves the flag of 
the London and Paris bankers.”

Branding the betrayal of the 
Spanish, Czech and Austrian peoples 
by the British and French bour
geoisie, the manifesto continued:

“They are waging this war to 
plunder and enslave the peoples. 
The capitalist rulers of London and 
Paris are striving by war not only 
to strengthen but to make eternal 
their black reactionary imperialist 
regimes and their brutal enslave
ment of mankind.

“They want to establish a re
actionary alliance against the work
ing class, against the Soviet 
the buttress of peace and 
ism. They want to use the 
dinavian and Balkan states,
other countries also, for those base 
aims. These are the real criminal 
aims of the British and French im
perialists, for which they are wag
ing the war.” ,

Md. — The Lyros 
monthly meeting at 
Hall, 853 Hollins 
opened by Mr. J.

BALTIMORE, 
Chorus held its 
the Lithuanian 
Street. It was 
Deltuva and Mr. Žemaitis presided 
at the meeting for the rest of the 
evening. The minutes were read by 
A. Kuchauskas and accepted. Fi
nancial secretary’s report was given 
and accepted.

The rental for the hall for pur 
chorus rehearsals has been lowered 
and our instructor has reduced the 
price for rehearsals.

The Lyros Chorus Banquet, which 
was held on November 19, was a big 
success! All members who worked 
at the banquet really worked hard. 
The chorus extends its thanks to all 
the ladies of the kitchen, and the 
girls who helped serve the tables. 
Also, thanks to the men, who were 
bartenders and waiters.

If anyone ever wants to see true 
loyalty to an organization, we think 

1 that they ought to come and see 
the Lyros Chorus’ members and 

'friends at banquet time. Truly, this 
affair is held each year, and the 
cooperation and spirit' of the mem
bers is’ really something to be 
noticed. Without this cooperation 
the affair would be a draw-back, so 
again, the chorus extends 
esteemed "thanks!” to all 
ed with the banquet.

Tickets for the operetta, 
ta Kova” which is to 
January 21, 1940, are 
cents for adults and 
cents for • children.

Members in the cast are: Miss A. 
Watts, Charlie Juskauskas Jr., Mr. 
Meskys, Mrs. Pyvarun, Mr. Jasaitis, 
Mr. Lojseta, Mr. Deltuva, Miss M. 
Deltuva, Mr. Chas. Juskauskas Sr., 
Mr. Paserskis, Mr. Sęmis, Mr. Janar- 
vyčia, 
chorus

This 
by —

Union, 
social- 
Scan- 

and

NEW CIO ORG. OF N. Y

NEW LDS SLOGAN:-
Get a Member

its most 
concern-

"Nebaig- 
held on 
be fifty

be
ta 
twenty-five

In December!MOUNTAIN LAKES, N. J., Nov. 
17.—William Van Orden, 24, had 
been this borough’s dog catcher for 
almost a month and 
caught a dog. At last he 
trail of a collie, chased 
town, finally netted it.

Then he took stock. Assets: $10 
for catching the collie. Expenses: 
One month’s work and 20 of his 
220 pounds lost in the chase.

He turned in his badge and net

he hadn’t 
got on the 
it all over

, “Ever since
“Were you ever in the South? bes’ objections

Have you ever seen sharecroppers ? and invited him to talk it over the | 
If you have, do you still contend American way to find out what he 
that this is the land of opportunity objected to, but |ie has flatly re-apd went into the. coal trucking 
for all the people?” fused,” Dr. Rųgg stated. business.

hearing of Mr. For-
I have written him

Adolph Germer, who was 
recently appointed CIO orga
nizer of N. Y. He. will succeed 
Allan S. Haywood, appointed 
national organizer. •

William 'Boyd star of the 
visited Jack Benny recently 

Ridps 
use of

range, 
on the 
Again” 
Boyd’s

of
producer Har-
time to rank

work on

Mr. Stanys; and the whole 
supporting the cast.

correspondence is written

—Charlie Juskauskas Jr<

Because he’s discovered that he 
sleeps sounder on a train than any
where else, Robert Preston is ne
gotiating with the Pullman Comp
any to purchase a complete berth 
to install in his Beverly Hills home. 
He recently completed the leading

ąet of "Buck Benny 
and offered him the 
silverfitted saddle.* * *

Despite the rush 
“Road to Singapore,” 
lan Thompson finds
as top bowler among the Paramount 
executives. He has an average of 160 
for 15 games and 227 high game, male role in "Thyphoon.’
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Mano Patyrimai Karo Metu 
Uetuvoje

SO. BOSTON, MASS

Rašo M. Baltulioniute
(Tąsa)

Vieną dieną išsivadinau brolienę, kad 
eitume pamatyti pas mano trečią seserį 
Jekubiškių kaime,—nuo brolio apie trys 
kilometrai. Į Jekubiškių kaimą reikia ei
ti per Kibyšių kaimą. Kibysiu kaimas 
dar čielas stovi, nors jų žemė maždaug 
seniai buvo išskirstyta, tačiau visvien 
laukia paliepimo, kuomet kaimą reikės 
ardyt. Kibyšių ir Jekubiškių kaimai 
veik siekdavus vienas su kitu. Bet Jeku
biškių kaimas jau išdalintas į vienkie
mius. Einant per Kibyšių kaimą, stebė
jau į žemę sulindusius namelius, lange
lių mažumą, per kuriuos vargiai kokia 
nors šviesa įeina vidun. Tiesiog baisu 
darosi, kuomet pamanai, jog dar šiuose 
žemėn sulindusiuose be šviesos name
liuose žmonės gyvena, gyvena žiemą ir 
vasarą. Rodosi, nereikia blogiau. Brolie
nei sakau, kad šie į žemę sulindę name
liai daugiau atrodo į gyvų žmonių ka
pus. Rodos, Kibyšių žemė nevisai prasta, 
tačiau ūkininkai, mažai žemės turėda
mi, niekaip neišgali žmoniškų namelių 
pasibudavoti.

Pasiekus sesers gyvenimo vietą, čia 
jau pasirodė biskį šviesiau. Namelis 
skarda dengtas, langeliai didesni, namai 
ant kalnelio, kluonas ir tvartai tvarkiai 
sustatyti. Tai buvę amerikonai ir tu o jaus 
matosi skirtumas. Tiesa, jie gauna šiokią 
tokią pagelbą nuo brolio iš Amerikos, 
tuo būdu lengviau gyventi.

už dienos kitos bus geresnis patvarky
mas.

Aplankiau tėvų kapus, kurie ilsisi Liš
kiavos kapinyne. Mano vargšė motina, 
kuri dar nesenai mirė, taip labai norėjo 
matyt mane, kad net tą pačią dieną, ku
rią jinai mirė, išsiuntė brolį į Merkinę 
pažiūrėt ar nėra laiško nuo manęs, nes 
aš tuomet žadėjau parvažiuoti. Sugrįžęs 
brolis iš miestelio, rado motiną mirusią. 
Esant ant kapų, prisiminė man vienos 
dainos žodžiai:

“Kad ir sugrįšiu savo šalelėn, nebera- 
siu tėveliu, tik rasiu bėdas, vargus, 
laimes...”

Tik ta ir radau. ..

ne-

Sa-

Kaip Atrodo Liškiavos Miestelis
Rugsėjo 8 d. brolį išsivadinau važiuot 

pamatyt Liškiavos miestelį, nes tą die
ną buvo kokia ten tautos šventė. Liškia
vos bažnyčia su aukštu bokštu stovi ant 
kalno, tuo būdu šioj visoj apylinkėj iš to
lo matosi. Važiuojant per Rusingės dva
ro laukus, klausiu brolį, ar visa dvaro 
žemė išdalinta. Brolis sako: — ne; dva
ro ponai ir šiandien gerai gyvena, že
mės jie turi virš 80 hektarų, gyvulių 
daug/vien tik karvių apie 50.

Privažiavus Liškiavą, apžiūrėjau mies
telį ir bažnyčios rūmus, kuriuos dzūkai 
vadina <<cieliais.’> Aplink bažnyčią pasi
keitimo nėra, tačiau pats Liškiavos mies
telis žymiai sumažėjęs, daug žydų ap
leido Liškiavą todėl, kad nėra iš ko vers
tis, o kiti, kurie turėjo šiek tiek žemės, 
pasitraukė toliau nuo miestelio.

Liškiavoj randasi 6 skyrių mokykla. 
Girdėjosi nusiskundimų, kad čia, aplink 
Liškiavą, Merkinėj nėra gimnazijos. Val
stiečiai, tie, kurie ir išgalėtų leist savo 
vaikus į gimnaziją, neleidžia vien todėl, 
kad arčiausia gimnazija yra Alytuj, tuo 
būdu šioj apylinkėj retas kuris patenka 
Alytaus gimnazijon.

Tuom tarpu Liškiavos dideliuose baž
nyčios rūmuose buvo apgyvendinti Lie
tuvos atsarginiai (kareiviai), naujai pa
imti. Nekurie kareivėliai nusiskundė sa
vo namiškiams, kad jiems stoka maisto, 
kadangi, jie sakėsi, tuom tarpu tik gau
ną vieną ir pusę lito maistui per dieną, 
o už tiek tik duonos gali nusipirkti, nors 
ir duonos ne visuomet čia gali gaut 
pirktis, jie sakė, nes miestelis mažas, o 
iš apylinkės gyventojų ne ką gali gaut 
pirkti, nes jie patys neturi. Sakė, gal

Liškiavos Parapijonai Nusiskundžia 
vo Dabartiniu Klebonu

Sakoma, Liškiavos dabartinis klebo
nas, kurio vardo neprisimenu, yra gana 
grobštus. Kada jis važinėja kalėdoda
mas, tai iš stubos tol neis, kol neapdo
vanosi jį. Tačiau, ne bile ką jis ir ima. 
Labiausia prašo pinigų. O jei ūkininkė
lis bei bežemis žmogelis neturi litų, tai 
turi duot mėsos. Kunigėlis tai daro su 
išrokavimu, nes Lietuvoje mėsa ne visai 
pigi, kaip pavyzdžiui grūdai ir kiti pro
duktai. Tuo būdu jam mėsa apsimoka 
imti, gali ją parduoti ir iš to jam būna 
šiokia tokia nauda. Viršminėtas kunigė
lis nėra biednas žmogus: jam priklauso 
didelis žemės šmotas, laiko daug gyvulių, 
jo šeimai maisto yra perteklius. Išrei
kalauti iš biedno žmogelio paskutinį li
tą bei paskutinį kąsnį mėsos, gali pa
daryt tik žmogus, pas kurį nėra sąžinės 
ir žmoniško jausmo.

Liškiavos senis kunigas Sidarevičius 
dar gyvas, bet pasenęs ir jis jau nebesi
kiša į jokius bažnyčios bei kitus reika
lus. Parapijonai jį giria. Sako, tai buvo 
geras kunigas, kada jaunesnis buvo. 
Draugiškas, neišdidus, nesigailėdavo sa
vo parapijonams širdingų patarimų.

Čia, aplink Liškiavą, žemė vietomis ne
bloga, tačiau daug ir prastos randasi. 
Matosi daug kalnelių, pušynėlių, piesky- 
nėlių, bet už tad gamta graži. Tie gra
žūs, mano akimis žiūrint, kalneliai, taip 
gražiai dabina laukus! Tiesa, ūkinin
kams kalneliai labai nepatinka,—jie ma
no, kad jiems jų laukai šimtu nuošim
čių būt gražesni be kalnelių, kadangi ant 
kalnelių nei javai, nei žolė nemėgsta 
augti.

Nemunu ūkininkai labai džiaugiasi, 
kurie arčiau jo gyvena; ypač šeiminin
kės džiaugiasi, jos drabužius plauna Ne
mune. Vasaros metu save ir visą savo 
šeimą numazgoja Nemune. Be to, dar 
vis nekuriems pavyksta koks litas už
sidirbti, nes 
Nemunu.

Sugrįžę iš 
mano sesers
kiant manęs. Jie buvo girdėję Amerikos 
pasiuntinybės Kaune pranešimą per ra
diją, kad amerikonai, kurie nori grįžti į 
Ameriką, turi skubėti. O mano seserys 
kaip tik labai bijojo, kad man pasilikus 
Lietuvoje ir karui įsiliepsnojus visoj Eu
ropoj, neprisieitų vargti kartu su jomis.

(Bus daugiau)

vis dar plukdomi medžiai

Liškiavos namo, radome 
vyrą iš Česų kaimo lau-

Masinis automobilistą mitingas Detroite; jis pareiškė protestą prieš Chryslerio 
korporaciją, kuri išvarė iš darbą 55,000 darbininką (paskelbė lockoutą).

Socialistą Rezignacija iš 
Kongreso

Amerikos Lietuvių Kongre
so Bostono Apskričio metinė 
konferencija įvyko lapkričio 
12 d., So. Bostone. Delegatų 
pribuvo 57.

Pirmininkas S. Michelsonas, 
atidaręs konferenciją ir pa
skyręs mandatų komisiją, lai
ke mandatų priėmimo pasakė 
įžanginę kalbą, kurios tonas 
ištisai buvo pesimistiškas, čia 
pat pabrėždamas visai nepa
matuotas priežastis, ..pareiškia, 
kad socialistai turėjo savo su
sirinkimą ir nutarė pasitrauk
ti iš Kongreso. Prieš tą kalbą 
pakilo audra protestų. Po to 
įnešta rinkti konferencijai 
pirmininką, kuriuomi likosi iš
rinktas J. Skliutas iš Worces- 
terio.

Išklausius protokolą ir ra
portus, priimtas dienotvarkis. 
Kadangi S. Michelsonas įžan
ginėj kalboj pasakė, kad so
cialistai nutarė pasitraukti iš 
Kongreso, tad į dienotvarkį li
kosi padėta pirmu punktu 
svarstyti socialistų bendradar
biavimo Kongrese klausimas.

Atsidarius diskusijoms, pra
sidėjo urmu registravimasis 
tuo klausimu kalbėti. Tad lai
kas likosi apribotas po 5 mi- 
nutas kiekvienam kalbėtojui.

Socialistai a r g umentavo, 
kad nazizmą, kaipo idėją, ne
reikalingas, kad žmonių ūpas 
atslūgo link Kongreso darbuo
tės, kad Sovietų Sąjungos su
sitarimas su Vokietija padaro 
socialistams negalimu veikti 
vienoje organizacijoje, kur 
yra komunistai, o ypatingai 
socialistai pasipiktinę Moloto
vo kalba, pasakyta Sovietų at
stovų suvažiavime Maskvoje, 
kad nazizmą, kaipo idej, ne
galima kariauti kanuolėmis, 
darydami išvadą iš to, kad 
komunistai liko priešingi ko
vai prieš hitlerizmą. Tą Molo
tovo kalbos mintį Michelsonas 
labai pasiryžusiai tempė ant 
savotiško kurpalio, toli apsi
lenkdamas su tiesa.

Bet bene bus svarbiausia 
priežastis socialistų bėgimo iš 
Kongreso, tai laike diskusijų,
5. Michelsonui užsikarščiavus, 
prieš jo norą ir iš netyčių, li
kosi paleista antis iš po skver
no, būtent, kad Suvienytos 
Valstijos rengiasi į karą tal
kininkų pusėje, reakcija kelia 
galvą ir galimas daiktas, kad 
greitu laiku prasidės perse
kiojimas visų karo priešinin
kų, tad geriau nutilti dabar, 
kad nereikėtų nukentėti vė
liau.

Komunistai ir visi kiti argu
mentavo, kad Kongreso veik
los dirva nesumažėjo, tikslai 
dar neatsiekti ir atsižvelgiant 
į dabartinę Suvienytų Valsti
jų, Lietuvos tarptautinę ir ka
ro padėtį, mūsų veiklai susi
daro gana plati ir reikalinga 
darbo dirva. Prie užbaigos ga
na karštą ir reikšmingą kalbą 
pasakė Prof. Kubilius, ragin
damas delegatus nepaisyti da
lies Centro Komiteto sauvališ-. 
ko paskelbimo likvidavimo 
Kongreso, kas yra neteisėtu, 
bet palaikyti Kongr. ir veikti 
ant toliau. Po to sekė balsa
vimas. Už palaikymą Kongre
so balsavo 47. Už likvidavimą
6. Su tuomi socialistai rezig
navo iš Am. L. Kongreso Bos
tono Apskričio.

Nors po to socialistai kon
ferencijoj pasiliko, bet daly- 
vumo jau nebeėmė, 
likusius ižde pinigus, 
atskaitą, pasiųsti 
šelpimo fondan per
atstovybę. Taipgi raginta de
legatai lokaliniai rinkti aukas 
vilniečių sušelpimui.

Nutarti atsišaukti į kitus 
apskričius, kad rasti susitari
mą ir būdą dapildymui pabė
gusios Centro Valdybos.

Prieš uždarant konferenci
ją, S. Michelsonas atsisveiki
no su delegatais, pareiškiant, 
kad jis ir socialistai Kongre
sui blogo nevelina ir jie iš sa
vo pusės jokių kliūčių neda
rys, bet, reikalui esant, pagel
bės, tik dabartiniu laiku da-

lykams taip susidėjus, akty
viai dalyvauti nebegalį.

Pirmininkaująs J. Skliutas, 
prie užbaigos, kaip ir atsaky
mą į tai, sako, kad jis virš 20 
metų atgal įstojo į Socialistų 
Sąjungą po Grigaičio pasaky
tos kalbos, kurioje pasakęs, 
kad “Socialistai yra tokie 
žmonės, kurie priešo spau
džiami iš kovos lauko nebė
ga”, bet dabar jau visiems 
buvo aišku, kad jie bėga. To
liau paraginęs delegatus ant 
toliau veikti su didesne ener
gija ir pasiryžimu, konferen
ciją uždarė. •

Sekretorius S. Zavis.
P. S. Prieš siunčiant šį pra

nešimą į spaudą, man pranešė 
draugai, kad “Keleivis” išėjo 
su karšta tirada prieš Kongre
są. Tas parodp, kad S. Mi
chelsonas, d ž e ntelmoniškai 
duotą prižadą konferencijos 
delegatams, kongresui ne
kenkti, neištesėjo išpildyti.

Traukinys Užmušė Penkis 
WPA Darbininkus

New Britain, Conn.—Be
važiuojant penkiem pašai - 
piniams WPA darbininkam 
automobiliu skersai geležin
kelio į darbą, staiga at- 
pleškėjo traukinys, kuris ir 
užmušė visus automobilio 
važiuotojus: Josephą Gaz- 
dą, D. Loomisą, Wm. Fra
zier j, J. Lynchą ir R. Mc
Namara.

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

mažėjimas einąs labai greit.
Tegul šie teigimai gali ne- 

pasitvartinti, bet tai vis dėl
to yra antra didelė proble
ma visai lietuvių tautai, ku
ri taipgi yra būtina juo 
nuodugniausio tyrinėjimo, 
svarstymo ir išvadų. Viel- 
horskio teigimuose tiesos 
yra, ir tai mus visus turi 
dar daugiau priversti susi
rūpinti.

• Ta pačia prasme reikia 
pasakyti, kad 
tikro pernelyg 
tautiškai. Tūli 
politinėje ar
plotmėje—ir lietuvis dažnai 
visa ko atsisako ir bėga pas 
kitus, o ne kovoja savo tau
tos rėmuose už geresnę at
eitį. Nutautinimo proble
ma ir sąmoningumo reika
las—tai antras didelis mūsų 
mokslininkams uždavinys.

lietuviai iš 
neatsparūs 

nusivylimai 
socialinėje

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensaciiigas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

New Jersey Valstijos Lietuvių Radio

SVARBI VAKARIENE
New Jersey Lietuvių Radio Valandos 2-jų Metų 

Sukaktuvių Vakariene
Rengia Radio Vedėjai su Pagclba Vyrų ir Motery Draugijos

Įvyks Sekmadienį, Lapkričio 26 Nov.
Prasidės 4-tą valandą po pietų.

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE
180 New York Avė., -:- Newark, N. J.

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

GROS RADIO ORKESTRĄ

Dienrašč i o ‘Laisve s’I

BAZARAS
Vasario 9, 10,11 ir 12 Feb.

CENTRAL PALACE SALĖJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.
I '

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymu vyrą ir moterą drabužius. Per
dirbu Fur Coats pagal naujausias madas. Išvalom, 

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam j namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

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

(Kampas Roebling St.) B ~

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj l

Krautuvėj. ft

Manhattan Liquor Store &

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

PIRKDAMI PAS MUS-MOKATE 
TIK UŽ PERKAMĄJĄ PREKĘ

Nuoširdžiai Kviečiai Visus Pirkti Lietuvių OVER GLOBE 
Gamybos Avalynę Lietuvių Krautuvėse

Gausite įvairios ir kitos rūšies, geros kokybės:
BATŲ, BATELIŲ, KALIOŠŲ, ARCH SUPPORT, SLIPPERS, 

SNEAKERS IK MOTERIMS ŠILKINIŲ KOJINIŲ

Mes nežadant, ko negalim ištesėti. Bet užtikrinant, kad pirkiniu 
jo kaina būsite pątenkinti. AVALYNĘ GAUSITE stiprią, patogią, 

jūsų kojoms pritaikytą.
UŽ JŪSŲ PALANKUMĄ IŠ ANKSTO DIDŽIAI DĖKINGAS

Nutarta 
padarius 
Vilniečių 
Lietuvos

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODfiS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

ir

56-27 
66-31 
69-21

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC.
STASYS A. MILCIUS, Sav.

365 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
cor. Marcy Ave.,

Clermont Ave., Maspeth, L. I.
Grand Ave., Maspeth,. L. I.
Grand Ave., Maspeth, L. I.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOK1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

NOTARY 
PUBLIC

SUNDIAL 
SHOES

Telephone
STagg 2-5043
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paraginti, kad jie 
su savb regėjimo

26 d., 11 vai. ry-

kiekvienas

Kiekvienam žmogui yra 
svarbu žinoti, kaip reikia sa
vo akis užlaikyti. Regėjimo 
trukumas gana tankiai pasi
taiko vien tik dėlto, kad mes 
nemokame savo akis gerai už
laikyti—trūksta mums žinoji
mo, bėda, vargas, o ypatingai 
senatvėje. Todėl ne tik kiek
vienas mūsų narys, bei narė 
turėtų atsivesti savo draugus, 
bet ir kitus 
susipažintų 
likimu.

Lapkričio
te, Lietuvių žinyčioje, mes ga
lėsime išgirst, ką Dr. J. F. Bo
risas mums pasakys.

Kaip jau daugumai yra ži
noma, Dr. Borisas yra gabus 
prelegentas. Apart to, jis ge
rai ir labai aiškiai skaito savo 
paskaitas, rodosi,
žodis turi didelę reikšmę, ką 
jis sako.
yra įdomu jį išgirsti ir susipa
žinti, kaip reikia savo akis už
laikyti, kad geras regėjimas 
būtų ir senatvės sulaukus. 
Kiek teko patilti iš Dr. Bo
riso, tai jis sakė, kad sakys 
keletą žodžių ir apie šalčius 
ir vitaminus, taipgi ir apie 
maistą. Vadinasi, visi šie klau
simai yra labai svarbūs ir kiek
vienam yra naudingi. Jis šim
tams žmonių yra daug gero 
padaręs veltui, taipgi ir ši pa
skaita veltui kiekvienam.

Todėl kiekvienam

Kubiliūno Radio Programa
Nedėlioj, lapkričio 26, iš 

stoties WCOP prasidės 8:30 iš 
ryto. Programą pildys Olga 
Šukiūtė, Elena Žukauskaitė ir 
Ignas Kubiliūnas.

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos

Šeštadienio, Nov. 25-to ra
dio programa per stotį WO- 
RL, 920 kilocycles, 8:30 'iki 
9:00 vai. ryte bus sekanti:

1. Gros muzikantai: smui
kininkas Longinas Buinis, Sr., 
armonistas Jonas Šidlauskas, 
ir Margaret Thiesing, pianistė 
iš Cambridge.

2. Marijona Vinčienė iš So. 
Bostono duos virimui receptą 
“Thanksgiving Dienos” pie- 
tam ‘Turkey-Kugelį Stuffing.’

Sekmadienio, Nov. 26-to ra
dio programa per stotį WO- 
RL, 920 kilocycles, 9:30 iki 
10:30 vai. ryte bus sekanti:

1. Longino Buinio, Jr. Ca
valiers

2.
Kliubo
Elenai

3. Dainininkė Elena Genie
nė iš Worcesterio.

Steponas Minkus,
garsintojas.

orkestrą iš Cambridge. 
Worcesterio Moterų 
Choras, vadovaujant 

čenienei.

Hartford, Conn
Lapkričio 12 d. Vilniaus 

Vadavimo Skyrius" arba, kaip 
dabar, pasivadino, Vilniaus

buvo išrinkta 
komisija iš šių draugų: K. 
Motuzą, K. Naravas, F. či- 
žauskas, P. Salinka. O gaspa- 
dinėm tam vakarui buvo iš
rinktos šios moterys: D. Nara- 
vienė, M. Slakienė ir O. Ta- 
minskienė. šokiai bus laikomi 
lenkų laisviečių salėj. Įžanga 
tik 25 centai.

Mūsų vajįninkąs draugas F. 
Čižauskas vis darbuojasi. Jis 
ir šiame mitinge pertatė 2 
naujus narius. O jūs, draugai, 
da nei po vieną negavot šiame 
vajuje. O turim mes visi nors 
po vieną narį įrašyti laike va
jaus. Paklauskit savo pažįsta
mų. Jie stos į LDS.

Visi draugai įsidėkit į gal
vą ir nepamirškit ateiti į atei
nantį susirinkimą, 10 dieTią 
gruodžio, nes jis bus metinis, 

į ra- 
kad1 portą, žinosit, ką kuopa nu- 

vilnie-1 veikė per metus, o svarbiau
sia, tai bus renkama ateinan
tiems metams valdyba. O tas 
turėtų visiems nariams rūpėti, 
nes nuo valdybos priklauso ir 
kuopos veikimas ir pažanga.

pri- 
bet 
ką 

ten

Radio Choras. Dainavo gerai. Tam reikalui
Pirmas kalbėjo vietinis pra

lotas Ambotas. Jis kalbėjo, 
kad Lietuva buvo kada 
spausta po Rusijos jungu, 
dabar Rusija jau ne ta, 
tada buvo ir dabar jau
valdo bolševikai, bet vistiek 
teisingi, atėmė Vilnių iš lenkų 
ir atidavė lietuviam. Kalbėjo 
pusėtinai gerai.

Antras kalbėjo kun. Vaškas. 
Dar atrodo jaunas, bet kalba 
tai dar, rodosi, neišsivysčius iš 
18-to šimtmečio .Niekino So
vietų tvarką, kad, girdi, nors 
Vilnių ir atidavė, bet kadan
gi jie visagalinčio Dievo ne
pripažįsta, tai jie gali atimt 
atgal ne tik Vilnių, bet ir vi
są Lietuvą. Negalima jiem 
užsitikėti. Vilnių, sako, atida
vė, kada visai ištuštino, viską 
išvežė. Bet nepasakė, ką tokio • Išgirsite valdybos metinį 
išvežė. Laikraščiai rašė, 1.....
Sovietai nuvargusiem 
čiam atvežė maisto ir kitokių 

i daiktų, o tas begėdis bando 
tiesiog meluoti, kad viską iš
vežė. Kalbėjo, rodosi, ma
žiem vaikam.

Trečias kalbėjo “Darbinin
ko” redaktorius (?). Tas irgi 
kalbėjo panašiai, kaip ir kuni
gas. Bedieviai Vilnių atidavė, 
bet, sako, dar neatidavė 
mums priguli. Dar, sako, 
sai neatidavė Švenčionių 
virš 150,000 
girdi, rimčiausio laikraščio 
“New York Times” korespon
dentas rašė, kad jis tiki, jog 
gal būt teisybė, kad Lietuvos 
atstovai užklausė Stalino, 
“Jeigu, girdi, Lietuvoje komu
nistai pradėtų kelt betvarkę, 
ką daryti?” tai, girdi, Stalinas 
atsakė, “kad šaudykit.” “Jei
gu,” sako, “vieni neapsidirb- 
sit, tai aš padėsiu.” Bet, gir
di, pasakė, kad pas jus ko
munistų nėra, tik trockistai.

Dabar aišku, kad bendrai 
dirbt su tokiais elementais ne
galima. Yra žmonių, su ku
riais būtų galima sugyventi.

Tai čionai buvo tik viena 
katalikiška pusė, kitas sroves 
atmetė, dirbo vienpusiškai.

Dabar yra rengiamas kaipo 
užbaigimas Vilniaus apvaikš- 
čiojimo. Tai įvyks lapkričio 
26 d., Lyric svetainėj, 2 vai. 
po pietų. Čionai kalbėtojui 
galės duoti klausimus. Daly
kai geriau išsiaiškins. O ten 
dvasios vadai priplepėjo .visko 
ir klausimų negalėjo jiems 
duoti. Ką jie pasakė, tai 
teisybė. Buvęs.

gyventojų

kas
ru
su
ir,

ir

Shenandoah, Pa.
Visko Po Biskį

Laikytas LDS 34 kuopos 
mitingas 12 dieną lapkričio 
buvo skaitlingas, nariai domi
si veikimu. O šį sykį ypač 
daug moterų atsilankė. Geras 
dalykas, nes ir moterys turi 
rūpintis organizacijų reikalais 
ir sykiu su vyrais visur veikti.

Aptarus kuopos reikalus, 
buvo išklausyta komitetų ra
portai. Rengimo LDS 10 ap
skričio baliaus, Wilkes-Barre,

Fondas, su pagelba vietinių komisija davė platų raportą, 
surengęs Parengimas 'buvęs pasekmin- 

Vilniaus atgavimo apvaikščio-1 gas, vien tik iš Shenandorio 
jimą. Kaip tokiam svarbim, buvo atvažiavusios 6 mašinos, 
parengime, žmonių buvo ne- 
perdaugiausia. O gal žmonėm 
jau nusibodo jų klausyti apie 
Vilnių.

Nors konferencijoje dėl to 
apvaikščiojimo jie patys sto
vėjo, kad turėt tik vieną kal
bėtoją, bet pakvietė du ir ne 
tuos, kurie buvo tarta. Pakvie
tė “Darbininko” redaktorių, 
rodos, Kneižį, ir kunigą kokį 
ten Vašką 
Kolegijos.

Programą 
pirmininkas 
Čekanauską. Tas pasakė, kad, 
girdi, mes darbą jau užbai- 
gėm, Vilnių jau atvadavom. 
žinoma, jeigu Sovietai būtų 
neatidavę, tai jis su liežuviu 
būtų galėjęs vaduoti Vilnių 
amžinai. Po tam jis vedė ir 
programą.

Dainavo šv. Cecilijos vieti
nės parapijos choras. Sudai
navo 
etų 1

organizacijų buvo

o da ir iš Makanojaus buvo 
kelios. Be to, tam baliuje bu
vo ir gera programa, kurią 
vieni shenandoriečiai išpildė, 
su solais, duetais ir kvartetu, 
kuris neseniai tik susitvėrė iš 

j LDS 213 jaunuolių kuopos. 
Visi draugai vienbalsiai užgy- 
rė raportą ir pagyrė komisiją 
už surengimą tokio pasekmin
go baliaus.

Vienas draugas pakėlė 
klausimą, kad būtų laikomos 
Amerikos ir Lietuvos tautiškos 
vėliavos ant kuopų mitingų. 
Draugai, apkalbėję tą klausi
mą, nutarė įsigyti vėliavas ir 
visuomet turėti šalia stalo, lai
kant kuopų mitingus. Iki šiol 
da neturėdavom jokios vėlia
vos laikant susirinkimus.

Kadangi šitą sezoną kuopa 
dar neturėjo jokio parengimo, 
tai nutarė ruošti šokius prieš 
adventus, 2 dieną gruodžio.

> neblogai. Buvo solo, du-1 šokiai bus laikomi sykiu su
ir dainavo New Britaino 213 jaunuolių LDS kuopa.

iš Marijanapolio

atidarė V. V. Sk. 
ir perstatė poną

HARTFORD, CONN.
Lietuvos 

rengia balių, šeštadienį, I«vkx. - - -
d. Laisvės Choro Svet., 57 Park St.Jsto Perkant 30c, prie durų 35c. Vien 
pradžia 8 v. v. Įžanga — pašaliniams ,tik šokiams 25c.^ Bus ir gera muzi- 
25c, Nariams veltui, šokiams gros 
gera orkestrą. Bus skanių užkandžių 
ir

įdžiavos Nuotakos.” Bus Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Drz. Svetainėj, 6835 Superior Ave. Pra- 

šeštadienį, lapkr. 25,džia 4 ,vaL P° Pictū- Tikietai išank-

gėrimų. Nepamirškite dalyvauti!
Kom. (276-277)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpinis 

Kliubas rengia prakalbas, sekma
dienį, lapkr. 26 d. Pradžia 2 vai. po 
pietų Lietuvių Tautiškoj Svetainėj, 
928 E. Moyamensing Avė. Dalyvau
ja Lyros Choras ir Merginų Seks
tetas. Prakalbą sakys Antanas Bim
ba, “Laisvės” Redaktorius iš Brook- 
lyno. Temoje: Vilniaus Atvadavimo 
Klausimas. Kviečiame visuomenę at
silankyti ir išgirst svarbias prakal
bas. (275-277)

kuopa ruošia sveikatos 
sekmadienį, 26 dieną

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 

prakalbas, 
lapkričio, Lietuvių Svet., 243 Front
St., pradžia 2:30 vai. po pietų. Įžan
ga veltui. Kalbės visiems gerai žino
mas Dr. Kaškiaučius iš Newark, N. 
J. Jis kalbės kaip apsisaugoti' nuo 
šalčio ir kaip bendrai palaikyti svei
katą gerame stovyje. Kviečiame lie
tuvius skaitlingai dalyvauti. — Ren
gėjos. (275-277)

Kiek anksčiau rašiau, 
rengiamas “Daily Workerio 
balius buvęs pasekmingas. Tai į 
ištikrųjų buvo nes liko 
$75.60. Tai yra didelė 
tokiam mažam mieste, 
Shenandoris. Bet mūsų 
gai netingi darbuotis ir 
met atlieka savo pareigą pir
mutiniai. Taip ir žiemet mūsų 
skyrius pirmutinis išpildė ang-1 n fe nū,' 
lų spaudos vajaus kvotą, su- Barre, 
keldamas jam $100. Tai ir vėl 
teks pirma dovana shenando- 
riečiams už jų gerą darbavi- 
mąsi.

Ačiū

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas
24 d., lapkr., 7:30 v.
Svet., 180 New York 

kad ’kviečiami dalyvauti ir
draugus bei pažįstamus, 
skaitoma paskaita — Asmens Vaid
menis Istorijoj. — Seki*.

' (275-276)pelno 
suma 
kaip 

drau- 
visuo-

ka, turėsimo valgių ir gėrimų. Šis 
parengimas įvyks sekmadienį, lapkr. 
26 d. Kliubictės kviečia Clcvelando 
ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame parengime. — Kom. (275-277)

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

\ SepHnfas puslapis
..................................... .........................................------------------------------------ ■■■" ,

Dūkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, azlatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 
bus reikalingi.

• Jfis sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 
šiuo išpardavimu—sale.

• Mažiukai dlvonukai nuo 89c ir aukšiau.
Jei atsinešite šj skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes 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.

įvyks 
v., Jurginčj 

Avė. Visi 
atsivesti I 

nes bus.

ATYDAI LDS 10-TO APS
KRIČIO KUOPOMS

Kuopos, kurios aplaikėto tikietus 
platinimui LDS 10-to Apskr. Bankno
tui, malonėkite grąžinti pinigus ir 

; neparduotus tikietus, nes reikia pa
daryti atskaitą. Siųskite: O. Zda- 

, 305 Lyndwood Ave., Wilkcs- 
Pa. Prašome neatidėlioti.

(275-276)

BAR ir GRILL
Lietuviy Restaurantas

HUItnCtf Gaminam valgius ir 
m t u r im o Amerikos

mjį] JLP/n įdirbimo ir impor- 
H € /II tuotų degtinių, vi- 

, WZL-AL nokiu vynų ir gero 
lįiąuor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

CAMDEN, N. J.
118 ir ALDLD 133 
svarbias prakalbas 

klausimu.
Empire Hall, 

Pradžia 7 v. v.

kuopos 
Vilniaus 

memena J i-., „(romi! 1 atvadavimo klausimu. Sekmadienį, 
. . v. lapkričio 26 d., Empire Hali, 1832

draugėms, kurie aukavo šiem Fiimore St. Pradžia 7 v. v. Kalbės 
[Antanas Bimba, “Laisves” redakto
rius iš Brooklyno. Kviečiame publi
ką dalyvauti šiose prakalbose. — 
Kom. (275-277)

šokiam ir parėmė darbininkų 
spaudą.

Vokietijos Lėktuvas Šaudė 
j Holandy Lėktuvą

LDS 
rengia

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

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Politinio Sąryšio susirin

kimas įvyks lapkr. 24 d., Piliečių 
Kliubo Svet.., 7:30 v. v. Draugijų 
atstovai malonėkite dalyvauti, turi
me daug svarbių dalykų aptarti. — 
J. J. G. Rast. (275-276)Amsterdam, Holandija.—

“s V°kuiių A--SktTS| CLEVELAND, OHIO 
skrido per Holandųą. Ho-l Amcrikos Lictuvių Motorų Kiiubas 
landų lėktuvas Šūviais per- rengia Balių su perstatymu “Bau- 
sergėjo jį. Tai nazių lėktu
vas atidarė savo kulkosvai
džių ugnį į holandų lėktu
vą, bet paskui nuskrido at
gal į Vokietijos pusę.

Holandija pasiuntė 
lynui protestą prieš 
laužymą Holandijos 
siškumo.

Bei

bepu

Dideli Streikai Čilėje
Santiago, Chile. — Su

streikavo tūkstančiai (gal 
jau desėtkai tūkstančių) 
audimo ir skeryklų darbi
ninkų, reikalaudami pridėt 
uždarbio. Grasina streikuot 
ir 5,000 telefonų darbinin
kų-tarnauto jų, taip pat rei
kalaudami daugiau algos.

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

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

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

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINES
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

Atsineškite šį skelbimą su sa 
vim ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDĄ

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

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnaa.

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Francija Skandintų Sovie
tų Pirktus Laivus iš 

Vokietijos
Paryžius. — Jeigu Sovie

tai pirks Vokietijos laivus, 
pabėgusius į Sovietų prie
plauką Murmanską, ir jeigu | 
Sovietai leis tuos laivus per, f 
jūras, tai Francijos valdžia if 
žada juos lygiai skandinti |Įj 
bei grobti, kaip kad jeigu f 
jie nebūtų parduoti Sovie
tams.

PRANEŠIMAI Iš KITUR ..
HUDSON, MASS.

Šeštadienį, lapkr. 25 d. bus rodo
ma Lietuviškos Filmos iš Maynardo 
“L.” pikniko ir Lietuvių Alaus Išdir- 
bystčs —■ Brockerts ir Cremo Ko. 
Taipgi bus ir kalakutų laimėjimas, 
o prie šokių gros Trijų žvaigždžių 
Radio Ork. Įvyks Kliubo Svet., 17 
School St. Įžanga 15c. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. (276-277)

SCRANTON, pa.
ALDLD 39 kp. rengia Kugelio 

Parę, sekmadienį, lapkr. 26 d. Pel
nas nuo šio parengimo bus skiria
mas darbininkiškiem reikalam. Svet. 
134 W. Market St. Pradžia 6 v. v. 
Įžanga 25c. Bus gera orkestrą. To
dėl kviečiame visus dalyvauti ir 
linksmai laiką praleisti. — Kom.

(276-277)

PUIKIAUSIOS

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton į
Laikrodininkas-Jeweler »

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 |
ATDARA VAKARAIS S

Open Day and Night
. • '>

Managed by

TEITELBAUMRHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

/ER1THIN GRACE . . .
dependably accurate Goren. Veliu* 
gold filled case . . . . S23 '

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

i f Vapor Room,
V 1 Room, Large

yk Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

JE. • \ žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir
mA kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Vargai 

*r kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai Ir
I Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesųprantą- 
Į te, kreipkitės su pasitikėjimu į 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

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

Tarp Union Sq. ir Irvlng PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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NewWto^^fcrZlnioi
Browderiui Gint Mi

tingas Šį Vakarą
Komisionierių Ginčas 

dėl Sistemos
Kuhn įsteigęs Bundą 

Dirbdamas Fordui
Central Brooklyne 

Statys Namus
Jaunųjų Komunistų rengia

mos prakalbos, kuriose bus 
plačiai aiškinama Browderio 
bylos reikšmė Amerikos darbo 
žmonių civilėms teisėms, įvyks 
jau šį vakarą, penktadienį, 
lapkričio 24-ta, Royal Wind
sor, 69 W. 66th St., New Yor
ke. įžanga 25c, su “Daily 

X Workeryje” telpančiu skelbi
mu tik 15c. f
Kalbės paskilbęs kovotojas 

ir Komunistų Partijos nacio- 
nalio komiteto narys Robert 
Minor, taipgi John Little, šios 
valstijos J. K. Lygos sekreto
rius ir Gil Green, J. K. Lygos 
nacionalis pirmininkas.

L. K. N.

Visuomenės Dėmesiui
Lietuvių Demokratų Kliu- 

bas jau gyvuoja metai laiko ir 
gana sparčiai auga. Pereitame 
susirinkime nutarė kas penk
tadienis laikyti paskaitas bei 
prakalbėles su pasikalbėji
mais vienai valandėlei, o vė
liau seks pasilinksminimai ir 
kitkas. Kviečia visus atvykti 
išgirsti apie gyvenimo būklę ir 
dėlko tas kliubas susivėrė. 
Prasideda šį penktadienį, lap
kričio 24, lygiai 8 v.v., 18 
Scholes St. ,Brooklyne, kliubo 
patalpose. Esate visi laukiami.

Vedėjas Juozas Lugauskas.

Civilės Tarnybos komisio
nierius Kern išsiuntęs depart- 
mentams paraginimus teikt 
specialius kreditus tarnauto
jams, kurie iškeltų netikslu
mus tarnyboj. Į tai aštriai at
šovė parkų komisionierius 
Moses, tą pavadindamas šni
pinėjimu.

Kern vėl pakartojo savo 
pareiškimą, kad dėpartmentas 
griežtai laikysis savo nusista
tymo kredituot tarnautojus iš
kėlusius department© sukty
bes. Jis pareiškė, kad tas bū
tų atšaukta “tik tada, jei 
praktikoje surastume neprak
tiška arba majoro įsakymu.”

“Mes manome tai esant la
bai geru dalyku, kaip dabar 
dalykai stovi,” sakė p. Kern, 
tikrindamas, kad p. Moses el
gėsi “labai paikai pavadinda
mas mus OGPU.”

Kontrolierius McGoldrick, 
Queens prezidentas Harvey ir 
Richmond prezidentas Paima 
pasisakė, kad jie nesilaikys 
Civilės Tarnybos Komisijos 
politikos, kaip patvarkyta ko- 
misionieriaus Kern.

Manhattan prezidentas Is
aacs, policijos komisionierius 
Valentine ir majoras atsisakė 
daryt pareiškimus šiuo tarpu.

Fritz Kuhn, nazių German- 
American Bundo vadas, teis
me sakė, kad jis sutvėrė bun
da tebedirbdamas Fordui, De
troite. Kuhn buvo importuotas 
iš Vokietijos kaipo ‘technikas’ 
Fordui.

Paklausus apie jo sueikvo- 
tus bundo pinigus, Kuhn tik
rino, kad kaipo vadas jis tu
rėjęs teisę vartot bundo fon
dus taip, kaip jam patiko. Jis 
liūdijo, kad jis pirma pasisky- 
ręs sau po $300 algos į mėne
sį, tačiau paskiau, 1937 m. 
konvencijoj, bundas pavedęs 
jam visą galią ant bundo fi
nansų.

New Yorko Džiovininkams 
Lyga persiorganizavus. Ji 
sieksianti suteikt priežiūrą 
džiovininkams iki suras jiems 
lovas ligonbučiuose.

Statvbos Industrijoj 
Mažiau Darbų

“Turke” Šiemet Brangiau
Nors Amerika nekariauja, 

tačiau šiemet apvaikščiojant 
Padėkų Diena ne vienai šei- C v f

mynai prisiėjo “dėkoti” (kas 
turėjo už ką) — be kalaku
to (turkės) ir be daugelio ki-’ 
tų dalykų. Jie biednuomenei 
pasidarė nebepasiekiami dėl 
pakėlimo kainų, kurių prie
žastį pelnagrobiai aiškina ka
ru. Pati tradicinė “turke” per
nai mokėta nuo 29 iki 31 c., 
o šiemet jau iki 45c už sva
rą.

Tosteris Kalbės N. Yorko 
Garmentiečiy Centre

Didelis naujų namų projek
tas, kainuosiantis $24,000,000 
ir talpinsiantis 3,828 šeimy
nas, ruošiamasi pradėt statyt 
Central Brooklyne, Navy 
Yard srityje, prie Fort Greene 
parko. Parkas būsiąs dalimi 
projekto. Apie tai, kada jis 
manoma pastatyt, majoras, 
kuris dalyvavo kertinio ak
mens padėjimo ceremonijose, 
pasakė: j

“Jeigu mes gausime greitą 
kooperaciją iš valstijos — o 
tas jau pažadėta—bildingai 
turėtų būti gatavais apsigyve
nimui 194 1 metų pavasarį.”

Projektas bus taikomas ma
žai uždirbantiems, kokiais ir 
yra daugelis gyventojų toje 
srityje, dabar vadinamoje 
“raistu.”

Tik pereitą savaitę pana
šiam projektui padėtas kerti
nis akmuo Bronxe.

Registruoja Bedarbius 
Jūreivius

WPA pradėjo registruoti 
bedarbius jūreivius, kurie ne
teko darbo dėl “neutralumo” 
žygiais einant pervedimo 
Amerikos laivų svetimoms 
šalims. Tuo tarpu daugelis iš 
jų, kurie pirmieji neteko dar
bų po pasirašymo to akto lap
kričio 4-tą, jau yra išbuvę po 
3 savaites be darbo.

DAUGIAU KANTRYBĖS!
Šalpos ir Labdarybės De

part. komisionierius Hodson 
atsišaukė į 10,000 to depart
ment© tarnautojų apsieit su 
atsikreipusiais pašalpos “kan
triau, maloniau ir su didesne 
priejauta.”

Statybos darbai New Yor
ko valstijoj per spaliu mėne
sį numažėję 4.2 nuošimčio, o 
aivos numažėjusios 9.5 nuoš. 
Išdirbtų valandų skaičius nu- 
mažėjęs 6.7 nuošimčio nuo vi
durio rugsėjo iki vidurio spa
lių mėn.

Pareiškimas paremtas ra
portais iš apie 1,700 firmų, 
kurios kas mėnuo siunčia sa
vo raportus N. Y. Valstijos 
Department© Darbo Divizijai.

PRAKALBA BROŠIŪROJ
Browderio puiki prakalba, 

pasakyta Madison Square 
Gardene, New Yorke, minint 
Sovietų Sąjungos 22-ją sukak
tį, jau atspausdinta brošiūrai- 
tėje, anglų kalboj. Parsiduoda 
po 1 centą kopija. Gera pro
ga visiems tiesos žodžios my
lėtojams užsisakyt ir paskleis
ti miniose.

L. K. N.

PRAŠOME PASIIMTI 
LAIŠKUS

Sekamų asmenų laiškai ran
dasi “Laisvės” ofise. Kiti jau 
senokai yra, prašome pasiim
ti:

Baltaitienė, Dagis, Kanapo- 
ris, A. Petruškevičius, T. She
rry, Wm. Sabeiko, K. Tarnui, 
Chas. Thomas, A. Talandzevi- 
čius, Joe Veiveris, Jonas Ve
lička, P. žedelis, Mrs. Jonas 
Valančius.

“L.” Adm.

PAŠOVĖ PLĖŠIKĄ •
Jaunarp vyrui atėjus alko

holinių gėrimtį krautuvėn, 
1108 Park Ave., N. Y., ir įsa
kius pakelt rankas, savininkas 
Nitzburg iš karto su pagelbi- 
ninku buvęs pasisukęs neva 
eit į užpakalinį kambarį, kur 
jiems buvo liepta eiti, bet 
ūmai apsigrįžęs ir paleidęs 
šūvį į plėšiką. Pašautasis su
dribo ant grindų. Policija jį 
nuvežė Bellevue ligoninėn.

Patirta, kad plėšikas, Jo
seph Magagnos, 22 m., vieną 
kartą buvęs pasiųstas kalėt už 
žulikystę, kitą kartą už ap- 
kraustymą namų ir kartą už 
nešiojimąsi šautuvo be leidi
mo.

Nitzburgui būt užgultu irgi 
nepirmiena, jo krautuvėj plė
šikai buvę šešis kartus bėgiu 
pastarųjų 4 metų. Anais sy
kiais plėšikus jis pravijęs tvo
damas į juos bonkomis.

William ,Z. I?oster, Ameri
kos Komunistų Partijos nacio
nalis pirmininkas ir žymusis 
amerikinio unijizmo autorite
tas, kalbės Kom. Partijos 2-ros 
sekcijos rengiamame masi
niame mitinge lapkričio 28-tą, 
Manhattan Center, 34th $t. ir 
8th Avė., N. Y.

Ši apylinkė yra žinoma kai
po drabužių industrijos cen
tras, taigi ir didžiausių disku
sijų ir kovų centras unijiniais 
klausimais. Fosteris čia jau 
per daug metų nekalbėjęs, 
yra labai laukiamas svečias. 
Jis kalbės apie “Sovietų Są
jungą ir imperialistinį karą.” 
Apart jo, kalbės M. Katz, J. 
Boruchowitz, Dora 'Zucker ir 
A. Ames.

Mitingas išsklaidys daug 
karinių miglų, kurias čia lei
džia social-demokratai, socia
listai, lovestoniečiai ir trockis- 
tai.

L. K. N.

Mrs. Burns, 2043 Webster 
Ave., Bronx, nakčia rado 3 
mėnesių sūnelį užtroškus} 
blankete, įsislinkus blanketan 
giliau, negu ji buvo užklojus.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių 

randasi 3 kambariai su rakandais. 
Dėl daugiau informeijų, kreipkitės 
po antrašu 25 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. (275-276)

krautuvė,

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, dideli, garu šildomi. Pageidauja
ma, kad atsišauktų vyrai arba ženo- 
ta pora. Ant vietos yra ir garadžius. 
Savininkę galima matyt šeštadie
niais ir sekmadieniais visą 
Kitais vakarais nuo 5:30 v. 
vėlai. Kreipkitės po antrašu: 
Lefferts Blvd., Ozone Park, 
Transportacija paranki, pro 
važiuoja busas 
R——----- —

54-tas 
Metinis

Lankėsi “Laisvėje”

Trečiadienį lankėsi “Lais
vėje” d. J. ir L. žemaičiai ir 
jos sesutė d. Mankienė iš 
Waterbury, Conn. Atvykę su 
reikalais keletai dienų. Drau
gai žemaičiai yra geri darbuo
tojai “Laisvės” vajuose ir 
abelnai darbininkiškame judė
jime.

Gelžkelių inspektorius Ri
chard Byrne, 52 m., tapo
traukinio suvažinėtas Port 
Morris traukinių kieme, pri
klausančiame N. Y. Central 
linijoms.

Morganas Buvęs “Apgautas”
Turgaviečių komisionierius 

Morganas pereitą antradienį 
patsai išėjęs “pasipirkt” pas 
įvairius'pirkliautojus, kad su
žinot, kaip sekasi vidutiniam 
pirkėjui. Pasekmės buvusios 
tokios, kad veik pusėj aplan
kytų vietų buvę bandyta ap
gaut. Vienur radęs neveikian
čias svarstykles, reiškia, pri
taikomas sulyg nuožiūros į 
.pirkėją, kitur nusukę svorį, 
dar kitur perdaug aukštos 
kainos sulyg rūšies parduoda
mos prekės, o vietomis gavęs 
permažai grąžos.

Penkis iš tų šulerių jis areš- 
tuodinęs ir teisme nubausta 
užsimokėti po $5. Jo inspek
toriai irgi pašienavę po tur
gavietes.

UNIJA SURUOŠĖ PUOTA 
SAVO NARIAMS

Nacionalė Maritime Unija 
suruošė Padėkų Dienos puotą 
apie 3,000 savo bedarbių na
rių, kurie tapo išmėtyti iš 
darbų einant nauju neutralu
mo įstatymu. Suruošimu rūpi
nosi unijos pagelbinė (auxilia
ry). Valgiapis gamint pasi
šaukta reguliariai virėjai iš 
unijos virėjų divizijos. Pie
tums išduot paskirta laikas 
nuo 11 ryto iki 6 po piet, uni
jos patalpose, 126 — 11 th 
Ave., N. Y.

MIRĖ
Marijona Kozarnienė, 74 

m. amžiaus, 155 Havemeyer 
St., fnirė lapkričio 22 d. Kū
nas pašarvotas graboriaus 
Bielausko • koplyčioj. Bus pa
laidota lapkričio 25 d. iš Ap
reiškimo Panelės švenčiausios 
Bažnyčios, šv. Jono kapinėse. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bielauskas).

Jerome Lupo, 76 m., pašo
vęs kaminką dėlto, jog manęs, 
kad jindi jį apkalbinėjanti, 
nuteistas kalėti nuo 3 mėnesių 
iki 3 metų.

dieną, 
v. iki 
130-06 
N. Y. 
stubą

(275-277)

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 „

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

T*el. Evergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAveineyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma’ Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams. 
BEDFORD AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

231

BALIUS 54-tas
Metinis

Rengia Šv. Jurgio Draugystė

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 eiles 54-tas balius.

PROF. KAIZOS ORKESTRĄ
Grieš Lietuviškus Ka valkus Šokiams

J. NAVICKO NAKTINIŲ PELĖDŲ ORKESTRĄ
Grieš Amerikoniškus šokius

Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

SPECIAL!
LIETUVIŠKAM MONOPOLY.!

REPUBLIC, Maryland valstijos, grynų rugių 
degtinė, 3 metų senumo 90 proof.

, Kvorta $2-09
Pint $J.O7

Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store
415—17 Reap St. arti Grand St. Brooklyne
Tel. EV. 7-2089 Lie. L-72

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modeliu.

Mes turime slzų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužj dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS .
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn. N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro
•i* 4* 4*

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

Ą VIENATINIS LIETUVIŠKAS

Jįu kabaretas
STANLEY MISUNAS

Savininkas
VjL Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Vincas J. Daunora
- ------------------------- APTIE KORIUS ________________

DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai




