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KRISLAI
irDar Apie Mackevičių 

Stasį.
“Išvežti iš Vilniaus,” 

Vilniuje Dirba!...
M. J. Olgin.
Rytoj Hartforde.
Gruodžio 21 d.

Rašo R. Mizara.

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

“Amerika,” “Vienybė” ir 
kiti anti-sovietiniai laikraš
čiai buvo paskelbę ir aprau
doję Kostantą Stasį ir Ra
polą Mackevičių, Vilniaus 
lietuvius tautininkus. Girdi, 
raudonarmiečiai juos su
ėmę ir išvežę “nežinia kur.”

Pas mus jau buvo rašy
ta, kad tai yra melas: So
vietai tų žmonių niekur ne
išvežė. Šiomis dienomis ga
vome Eltos pranešimą iš

Holandija ir Belgija 
Išstoja prieš Dvigubą 

Anglijos Blokadą
__________  H-------------------------------------------------------------------

Naziai Meto “Baliūnines” Kom. Partijos Vadas
Minas j Anglijos Vandenis J/.,,.] Browder Kalbės

Amsterdam,. Holandija.— 
Belgų ir Holandų valdžios 

Vilniaus (išleistas lapkr. 6, stipriai užprotestavo Angli- 
d.), kuriame skaitome:

“Iš lietuviškų laikraščių 
Vilniuje kol kas eina tik 
vienas dienraštis ‘Vilniaus 
Balsas,’ kurio vyr. redakto
rium paskirtas Rapolas 
Mackevičius...”

Toliau:
“Vyr. Vilniaus kr. remti

NAZIAI PASKANDINO 
ANGLŲ KARINĮ LAIVĄ, 

KITĄ SUŽEIDĖ .
nutarė 

dir- 
par- 
Ho- 
kitų

j jai, kad Anglija 
grobt visus Vokietijos 
binius, kuriuos gabens 
duot į užsienius laivai 
landi jos, Belgijos ir 
bepusiškų šalių.

Tokia Anglijos “dviguba 
blokada” tai skaudus smū
gis bepusiškų kraštų pre-

k-to Vilniaus skyriaus val-,kybai, kaip sako Holandija 
dyba pareigomis pasiskirstė ir Belgija.
šitaip: K. Stasys — pirmi
ninkas. ..”

Berlin, lapkr. 24. — Na
zių submarinas rimtai su
žeidė Anglijos šarvuotlaivį 
“Belfastą,” 10,000 tonų įtal
pos, įlankoje Firth of 
Forth; o vokiečių mina nu
skandino dar vieną karinį 
Anglijos laivą naikintuvą, 
kaip sako % nazių komanda.

London. — Vokietijos lėk
tuvai nuleidiųėja parašiu
tais Vadinamas “baliūnines” 
magnetiškas minas-sprogi- 
nius į žiotis Thames upės, 
prie kurios stovi Londonas. 
Tokias 'minas? naziai taip 
pat “sodina” iš lėktuvų į 
pakraštinius Anglijos van
denis, ypač iŠ rytų pusės. 
Tuomi naziai stato į pavojų 
laivų kelius, J kuriais buvo

NAUJA RUMUNIJOS VALDŽIA BŪ
SIANTI FRANCUOS RĖMĖJA

pristatoma bent pusė reika
lingo Anglijai maisto iš už
sienių.

Nazių minų parašiutai 
ištirpsta vandenyje; o kai 
prisiartina laivas, tai mag-j 
netiška nazių mina pakylan
ti nuo marių ar Upės dugno 
aukštyn ir sprogdama jinai 
suardanti laivą, kaip kad 
sako Anglijos karinio laivy
no žinovai.

Yale Universitete
------------------------------------------E 

ANGLIJA PRIPAŽĮSTA, 
KAD NAZIAI SUNAIKI

NO DAR 24 LAIVUS

London, lapkr. 24. — Ka
rinė Anglijos komanda pri
pažįsta, jog per 6 dienas 
naziai sunaikino 24 Angli
jos ir bepusiškų kraštų 
(kontrabandiškus) 1 a i vus 
minomis ir submarinais pa
kraštiniuose Anglijos van
denyse.

Holandijos valdžia patarė 
savo prekiniams laivams 
liktis namie, o ne plaukt 

Vadinasi, bolševikai tuo- per Šiaurės Jūrą ar Atlan- 
du vyru suareštavo ir išve-, to Vandenyną, kadangi 
žė “nežinia kur,” o tie patys jiems ten'gręsia susprogi- 

ir mas nuo Vokietijos jūrinių 
bombų-sproginių.

Bet kai kurie Holandijos 
laivai vis tiek plaukia.

Singapore. — Anglai čia 
sušaudė 23 sukilėlius prieš 
Anglijos valdžią.

vy rai Vilniuje gyvena 
veikia!

Vitaitis jau šaukė Ameri
kos lietuvius protestuoti 
prieš Sovietų vyriausybę ir 
reikalauti juos išlaisvinti.

Kodėl tie žmonės ' taip 
melavo? Todėl, kad pa- 
šmeižti Sovietų Sąjungą. 
Todėl, kad Sovietų Sąjunga 
atidavė Lietuvai Vilnių!

Jeigu taip, tai ar ne to 
paties vertos ir tos pasakos, 
kurios skelbė, būk raudon- 
a r m i e č i ai “apiplėšė Vil
nių”!?

Aišku, taip!

Per Kelias Dienas Na
ziai Sunaikino 25 Talki

ninku ir Kt. Laivus
Berlin. — Vokietija pa

reikalavo, kad Belgija liau
tųsi davus reikmenų kari
niams Anglijos laivams, 
blokaduojantiems Vokietiją, 
ir kad iššluotų laukan An
glijos šnipus.

London. — Naziai mino-

Bucharest, Rumunija. — 
Pasitraukė Rumunijos mi
nisteriu kabinetas, kurio 
pirmininkas 'buvo Const. 
Argetoianu. Tad karalius 
Karolis pašaukė G. Tata- 
rescu sudaryt naują minis
teriu kabinetą. Tatarescu 
yra linkįs suvest Rumuniją 
į draugiškumą su Francija. 
Jis jau yra pirmiau buvęs

Rytoj newyorkieciai lai
dos labai žymų žmogų—M. 
J. Olginą (Plačiau apie jį 
skaitykit editoriale). Olgi- 
nas—žmogus, visą savo gy
nimo gražiausią dalį pralei
dęs revoliuciniam darbinin
kų judėjime.

Tai žymus intelektualas, 
gabus rašytojas-publicistas; 
geras ir malonus draugas.

Šių žodžių rašytojui teko 
ne kartą susitikti su tuo di
deliu žmogum. Paprastas, 
tylus, malonus, bet kietas, 
kaip plienas, kada iškyla 
principo klausimas.

Olginas yra nusipelnęs 
nemažai ir Lietuvos kraš
tui, nes jis ilgokai yra gy
venęs Vilniuje, ten dirbęs, 
—organizavęs darbo žmo
nes kovai prieš prakeiktąjį 
carizmą, slėgusį milijonus 
žmonių.'

Keblumai “Naujos Len
kę Valdžios” Francijoj: 

Trūksta Vergų
Maskva. — “Pravda,” So

vietų Komunistų Partijos 
organas, pašiepia “naują 
Lenkijos valdžią” Francijoj. 
Sako, kad naujasis Lenki
jos ministeris pirmininkas 
VI. Sikorskis yra susirūpi
nęs ypač dviem dalykais:

Vienas dalykas, tai kad: 
p. Sikorskis neturi sostinės;' 
antras, tai kad “premjeras” 
Sikorskis neturi kitataučių, 
tautinių mažumų, kurias 
galėtų spausti.

“S i k o r skis tebegalvoja, 
kas čia būtų geriau: ar at- 
sigabent sau kitataučių ar 

, prašyt vietinę francūzų val- 
džią, kad paskolintų jam

mis ir submarinais sunaiki- galva Rumunijos ministeriu 
no keturis prekinius Angli-, kabineto. Tada jis kriušino 
jos laivus, du karinius ’ rumuniškus nazius, vadina- 
Francijos laivukus, du arĮmus geležine gvardija. Ta- 
tris karinius Ąnglijos lai- tarescu taipgi .yra buvęs 
vus, pasiųstus graibyt nazių Rumunijos Ambasadorium 
minas, ir kontrabandišką 
Graikijos laivą “Elena R,”i
4.576 tonų įtalpos. Per kele
tą dienų naziai tuo būdu 
nuskandino virš 20 tūkstan
čių tonų įtalpos talkininkų 
karinių ir prekinių laivų.

Anglų karo' laivai buvo 
užpuolę prekinį Vokietijos 
laivą “Adolph Woermann,”
8.577 tonų įtalpos, prie Af
rikos; bet nazių jūrininkai 
susprogdino savo laivą, kad 
jis nepatektų Anglijai.

Mažiau kaip per savaįtę 
naziai submarinais ir mino
mis sunaikino 25 talkinihkų 

| ir bepusiškų kraštų laivus, 
tarnavusius talkininkams.

Francijoj.
Nazių Reikalavimai 

Atmetami
Arge ntoianu ministeriu 

kabinetas sugriuvo todėl, 
kad du ministerial griežtai 
išstojo prieš Vokietijos irei- 
kalavimus. Jiedu protestuo
dami pasitraukė iš Rumunų 
valdžios.

Vokietija reikalavo, kad 
Rumunija beveik tik Vokie
tijai pardavinėtų Rumuni
jos žibalą-aliejų. Naziai siū
lė žymią dalį kainos už tą 
aliejų apmokėt popierinė
mis vokiečių markėmis. 
Dauguma Rumunijos minis
teriu gi reikalayo, kad na

d. su-

Hart-
2 vai.

JAPONAI UŽĖMĖ 
NANNINGĄ

Shanghai, lapkr. 24. —Ja
ponai užėmė pietinės Chi- 
nijos miestą Nanningą, pa
skutinį chinų priėjimą prie 
jūros.

AR NAZIAI AR FRANCŪ- 
ZAI-ANGLAI LAIMĖJO 

ORO KOVAS?

Rytoj šių žodžių rašyto
jas sakys prakalbą 
ford, Conn. Tai bus 
p. p. Lyric Salėje.

keletą kaimiečių, su kuriais 
jis galėtų šiurkščiai ir nie
kinančiai elgtis.”

Gruodžio mėn. 21 
kaks lygiai 60 metų am
žiaus žymiausiam šių dienų 
pasaulio darbo žmonių va
dui—Juozui Stalinui.

Tai bus ne paprastos su
kaktuvės. Smagiai ir links
mai minės jasias ne tik So
vietų Sąjungos darbo žmo
nės, bet ir viso pasaulio 
darbo žmonės ir pavergto
sios tautos.

Mes “Laisvėje” duosime 
keletą straipsnių apie tą di
dįjį vyrą ir gerinusįjį pa
vergtų tautų ir darbo žmo
nių draugą.

Japonai Apgulė Pietinį 
Chinų Miestų Nanningą
Hong Kong, lap. 24.—Ja

ponai oro bombomis išžudė 
šimtus chinų Nanninge, pie
tinės Chinijos mięste. Nan- 
ningas skęsta liepsnose, ir 
japonų armija jau tik už 
trejeto mylių nuo šio mies
to.

Japonai tikisi, kad užė
mus šį miestą, jie nukirsiu 
chinam susisiekimo kelius 
su Franci jos kolonija In- 
do-China, per kurią chinai 
iki šiol gavo ginklų ir amu
nicijos.

Chinai išardė vieškelius 
tarp Nanningo ir Indo-Chi- 
nos.

Berlin, lapkr. 24. — Vo
kietijos orlaiviai nukirto 
žemyn 5 francūzų lėktuvus, 
o iš savo pusės prarado tik
tai vieną, kaip sako nazių 
konianda.

" Anglai Laužo Prekybos 
Sutartį su Amerika

London..— Pagal Angli
jos prekybos sutartį su‘ 
J u n g t inėmis V aisti j omis, 
pasirašytą 1938 metais, An-' 
glija pasižadėjo kasmet 
pirkt tam' tikrą daugį pro
duktų iš Jungtinių Valstijų.

Dabar Anglija pranešė 
Jungtinėm Valstijom, /kad 
dėl karo Anglija negali 
pirkt tokio daugio dirbinių 
ir medžiagų iš Jungt. Vals
tijų. >

Paryžius, lapkr. 24. —•_ 
Francūzų ir anglų komanda 
skelbia, kad jų lakūnai nu
šovė žemyn 8 vokiečių lėk
tuvus Vakariniame ’ fronte. 
Francūzai pripažįsta, kad 
naziai sunaikino 4 Francū
zų lėktuvus. '

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šilčiau.

Anglai Galvoja apie Būdus 
Padaryt Nazių Minas Ne- 

' kenksmingomis
London, lapkr. 24. — An

glijos ^laivyno viršininkai 
planuoja pastatyt pigius 
metalinius plautus ir pluk- 
dyt juos aplinkiniais Angli
jos vandenimis. Tai jeigu 
magnetiškos nazių minos ir 
susprogdins juoš, tad ma
žai būsią Anglijai nuosto
lių. O kariniai Anglijos lai- 
vukai minų graibymo j ai pa
tys susprogsta, kai užplau
kia ant nazių tokių minų.

_____ London. — Anglijos kara- 
ziai už perkamą ąliejų ap- lįus uždarė seimą. Mat, sei- 
mokėtų mašinomis, ginklais,' me kildavo abejonių ir kri- 
amunicija ir tvirtesniais tikos kas liečia karo tęsimą, 
užsieniniais pinigais, kaip I ----- s------------
kad Anglijos svarais ster-'r j r> M* * i * ' 
lingu ir Amerikos doleriais. LeilKŲ DllVg Ministerial

Už Rumunijos kviečius ir j 
įvairias medžiagas naziai 
taipgi siūlė dalinai apmokėt 
markėmis. Dauguma Rumu
nijos ministeriu su tuom ne
sutiko.
Diplomatiškos Grumtynės 
tarp Talkininkų ir Nazių
Atsiųstoji nazių prekybos 

koihisija su^dr. H. Clodium 
priekyje dar pasilieka Bu- 
chareste, Rumunijos sosti
nėje, daryt spaudimą nau
jam Rumunų ministeriu ka
binetui, kad priimtų Vokie
tijos pasiūlymus kas liečia 
Rumunijos kviečius, žibalą- 
aliejų ir kitas naziam reika
lingas medžiagas.

AnglijosJr Francijos pa
siuntiniai Buchareste visais 
būdais stengiasi patraukt 
Rumuniją į savo pusę, kad 
jinai pardavinėtų tuos^reik
menis daugiausia Anglijai 
ir Franci j ai.

Taip ir eina, kol kas, dip
lomatinė kova už Rumuni
jos duoną ir gamtinius jos 
turtus.

ziai už perkamą ąliejų ap-

Rumunijoj Mokina Tik 
Aukšty Pony Vaikus

New Haven, Conn.—Yale 
Universiteto prezidentas dr. 
Charles Seymour davė leidi
mą, kad Amerikos Komu
nistų Partijos generalis se
kretorius Earl Browder ga
li kalbėt viename iš univer
siteto rūmų lapkr. 28 • d. 
Leidimo reikalavo Yale Tai
kos Taryba.

Ši taryba telegrafu pa
kvietė visus Harvardo ir 
P r i n c etono Universitetų 
studentus atvažiuot į Yale 
U n i v e r s i te tą ir išgirst 
Browderio kalbą.

Viršininkai Harvardo ir 
P r i n c e t ono Universitetu 
yra atmetę studentų reika
lavimus leist Browderiui 
kalbėt tų universitetų pa
talpose. Tai, girdi, todėl, 
kad Browderis patrauktas 
teisman už tai, kad jis ne 
savo vardu kada tai išga
vęs pasportus keliaut į Eu
ropą.

Browderis gi jau nurodė, 
jog daugelis aukštųjų Ame
rikos ponų išgauna paspor
tus svetimais vardais ke
liaut “nepažįstamai,” ir 
Amerikos valdžia niekada 
dėl to prie jų nekibo.

■ Sovietai ati-

-Atvaduotų Kraštų Susisie
kimai su SSRS

Maskva.
darė reguliarius telegrafo
ir pašto susisiekimus su Va
karine B ąlta rupija ir - Vaka
rine Ukraina,/tai su atva
duotais nuo Lenkijos kraš
tais, kurie prisijungė prie 
Sovietų Sąjungos.

Rooseveltas Šaukia Narna 
Ambasadorius Pasitarti.

London. —, Prezidentas 
Rooseveltas šaukia namo 
Amerikos ambasadorių J. P. 
Kennedy iš Anglijos ir amb. 
J. E. Davies iš Belgijos. 
Rooseveltas nofį pasitart 
su jais apie tai, kaip karas 
paliečia Amerikos reikalus 
Europoj.

Washington. — čia yra 
spėjama, kad gal prez. Roo
se,veltas skirs ambasadorių 
Kennedy Amerikos karo 
laivyno ministeriu.

Bucharest, Rumunija. — 
Buvusieji Lenkijos ministe
rial, dabar laikomi Rumu
nijoj kaip pusiau-belaisviai 
pabėgėliai, įkūrė poniškiau- 
sią Europoj mokyklą mies
telyj Baile Herculanė, aukš
tosios klasės vasarnamių 
vietoj, Rumunijoj. 

i

Į tą mokyklą priimami 
tiktai poniškiausių Lenkijos 
šeimynų sūnūs ir dukterys. 
Vyriausi mokyklos direkto
riai yra T. Kasprzyckis, bu
vęs Lenkijos karo ministe
ris, ir E. Kviatkovskis, bu
vęs finansų ministeris.

Vyresnysis karininkas O. 
Laskovskis, buvęs narys 
Lenkijos generalinio štabo, 
mokina .istorijos; buvęs 
Lenkijos švietimo ministe
ris yra fizikos mokytojas. 
Kiti buvę lenkų ministerial 
ir aukšti valdžioj nariai iš-l Argentines valdžia priža- 
dėstįnėja kitus mokybos da- dėjo nieko^ nepirkti iš jo- 
lykus. Mokykla turi apie 
60 labai poniškų mokinių ir 
20 “aukštai”-poniškų moky
tojų.

Anglija ir Francija 
Užlindo Amerikai už 

Akių Argentinoje
Buenos Aires, Argentina. 

—Pranešama, jog Anglija 
ir Francija paveikė Argen
tiną padaryt su jomis pre
kybos sutartį, kuri tarnau
tų tik talkininkams, o kenk
tų Jungtinių Valstijų biz
niui Argentinoje.

Lietuvos Žinios
Nauja Lietuvos Vyriausybė

Kaunas, lapkričio 21 d. 
Valkty beg prezidentui pave
dus,; .^pjt^nąs Merkys suda
rė n'aują vyriausybę. Švie
timo ministeris—Kazimie
ras Jokantas, Finansų mi
nisteris — inž. Ernestas 
Galvanauskas, Susisiekimo 
—Jonas Masiliūnas (buv. 
Geležinkelių Valdybos eko
nomijos direktorius), Že
mės Ūkio — dipl. agrono
mas Audėnas, visi kiti vy
riausybės nariai nepasikei
tė. '

Kaunas, lapkr. 19 d.—Va
kar ties Rotterdamu šiau
rės Jūroje, užplaukęs ant 
minos, nuskendo ' Lietuvos 
prekybos laivas “Kaunas,” 
vienas jūreivis paskendo.

kios kitos šalies, ką jinai 
•gali gaut pirkt iš Anglijos.

Jungtines Valstijos norė
jo pradėt derybas dėl pre
kybos sutarties su Argen
tina. Bet Anglija ir Fran
cija užlindo Jungtinėm Val
stijom už akių.

Daugybė Anglies Atvaduotoj.
Nuo Lenkijos Ukrainoj

Maskva. — Sovietiniai 
kasyklų žinovai surado, jog . 
Vakarinėje Ukrainoje, < at
griebtoje nuo Lenkijos, yra 
labai turtingi kietosios an
glies sluoksniai, iš kur ga
lima bus gaut daugiau kaip 
bilioną tonų anglies. *.

Anglija Atsiuntė Rumunijai 
Desėtkus Karo Lėktuvu
Bucharest — Anglija, no

rėdama patraukt Rumuniją 
į talkininkų pusę, atsiuntė 
Rumunijai 32 karinius lėk
tuvus; žada pristatyt Ru
munijai ir daugius kitų nau
joviškų karo pabūklų.
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Naujoji Lietuvos Vyriausybė
Taigi gen. Černiaus vyriausybė pasi

traukė. Kiek tai liečia vidujinę Lietuvos 
padėtj, tai gen. Černiaus vyriausybė ne
pasirodė nieku geresnė už savo pirmta- 
kūnę kun. Mirono vyriausybę, nors, kai 
ji buvo organizuojama, žmonės dėjo jo
je daug vilčių.

Gen. Černiaus vyriausybė žiauriai slo
pino kiekvieną darbininkų pasijudinimą: 
pereitą vasarą Kauno statybininkų strei
kas buvo žiauriai sutrėkštas. Daugybė 
streikininkų pasiųsta į koncentracijos 
stovyklas tik dėl to, kad jie drįso parei
kalauti didesnių algų ir žmoniškesnių 
darbo sąlygų. Spalių 11 d. toji pati vy
riausybė taipgi žiauriai slopino tuos, ku
rie nuėjo prie kalėjimo pasveikinti po
litinius kalinus, sukištus ten tik dėl to, 
kad jie reikalavo demokratijos Lietuvos 
liaudžiai.

Cenzūra pasiliko tokia pati: laikraščiai 
iš Kauno ateidavo su tuščiais tarpais. 
Kitokių nuomonių žmonės buvo perse
kiojami. Kaime, kaip jau ne kartą buvo 
rašyta, valstiečiai nei jokio skirtumo ne
matė tarpe buvusių Tūbelio ir kun. Mi
rono vyriausybių ir Černiaus vyriausy
bės. Reikia pasakyti, kad gen. Černius 
naminėje politikoje labai smarkiai susi
kompromitavo ir jis ilgiau vargiai be
galėjo valdžioje pasilikti.

Naujoji vyriausybė irgi nežada daug 
ko gero. Josios sąstatas rodo, kad Lie
tuvos žmonės šia permaina vargiai nusi
džiaugs. Sakysim, vidaus reikalų minis
ters pasiliko tas pats gen. Skučas, kurį 
Lietuvos darbininkai ir inteligentai va
dina žandaru. Naujajame kabinete dau
giau bus katalikų lyderių, bet argi tas 
kuo padėtį pakeis?

Vienas žmogus, kuris, mūsų nuomone, 
naujajam ministerių kabinete tinka savo 
vietoj, tai p. J. Urbšys, užsienio reikalų 
ministeris. Reikia pažymėti, kad pasta
rieji jojo veiksniai buvo visai taktiški 
ir naudingi Lietuvai.

Mūsų nuomone, Lietuva reikalinga 
šiuo metu tokios valdžios, kuri turėtų 
užtenkamai drąsoš pažiūrėti į ateitį ryš
kiai ir nesidrovėtų pravesti krašte griež
tų visuomeninių ir politinių reformų, 
naudingų darbininkams ir valstiečiams. 
Kol to nebus, kol vyriausybė seks “tau
tos vadą,” o ne pildys būtinus žmonių 
reikalavimus, tol vidujinė Lietuvos san
tvarka nepasitaisys.

Laikas jau labai pribrendo paskelbti 
amnestiją visiems tiems politiniams ka
liniams, kurie buvo įkišti į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas tik dėlto, kad 
kovojo už demokratijos atsteigimą Lie
tuvoj. Jeigu naujoji p. Merkio vyriausy
bė )to elementario dalyko padaryti Nesi
ims, tai bent ko nors geresnio iš josios ‘ 
laukti bus veltus darbas. Ji susikompro
mituos, kaip susikompromitavo Černiaus 
vyriausybė ir turės užleisti vietą kitai.

bininkų ir intelektualų tarpe,z kadangi 
ten jis daugiausiai veikė: rašė, kalbėjo, 
organizavo. Bet plačiai jį žinojo ir šiaip 
angliškai kalbančiosios progresyvės ma
sės žmonių, kuriems jis rašė angliškai. 
(Jo vienas veikalas, “Kodėl Turi Įvykti 
Komunizmas?”, yra išverstas ir išleistas 
ir lietuvių kalboj. Tai populiarus ir po
draug mokslinis dalykas. Kurie dar ne
skaitė “Kodėl Turi Įvykti Komuniz
mas?”, patariame jį įsigyti ir susipažin
ti su to žmogaus gabumais ir mokymais. 
Kaina tik 15c. Gaunama “Laisvės” kny
gų sankrovoj).

Olginas buvo USA Komunistų Parti
joj žymus veikėjas—per ilgus metus jos 
Nacionalinio Komiteto narys.

Dar 1900 metais (beje, jis mirė turė
damas 61 metus amžiaus) būdamas Ki
jevo universitete, velionis jau pradėjo 
dėmėtis revoliuciniu judėjimu,—tuomet, 
aišku, vyriausiai nukreiptu prieš cariz
mą. Kiek vėliau jis patapo social-demo- 
kratu ir daugiausiai veikė žydų Bunde. 
Dirbo jis organizaciniąi <ir literatūriniai. 
Olginas per keletą metų darbavosi ir Vil
niuje,—taigi jis yra ^tifešĮogįriiai savo 
darbu nusipelnęs ir liiietuvai, kadangi 
ten švietė darbo žmones į ir konsolidavo 
jųjų jėgas carizmui mūŠti.

Amerikon Olginas atvyko 1915 metais. 
Iškarto jis čia bendradarbiavo žydų so
cialistų dienraštyj “Forwardse;” bet kai 
tas laikraštis išstojo už pereito imperia
listinio karo rėmimą, paskui prieš So
vietų Sąjungą, tai Olginas pasitraukė iš 
jo bendradarbių skaičiaus ir galop nu
traukė organizacinius ryšius su socialis
tais ir patapo komunistu. Kai 1922 me
tais buvo įsteigtas “Freiheit,” Olginas 

, patapo jos redaktorium ir tebėjo tąsias 
pareigas iki savo mirties.

Per pastaruosius kelis rrfčnesius velio
nis sirguliavo ir'veik nieko veikti nega
lėjo. Tik lapkričio mėn. 13 d. jis išstojo 
su kalba suruoštam masiniam mitinge 
Didžiosios Lapkričio Revoliucijos 22-jų 
metų sukaktuvėms paminėti. Susirinkusi 
22 tūkstančių minia tuomet nepaprastai 
karštai Olginą priėmė, tarytum žinoda
ma, jog tai yra paskutinis jų su velionim 
atsisveikinimas.

Su Olgino mirtimi Amerikos darbo 
žmonės prarado didelį vyrą, žymų lite
ratą ir gerą savo draugą! 4

Teilsisi jis ramiai, o pasilikusieji pri
valo vykinti gyveniman velionies moky
mus; turi dirbti,-kaip dirbo velionis M. 
J. Olginas.

buvo pasitraukusi ir kai ten šeimininka
vo Lietuvos kariuomenė!

Ponai,- kitą kartą bandykite meluoti 
ne taip jau žioplai!

Geras Nutarimas
Aukščiausias šalies teismas nutarė, 

kad tų miestų administracijos, kurios iki 
šiol neleisdavo gatvėse bei po namus iš
nešiu j ant dalyti lapelių, nusidėjo,' prieš 
pamatinį Jungtinių Valstijų konstituci
jos dėsnį, būtent, prieš dėsnį, kuris lai

duoja piliečiams žodžio ir spaudos laisvę.
Tai'yra geras nutarimas ir naudingas 

darbininkams, kadangi jiems dažniausiai 
tenka savo nuomonę tuo ar kitu klausi
mu visuomenei pasakyti tik per lapelius.

Pažymėtina ir tas, kad šį nutarimą pa
darė septyni teisėjai prieš vieną,—reak
cininką McReynoldsą.

Jei aukščiausias šalies teismas ir atei
tyj, spręsdamas įvairius visuomeninius 
klausimus, laikysis to dėsnio, tai Ameri
kos žmonės galės šio tribunalo žygiais 
tik pasidžiaugti.

Remkime Dienraštį 
Visokiais Būdais

rikos Lietuvių Kongreso Ap
skričio šaukimo konferencijos 
ir ALDLD Apskr. - šaukimo 
konferencijų? Mano šaukimą 
ALDLD konferencijos talpi
nate į “pranešimų skyrių”, o 
Kongreso šaukimą konferenci
jos garsinate didėlėmis ir juo
domis raidėmis, kur visi gali 
lengvai patėmyti.

Draugiškai,
D. Lukienė, 

7-to Apskr. Sekr.
ATSAKYMAS.

.*' . Moissaye J. Olgin
Skaitytojas bus pastebėjęs vakar die

nos “Laisvėje,” kad New Yorke, pereitą 
trečiadienį, širdies liga numirė Moissaye 
J. Olginas. Tai buvo stambi figūra Ame- 
.rikos darbininkų judėjime. Jis buvo vy-' 
iriausias “Freiheito,”—žydų darbininkų 
New Yorke liaudies dienraščio—redakto
rius; jis buvo žymus literatas, žymus 
žurnalistas, žymus visuomenininkas, — 
žymus prakalbininkas. Jis galėjo rašyti 
ir kalbėti tiek pat gerai žydų, vokiečių, 
rusų ir anglų kalbomis. Be kitko, Olginas 
buvo Maskvos ‘iPravdos” koresponden
tas New Yorke. /

Aišku, žinomiausias jis buvo žydų dar

Varpus Išvogė, Varpai Skamba!...
Amerikos anti-sovietinė spauda viso

kių kvailybių prirašė apie Sovietų Sąjun
gą. Ne į viską mes jai atsakėme, nes ne 
į viską gi galima atsakinėti. Užtenka 
pažymėti štai kas:

Toji spauda rašė, būk Raudonoji Ar
mija Vilnių plėšianti. Girdi, apiplėšę 
raudonarmiečiai fabrikus, krautuves ir 
bažnyčias. Iš bažnyčių, esą, išgabenta vi
sokios šventenybės ir net varpai.

Bet štai ateina iš Kauno “Lietuvos Ai
das” su aprašymais, kokios buvo ceremo
nijos, kai Lietuvos kariuomenė Vilniun 
įėjo. Spal. 29 d. ten buvo iškilmingiausios 
ceremonijos. Pasak laikraščio :x t

“14 vai. 15 min. po 19 metų vėl pakilo 
Lietuvos trispalve. Ją pasveikino visų 
Vilniaus, Vilniaus srities ir visos Lietu
vos bažnyčių varpai..-. ”

Matot, kaip išeina: bolševikai “išplė
šė0 bažnyčių varpus ir dabar tie patys 
varpai, kad skamba, tai skamba! Argi 
ne stebuklai ?! <

Daugiau: piktos valios rašytojai pa
skelbė, būk Sovietai suėmę Vilniuje Kos- 
tantą Stašį, tautininkų veikėją ir jį išsi- • 
vežę, Štai, imam iš “Amerikos” (buvo 
“Vienybėje” ir kitur) lapkr. 17 d. laidos: 

v “Nestik daiktus laikini valdytojai iš
sigabeno. Jie išsivežė suėmę tokius lietu
vių veikėjus, kaip Kostantą Stašį, Rapo
lą Mackevičių: Nežinia nei kur, nei už 
ką jie išgabenti...”

Bet štai mes turime po ranka “Lietu
vos Aidą” (iš spal. 31 d.), kur, pirmam 
puslapyj įdėtas Kostanto Stašio paveiks
las. Stasys, Vilniaus lietuvių vardu, sa
ko per mikrofonąz kalbą, sveikindamas 
Lietuvos kariuomenę, užėmusią' Vilnių!...

Maitot, kokiais melais, kokiais šlykš
čiais melais anti-sovietinė spauda maiti
na savo skaitytojus.

Varpai išvežti į Sovietų Sąjungą, bet 
varpai skamba Vilniaus katalikų bažny-i 
čiose!

Kostantąs Stasys išvežtas “nežinia, 
| kur,” bet Kostantas Stašys kalba Vilnių- 
I je tuomet, kai Raudonoji Armija iš ten

Dienraštis “Laisvė” laiko
si gerai, nes apšvietą bran
ginantieji žmonės ją' gau
siai remia. Vien tik iš pre
numeratų ir skelbimų mū
sų dienraštis negali pasilai
kyti. Mažiausia $5,000.00 į 
metus reikia gauti paramos 
aukomis ir pelnais nuo pa
rengimų suvedimui galo su 
galu per apskritus metus. 
Iki šiol mums tas vyko. 
Ypač šiemet, visi parengi
mai buvo sėkmingi; sveiki
nimais 20 metų jubilėjum 
įplaukė'“gražių aukų.

Dabar, artinantis nau
jiems metams, turime iš 
anksto pasidaryti planus sa
vo dienraščio paramai 1940 
metams. Pirmas iš didžiųjų 
parengimų “Laisvei” 1940 
metais bus Bazaras. Jis 
įvyks 9, 10, 11 ir 12 dieno
mis vasario. Bazarui reikia 
dovanų. Iš arti ir toli dien
raščio patrijotai gali šiuom 
tuom prisidėti prie bazaro. 
Moterys gali rankdarbiais ap
dovanoti, naujais daiktais ir 
daikteliais gali kiekvienas pri
sidėti. Na ir piniginių dovanų 
reikia, nes turėsime nupirkti 
bazarui daiktų, kad jį padaryti 
įvairiu.

Pernai gavome gražių grybų 
bazarui, juos visus lengvai iš- 
pardavėme. Reikia grybų ir šie
met. Taipgi būtume labai dė
kingi farmeriams, jei prisiųstų 
sūrių. Pernai drg. F. Bloznelie- 
nė iš Catskill," N. Y. atsiuntė 
keletą džiovintų sūrių. Jie labai 
patraukė bazaro lankytojų akį. 
Užpernai ' drg. Sinkevičiūtė, 
Ulster Park, N. Y. prisiuntė 
keletą palčių rūkytų lašinių, ku
rie irgi smarkiai vyliojo baza-

ter, Mass., Ed. Novickį, Anso
nia, Conn., J. Kaminskas, John
son City, N. Y., Z. Klibienė, 
(Chicago, UI. ir A. Galdekas, 
Scranton, Pa.

Grupė draugų serantoniečių 
pasveikino savo dienraštį 20 m. 
jubiliejum ir aukojo sekamai:

I. Klevinskas, $1.05, P. Pės
tininkas $1.00, J. Klikūnas $1; 
po 25c: J. Kupstas, V. Medelis, I 
S. Supranas, V. Naujalis, A.' 
Galinauskas, P. Pabalys, P. Re- 
klaitienė ir E. Buzienė; J. Či- 
pliavičia 50c; F. Vilčinskas 30c.

Šios aukos, aišku, nėra skiria
mos į bazaro fondą. Nes jos yra 
prisiųstos anksčiau negu baza
ras prasidėjo. Jos eina į bendrą 
aukų fondą dienraščiui. J baza
ro fondą dedama tik tos aukos, 
kurias patys aukotojai paskiria.

Širdingai dėkuojame drau
gams už aukas, kurių vardai 
aukščiau suminėti ir turime vil
ties, kad rasis daugelis ir kitų, 
kurie pasirodys širdingu duos- 
iiumu dienraščio reikalui.

P. Buknys.

Prie Ko Priveda...
—Kur tu skubi, Jonai,— 

klausia jį Kazys, sutikęs 
siauroj užmiesčio gatvelėj.

—Pas Raktinį.
—Pas tą, kur kalėjime už 

įsilaužimus sėdėjo?
■—Taip, pas tą patį, mat, 

mokausi, kaip galėčiau vėlai 
naktį namo pareiti, kad 
žmona nepajustų. .

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS.

Gerb. Red.:
Pranešimą -apie ALDLD. 

7-to Apskr. metinę konferen
ciją, kuri įvyks gruodžio 17 
d., jūs įdėjote į “pranešimų 
skyrių” 17 d. lapkričio lai
doj.

Malonėkit paaiškint man, 
kur yra skirtumas tarpe Ame-

Šį užklausimą dedame į 
“Laisvę” ir “Laisvėje” atsa
kome, nes gali atsirasti ir 
daugiau draugų, kurie pama
nys, kad čia kokia nors dis
kriminacija buvo pavartota 
prieš Literatūros Draugiją. Iš 
tiesų gi niekas jokios diskri
minacijos nemanė daryti. Pra
nešimus tvarko administraci
ja. Ji ir "laiškus atidarinėja. 
Jai veikiausia pasirodė, kad 
čia buvo paprastas praneši
mas apie konferenciją ir įdė
jo į pranešimų skyrių. Jei šis 
raštas būtų patekęs į redak
cijos rankas, jis būtų ir tilpęs 
tarpe korespondencijų. Pa
prastai visus didžiųjų organi
zacijų konferencijų šaukimus 
dedame šiaip straipsnių for
moje, 'ne į pranešimų skyrių, 
šiame atsitikime įvyko nesu
sipratimas. Prašome draugus 
atleisti.

“Gaukite “Laisvėn Naujų 
SkaitvtnYu

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

ŠYPSENOS
Mokykloje

Mokytojas, išaiškinęs, kas 
tai yra veidrodis, ‘klausia 
vieną berniuką:
'—Ne Valaiti, pasakyk man, 

į ką žiūri, jei nori įsitikinti, 
ar gerai esi nusiplovęs?

—Į rankšluostį, pone mo
kytojau.

—Tamsta juk myli gyvu
lius, ponas Dručki?

—Aišku, gerbiamoji, sa
vaime aišku, jeigu tik jie 
skaniai pagaminti.

štai ką rašo d. Stripeika:
“Aš prašau prailginti “Lai

svės’ vajų gavimui naujų skai
tytojų, nes aš turiu gauti dar 
nors, 50 naujų skaitytojų. O 
•apeiti visus senus skaitytojus 
ir atnaujinti užsibaigusias pre
numeratas man ims apie du. 
mėnesiu laiko. Aš rekomen
duoju vajų prailginti iki nau
jų metų.

“Mano gautieji nauji skaity
tojai pirmesniuose vajuose vi
si džiaugiasi ‘Laisve’ ir netu
riu vargo atnaujinti jiems. Tik 
vienas kitas, atsisako dėl ko
kių nors priežasčių.”

A. Stripeika

smul-

šiuom
pas-

ro lankytojus. To 'visko reikia 
ir šiemet.

Visokiais būdais galima pri
sidėt prie bazaro. Gali fabrikų 
darbininkai prisidėti, gali mai- 
nieriai, gali ir farmeriai prisi
dėti. O biznieriai visokių, biznio 
rūšių visuomet smarkiai parė
mė bazarą, tikimės jog parems 
ir šiemet. Mes laukiame biznie
rių paramos ir iš tolimesnių 
kolonijų.

Bazaras yra stambi parama 
dienraščiui žiemos sezonu. Nes 
vasario, kovo ir balandžio mė
nesiai visados yra labai sunkūs 
pergyventi. Jei bazaras nepa
vyktų, tai turėtume prašyti 
stambių aukų pragyvenimui 
minėtų mėnesių. Gi bazarui pa
vykus, su lengvom bei 
kiom aukom apsieitume.

Kalbant apiė aukas 
kartu turime džiaugsmo
.kelbti šiuos aukotojus: K. Moc
kus, Brooklyn, N. Y. $3.00.

Po $2.00: Petras ir Ona 
Giraitis, Hartford,. Conn., M. 
Severinas, Rochester, N. Y., 
LDS 36 k p., Raymond, Wash- 
K. Yokstas, Marlboro, Mass., 
$1.50.

Po $1.00:'M. & J. Reginavi- 
čiai, Phila., Pa., Drg. čiulada, 
Lowell, Mass., P. Smalstis, De
troit, Mičh., V. Alyta, Great 
Neck, N. Y., B. Tamašauskas, 
P. Žukauskienė, Boston, Mass., 
U. Litvinienė, Detroit, Mich., 
K. Statkus, Chicago, Ill. ir Fr. 
Miller, Flint, Mich.

Po 50c: A. Kriščiūnas, Ro
chester, N. Y., S. J. Warpus, 
Harrison, N. J., J. Pikelingias, 
Auburn, Ill., S. M. Leesis, Sa
ginaw, Mich., J. šlapikas, East
on, Pa., K. Kalašius, Dorčhesr

Nelaimingiausias žmogus
Dar jaunas būdamas, 

Shafferis dirbo vienoje an- 
glių kasykloje ir čia jį gyvą 
užgriuvo akmenys. Tik po 
didelių pastangų jį su ke
liais kitais nelaimės drau
gais pavyko išgelbėti. Porai 
metų praslinkus, toje pačio
je kasykloje įvyko didelis 
sprogimas, nuo kurio jis 
neteko kojos ir akies ir liko 
invalidas.

Kuriam laikui praslinkus, 
Shafferis nukrito iš kelių 
metrų aukščio ir tiek susi
trenkė, kad keletu mėnesių 
išgulėjo ligoninėje. Vos pa
sveikus!, jį smarkiai įspyrė 
arklys, ir vėl vargšui teko 
atsidurti ligoninėje.

Nežiūrint tokių sužeidi
mų, Shafferis susilaukė 80 
metų amžiaus, bet jį perse
kiojusios neląimės nesibai
gė. Į senatvę jis sunkiai su
sirgo plaučių uždegimu, bet 
vis dėlto pasveiko. Netru
kus po tos sunkios ligos li
kimo persekiojamą Shafferį 
pervažiavo^ automobilis ir 
per šią katastrofą jam bu
vo nulaužta ir antroji koja.

Pilnumo dėįiai, Amerikos 
laikraščiai dar priduria, 
kad tas, tikrai nelaimin
giausias žmogus pasaulyje,

I savo gyvenime, tris kartus 
buvęs pritrenktas perkūno 
ir vis dėlto išliko gyvas ir 
dabar esąs 85 metų am- 
žiauš.

Draugo Stripeikos laiškelis skaisčiai optimistiškas. Puikiai 
rašai drauge! Jūsų sumanymą paduosime apsvarstyti “L.” 
bendrovės direktoriams šį pirmadienį.

Draugai žemaičiai iš Waterbury, Conn, atvežė $56.50 už 
prenumeratas ir Waterbury jau lipa ant kulnų drg. Bakšiui. 
Draugė Žemaitienė, jieškodama naujų skaitytojų, parduoda 
daug ir literatūros. Ji jau laimėjo tris setus sidabradaikčių, 
jau pardavė knygų už $7.50 nuo paskelbimo dovanų.

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. J. Mockaitis, Bridgeport .....
A. Žemaitis, Baltimore ..........
B. ; K/ Sėnkevičiepč, Easton .....
L. Prūseika, Chicago ..................
P. Rochester ...............
~ ĄuČiuš,, J. Bimba, Paterson

Kuzmickas, Shenandoah .....
Rudman, New Haven .........
Puidokas, Rumford ..............
Paulenka, Lowell ................
Žukienė, Binghamton ...........
Grybas, Norwood .................
Mason, New Haven ..............
Kirslis*Kalvelis, Bridgewater 
Žilinskas, Lewiston ...........-
Padgalskas, Mexico ..............
Andrulis, Chicago ..............

Navickas, HaveYhill ...............
A. Valančius, Pittston ..............
A. Mickevičius, Bristol ............
M. Klimas, Richmond Hill ......
A. Taraška, Hartford ..............
J. Gugas, Detroit ........ .............
J. Borris, Dedham ....................
M. Youces, Cleveland ............. .

Petrokas, Leechburg .......
Balčiūnas, Brooklyn ’Ll..... .

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

J. NavalinskienS, Binghamton ....
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Minint Žymųjį Lietuvos Rašytoją Istoriką' 
Simaną Daukantą

LMS PASTOGĖJE z

Lietuvos Praeitis Pagal Simaną 
Daukantą

Rašo St. Jasilionis

I. Sukaktis.

Lapkričio 24 d. šių metų sukako 75 me
tai nuo mirties Lietuvos istoriko Simano 
Daukanto. Sukakties proga prisiminsime 
darbštų Lietuvos sūnų istoriką ir liaudies 
švietėją ir sykiu, imdami medžiagą iš jo 
raštų, pažvelgsime į Lietuvos praeitį.

Daukantas įgudęs darban patirti Lietuvos 
praeitį ir ją aprašyti, toje srityje dirbo ga
na daug. Po įvairius archyvus savoj šalyj 
ir užsieniuose rinko Lietuvos istorijai me
džiagą. Tyrė krašto praeitį, gyventojų bū
dą ir gyvenimo apystovas.

Jis parašė virš 20-ties knygų-knygelių, 
pradedant elementoriais, pasakaitėmis, dai
nomis, patarimais-pamokinimais įvairiose 
ūkio šakose ir, bene svarbiausiais jo veika
lais, nenustojusiais vertės ir šiandien, yra 
“Lietuvos Istorija“ (dviejuose tomuose) ir 
“Lietuvių Būdas.“

Biografines žinias apie Daukanto kilmę, 
jo mokslą, gyvenimą ir veiklą, surinkęs iš 
įvairių šaltinių, patiekiau žurnalui “šviesai“, 
todėl čionai to paties nekartosiu, šio raši
nio svarbiausias tikslas bus — parodyti skai
tytojams Lietuvos praeitį, jos gyventojų bū
dą, jų įvairias apeigas ir tt.

. JI. Girios.

Lietuvos kraštas senovėje buvo—neįžen
giamos girios, o tarpe jų balos ir ežerai ty
vuliavo, upės ir upeliai tekėjo. Pušynai, eg
lynai, beržynai ir ąžuolynai nuo šimtmečių 
suaugę niūksojo.'Nukaršę medžiai čia pat 
virto ir puvo, o tos puvenos davė trąšą au
gantiems, tebežaliuojantiems. Pasisukę au
dros ir vėtros pažeizdavo, aplaužydavo me
džius, o tos palaužos, sankritos, puvo viena 
ant kitos susiraizgę, “žmogus tenai žings
nio žengti negalėjo, bet ropoti turėjo per 
drūtas drūtesnes sankritas, jau nuo karSžt- 
ties, jau nuo vėtrų raizgiai sudribusias, tarp 
kurių apatiniosios puvo, į žemę smegdamos, 
o viršuojės tręšė, kita kitą sluoguodamos..

“žolės tenai nebuvo, tiktai atvašos ir at
žalos, viena antrą smelkdamos, augo. Lieme
ningos eglės, pušys, glėbiais neapkabinamos, 
per kita kitą į padanges mušėsi, kurių vir
šūnių atsivertęs nepriregėsi; pražilę ąžuolai, 
šimtais metų savo amžių skaitą, savo barz
dotomis šakomis tarsi vienas kito karšatį 
ramstė.”

Kai prisieidavo gyventojams susisiekti, 
keliauti, tai keliaudavo vilkų ir meškų su
letentu taku, nes vieškelio nebuvo. Iškeroję 
aukšti medžiai neatleisdavo saulės šviesos 
iki žemei ir todėl dieną nuo nakties atskirti 
tegalima buvo tik bičių dūzgimo pasiklau
sius. žiemą, kuomet medžių lapai jau bū
davo nukritę, keleiviams rodė kelią žvaig
ždės ir upeliai. Išgirdę gaidžio ar šuns bal
sus, surasdavo savo namus, žmogus nega
lėjo keliauti miškais su gyvuliu, nes nebuvo 
kelio, žiemos laike daugiausia važinėjo pa
sikinkę šunis—upeliais, šunes buvo dideli, 
kudloti; jie buvo žmogui ir vedėjais į na
mus ir apgynėjais kelionėje nuo žvėrių.

Pirmieji gyventojai tegalėjo įsikūrti tik 
paupiuose, nes upe jie galėjo keliauti, joje 
jie galėjo žuvauti sau maisto, kada pri
trūkdavo žvėrienos ir paukštienos.

III. Žmonės.

žmonės buvo vidutinio augumo, petingi, 
tvirti, — anot to posakio: koks paritus, toks 
pastačius, arba: ilgas tęvas— mergininkas, 
trumpas drūtas—darbininkas. Jie buvo įsi
tikinę, kad kaip žemi ir stambūs, medžiai 
atlaikė audras, taip stambūs ir resni žaliu
kai vyrai galėjo laikytis prieš vargus ir ne
laimes. .

Jie buvo skaistaus augumo, balto kūno, 
drąsios ir sukrios kalbos, truputį pailgaus 
veido, žydriai rainų akių. Vyrai iki 40 metų 
skutosi barzdas, o paskiau—užleisdavo, ne
šiodavo. Plaukai buvo tamsūs, ilgi, sukasti 
už ausų, o užpakalyje būdavo nudribę, lyg
vėjo prasklaidytos kasos. Galvų sklastai 
it dirvoje vagos taukšojo, uostai it kuškiai 
iš panosės kyšojo, o geriant ir valgant— 
nuo jų it nuo javų pėdų varvėjo. Išžiūra
drąsi ir maloni, veidai narsa ir kantrumu 
žydėjo, o širdyse klestėjo malonė artimui.
Visi jautėsi laisvais, ir jei kurį palietė ne

teisybės ranka ar žodis užgavo, tas priešui 
vietoje žegterėjo, nes kelio nedoram nelen
kė.

Darbe sunkenybių nepaisė,—dirbo, nuvei
kė, ir todėl buvo gera klotis. Kiekvienas pa
sitenkino savo uždarbiu, svetimo negeidė. 
Turto veltui neleido, bet aukso ir sidabro 
negeidė, nes niekam rinkliavų nemokėjo. 
Buvo susiklausymas ir vienybė. Kiekvienas 
šelpė reikalaujantį ir gelbėjo gaištantį. Sko
los ir palūkanų nežinojo. Drabužyje ir val
gyje nesilepino. Apmąstyme rodė išmintį, 
o, laimėję nesididžiavo. Ką širdyje tu
rėjo, tą ir žodžiu reiškė. Į vyresnybę kilo ne 
pagal turtą ar kilmę, o pagal išmintį, do
rybę ir narsą. Darbo ar reikalo atlikimas 
—buvo džiaugsmas. Kruviną prakaitą nu
braukus, vargus, keliavus ar kariavus, di
džiausias džiaugsmas buvo prie šventos ug
nies pasišildyti ir tuo save didesniam vargui 
Sustiprinti.

IV. Darbai.

Vyrai darbavosi miške—vieni medžius 
kirsdami, medžiodami žvėris maistui, treti 
prekiavimo tikslais atlikdavo tolimas kelio
nes, o seniai—bitėmis 'rūpinosi.

Moterys žiemą linus šukavo, vilnas kede
no, verpė ir audeklus audė, o vasarą sėjo, 
šienavo, javus valė, daržus ravėjo, gyvu
lius liuobė ir jais rūpinosi. Aišku, kad mo
terų darbas gaminant drabužį surydavo dau
giausia laiko, i Juk ir šio darbo srities veik
smažodžiai tebėra užsilikę lietuvių kalboj: 
žluginti, skalbti, velėti, trinkti, prausti, 
plauti, mazgoti, balinti, skalauti, plū- 
durti, šveisti, vanoti. Iš šito darosi išva
da, kad senovės lietuvių moterys sugebėjo 
švarius drabužius dėvėti ir viežlybomis šei
mininkėmis būti. O rūsčioje ir karingoje die
noje, jos stojo į karą lygiai su vyrais ka
riauti.

V. Jaunuomenė.

Jaunuomenė nesilepino, bet nuo vaikystės 
dienų į vargus pratinosi, nes tik tbkius, ku
rie vargo nebijojo, užaugusieji mylėjo ir 
gerbė. Todėl priaugančioji karta, dažnai 
basa ir pusplikė, sningant ar lyjant—į pas
togę nelindo slapstytis. Ir krušai beriant ir 
pūgoms siaučiant ji dainuodama keliavo 
ten, kur ją tėvai ar didieji sjuntė. Ji pratinos 
ir mokės stoti kad ir į pavojingiausius dar
bus. Vilką sugrobus užsmaugti, mešką ar 
briedį paristi, taurą ar šerną vienu siūčiu 
nudaužti, ir vis tai geidžiant atsižymėti, kad 
tik nebebūtų vaikais vadinama, o suaugu
siais vyrais ir ryžtingomis merginomis. Tin
ginio, didžio ar mažo, niekas neapkentėm 

šešių ar septynių metų vaikui buvo ro- 
kuojama didžiausia gėda nemokėti vyženų 
vyžti, apvarų vyti, tinklų mėgsti, virvių suk
ti, pynų pinti, mezginių mėgsti, nerti, maz
ginių mazgyti.

Ir ne dyvai, kad vaikai buvo patvarūs 
ir darbštūs, nes darbščiosios motinos jų ne-, 
puoselėjo, o pačios darbą dirbdamos, palik
davo savo kūdikius ant pradalgės paguldy
tus—saulės spinduliams auklėti, vėjams til
dyti; gi liepų ir beržų šakose įguldytus—vė
jams sūpuoti ir migdyti, o lietui nuprausti.

VI. Lietuvaičių darželiai.

Po trobų langais būdavo lietuvaičių dar
želiai, įvairių gėlių prisėti, dailiais žiogre
liais užtverti, ant kurių nasturcijos ir kitos 
kopiančios gėlės smaigstėsi. Rūtos ir lelijos 
jų darželiuose augo nuo neatmenamų am
žių ir jos tebėra lietuvių dainose taip did
žiai gerbiamos.

Nuilsusi lietuvaitė dienos darbe, ėjo į
savo darželį bent vakare, kad pasidžiaugti 
gėlėmis. O įėjus jai darželiu, iš jos krūtinės 
veržėsi džiaugsmo daina. Ji dainuodama lai
stė savo rūtas ir ravėjo, nors ir mėnulio švie
soje. Darželis buvo jos turtas, grožybė ir 
garbė. O apdainuojamas rūtų vainikėlis bu
vo toks brangus, kad kalnėnė ar žemaitė 
nebūtų keitusi jo ne'vien į aukso rūmus, bet 
nė į viso pasaulio turtus, nes jos tėvų name
lis ir rūtų darželis buvo jai už viską bran
gesnis. ./

Tai buvo gadynė, kad lietuvaitė bevelijo 
geriau numirti, negu už lenko ar gudo te
kėti.

VII. Lietuvių buklumas.
Lietuvių buklumas, sugabumas, buvo toks, 

kad jie visą ko tik jiems reikėjo—patys pd- 
sidarė, svetimo nereikalavo. Moterys verpė,

' Petro Vileišio rūmai Vilniuje, kuriuose yra Lietuvių Mokslo 
Draugijos būstinė ir archyvas.

audę ir dažė savo drobes ir milus įvairiomis 
spalvomis. Vyrai statė visus trobesius, nerei
kalaudami svetimų meistrų. Mokėjo dailyti 
ratus, važius, Šlajus ir roges. Kai vokiečiai 
įsiviešpatavo Lietuvos pajūryje ir lietuviai 
nebegalėjo su kitomis šalimis per jūrą pirk
liauti ir nebegaudami žambrių, noragams 
geležies, patys dirbosi juos iš medžio. Dėlei 
šitokio jų sugabumo buvo įsigyvenęs posa
kis: lietuvis į girią išjoja raitas, o parva
žiuoja važiuotas.* žmogus ką* naujo pama
tė, tai ir pasidarydavo,—kitaip sakant: buk
lus ir su žąsia moka arti. Jų grąžtai, kaltai, 
stygos, skaptai, kirviai, skliutai vis, buvo 
pačių dirbti.,

Moterys lygiai elgėsi. Jos jautėsi visų 
didžiausią gėdą svetimos drobės nuometą 
sau ant galvos vyturti ar sermėgą apsivilkti, 
nes jų staklės, skietai, mestuvai, lankčiai, 
vyturiai būdavo jų vyrų dirbti—vis savi.

Buvę vyrų, kurie niekam nesimokę ir nė 
raidės rašto nežinodami, skambinančius lai
krodžius dirbo, -laikrodžius, kurie galėjo 
lygintis su visų didžiųjų meistrų laikrod-' 
žiais.

Pabaigoj 18-to šimtmečio (1790 m.) dai- 
lydė Mančys planavęs padirbti vežimą, ku
ris važiuotų be 'arklio jėgos, bet tam planui 
įvykinti reikėjo lėšų—apie 100 muštinių, o 
nebuvo kur jų gauti.

Jei lietuviai būtų turėję daugiau progos 
pavažinėti po pasaulį ir daugiau visko pa
matyti, o prie to, jei jie būtų turėję kas jų 
sumanymus medžiaginiai paremtų, kad duo
tų lėšų —jie savo buklumu būtų pasirodę 
pasauliui daug žymiau.

VIII. Vaišingumas.

Gyvenant giriose ir vienkiemiuose, atro
dytų, kad lietuviai turėjo būti žiaurūs ir 
nuožmūs, nežiną, nesuprantą svetingumo ir 
malonumo. Tačiau buvo priešingai. Jie bu
vo ir malonūs ir jaukūs, vaišingi ir - priimą 
svečius. Sakoma, nėra pasaulyje žmogaus, 
kuris būtų buvęs žemaičiuose, o nebūtų te
nai numylėtas palikęs, ypač jei jis galėjo 
su krašto gyventojais susikalbėti.

Pirmasis lietuvių žygis priimti svečią—tai 
nuvesti; jį į pirtį, paskui, išpėrus, gerai jį iš
vaišinti ir šiltoje troboje išgulinti, o primy- 
lėtą—palydėti, kad jam nieko pikto kelyje 
neatsitiktų. Kiekvieną svetimą keleivį ar 
paklydėlį lietuviai savo namuose priimdavo 
ir išleisdavo taip meiliai, kaip anas nė iš sa
vo namų nebuvo taip meiliai išleistas. Vai
šingumu ypač pasižymėjo moterys. Jos vai
šino svečią visu tuo, ką turėjo: džiovinta ir 
kepta mėsa, sūriais, varškėmis, kiaušiniais, 
sviestu, pienu, medumi; gėrimais—šimter- 
giu midumi, alumi, nugiežėjusiu • kumelės 
pienu,—o degtinės tada dar nežinojo.

Gėrimus duodavo svečiui gerti iš rago. 
Nuo to, sakoma, ir turime kilusį žodį: ra
gauti raginti—liepti gerti iš rago. Vyriš
kiai gerdavę iš kaušų. Nuo to, galima spręs
ti, yra kilęs žddis “įsikaušti”. Vaišindami 
svečią ir ragindami gerti'ir kąsti, sakyda
vo ne “prašau“, bet “prašome,” kad tuo pa
rodyti svečiui, jog prašymas eina nuo visų 
to kiemo gyventojų, kad svečias yra visų'
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mylimas. Jeigu svečias būdavo taip sakant, 
pakeliąs gerti, negreit nusigeriąs, ir šeimi
ninkė viena negalėdavo jo numylėti, tai ji 
suvadindavo visą šeimyną, kad visi į svečią 
užgertų, o svečias visiems atskirai atlieptų 
(taip pat į kiekvieną gerdamas), ir tada 
jau,, aišku,z svečias būdavo “numylėtas“— 
apsalęs užstalėje užsnūsdavo.

IX. Tikyba.

Kaip lietuviai susikūrė dievus ir kokią jie 
tikybą turėjo—žinių nedaug tėra. Iš turi
mų padavimų susidaro išvada, kad lietuviai 
tikėjo į dievą Perkūną ir į kitus; jie tikė
jo ir į pomirtinį gyvenimą. Jie manė, kad 
dorieji žmonės, tik palaidojus, stačiai ėję 
į dangų, bet nedorieji, pikto elgesio arba 
patys sau gyvybę atėmę — ėję į gyvulių 
arba kitų gyvių kūnus, į medžius, ežerus ir 
upes. Jų dvasios kentėjusips tenai neturtą 
ir badą iki dievo paženklintam laikui. O ta
da galėjusios išeiti išrto kūno ir apsireikšti 
gentims ir svetimiems, palikdamos kokį nors 
jiems ženklą ar daiktą, buvusį palaidotą su 
jų kūnu, arba įkirsdamos ženklą "į slenkstį 
ar vartus.

Iš mirusių dvasių (vėlių) paliktų tokių 
žymių, tam tikri kunigai—žyniai—mokėjo 

, išsiklausti, ko vėlė reikalauja savo išgany
mui. Teigiama, kad tokias mirusiųjų sielas 
vadinta vėlėmis dėlto, jog jos vėlai naktį 
tesiskelbė' ir beldės, kaip kad vaizduojama 
įvairiose lietuvių pasakose. Jos rodydavosi 
medžiupse, upėse ir ežeruose, reikalauda
mos globos.

Nuožmių žmonių sielos eidavusios į pra
garą tūkstančius sopulių kentėti, klykti ir 
rankas narstyti. Ir todėl, šitą žinodami, lie
tuviai rūpinosi savo sielų likimu. Mirdami 
įsakydavo gentims atlikti visus laidosenos 
apsiėjimus kaip reikiant, o gyvieji pildy
davo tatai su dideliausiu rūpestingumu, nes 
neklausantiems sielos keršydavo — baldy- 
daVos naktimis, blaškydavos, darydavo ža- 
14 javams, gyvuliams ir kitiems daiktams.

Suprasta, kad sielos nebūdamos palaido
tos, kentėdavusios alkį. Ir todėl gyvieji pra
dėdami valgyti ar gerti, mesdavę žemėn pir
muosius valgio kąsnelius ir laistė gėrimo, 
o vieną kartą metuose—ilgių dieną—(at
seit visų šventėje) net ir gerai vaišindavę 
jas./

Apie mirusius doruosius, einančius į dan
gų, buvo nuomonė, kad jie turi ropoti į 
aukštą žiaurų kalną—į aukštybes. Ir kad 
lengviau tenai galėtų jie lipti, numirėlius 
degindami, mėčiojo į ugnį meškos ir lūšies 
nagus; kiti prieš mirtį ir savus nagus au
gindavę kuoilgiausius, kad po x mirčiai jų 
sielai belipant kalną, būtų galima įsikibus 
pasilsėti.

To aukštojo kalno žemumoj (pakalnėj) 
gulėjęs baisus slibinas, kurs visus nedorė
lius, atėjusius kopti į kalną, svaidęs šalin 
uodegos galu, lygiai kaip viesulas svaido 
rudenį nukritusius medžių lapus.

Vargdieniams buvę lengva lipti į kalną, 
o didžturčiams labai sunku, (čia labai pa
našu į krikščionių kelionę į dangų, ir tokio 

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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III Apskritys
Lapkričio 12 d. Brooklyne 

LMS 3-čio Apskričio komitetas 
turėjo posėdį. Posėdyje dalyva
vo ir šių vienetų atstovai: 
Brooklyno Aido Ch., Great 
Neck’o Pirmyn Ch., Elizabeth’o 
Banga ir Brooklyno Liet. Sty
gų Orkestrą. Atstovybė nepri
buvo nuo Newarko Sietyno, 
Brooklyno Liet. Liaudies Teat
ro ir Aidbalsių.

Nuo apskr. komiteto davė 
platoką pranešimą apskričio 
pirmininkas d. G. Klimas, in
formuodamas posėdžio dalyvius 
apie aps. komiteto nuveiktus 
darbus. Iš pranešimo paaiškėjo, 
jog apskričio valdyba veikė ne
blogai : suorganizavo Brookly
ne stygų orkestrą, rūpinosi fi
nansų sukėlimu apskričio dar
buotei ir t. p. Nusiskundė, kad 
nevisi vienetai tinkamai koope
ravo su aps. komitetu. Finansiš
kai apskritys esąs silpnas, o tas 
kliudo veikimui. Ypač nusiskųs
ta dėl nebuvimo išteklių palai
kymui apskričio ribose moky
klėlės priruošimui naujų chor
vedžių. Mat, per tūlą laiką ap
skritys palaikė tokią mokyklėlę 
ir iš to buvo gerų pasekmių: 
pav., Aldona Klimaitė, kuri mo
kytojauja Ch. Banga; Aldona 
Žilinskaitė, Aido Ch. mok. ir G. 
Kazakevičius, Ch. Pirmyn mo
kytojas, — priruošti buvo kal
bamos mokyklėlės. Mokyklėlę 
vedė muzikos mokytoja B. Šali- 
naitė.

Naujų chorvedžių priruoši
mui mok. palaikymo reikale 
posėdyje platokai kalbėta. Mat, 
neesant tokios mokyklėlės,’ ne=—! 
priruošiant naujų chorvedžių, 
apskričio ribose gali pritrūkti 
mokytojų ir chorai iškrikti. To
dėl šis posėdis nutarė dėt visas 
pastangas, kad mokyklėlė būt 
palaikoma.

Apskričio pirmininkas iškėlė 
klausimą apie reikalą apvienyti 
apskričio ribose esančius pavie- . 
nius menininkus, kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių ne
priklauso jokioms grupėms, bet 
savo išsilavinimais dažnai vi
suomenėje pasirodo. Jiems apsi- 
vienijus, susitelkus į vieną gru
pę, būt galima daug daugiau ko 
atsiekti kultūros veikloje. Suin
teresavimu pavienių menininkų 
apsivienijimo reikalu rūpinsis

* * iapskričio valdyba.

Kas Remia LMS?
Laisvės Choras, Rockford, Ill., 

auka, $5; ALDLD 11 kp., Wor
cester, Mass., surinkta ant 
blankos per V. Jančius, $1.70c; 
Laisvės Ch., Hartford, Conn., 
dalis pelno nuo jų parengimo, 
$8.00; ALDLD 72 kp., Great 
Neck, L. L, auka, $1.00; Ban
gos Choras, Elizabeth, N. J., 
parinkta per Marion Grozan 
ant blankos, $3.60; V. Bovinas 
aukojo $1.00; B. šalinaitė su
rinko ant blankos $3.17; ALDL 
D 95 kp., Kapuskasing, Ont., 
Canada, surinkta ant blankos 
per S. Žostautas, $2; ALDLD 
94 kp., Kenosha, Wis., auka, $2.

Nauja Daina
Tik ką iš spaudos išėjo nau- - 

ja graži daina “Labanakt.” Mu
zika Ig. Chužo; parašyta due
tui (dviem lygiem balsam), pri
tariant chorui, ši daina at
spausdinta nauja metodą, taip 
vadinama “photo-offset,” kas 
lyginasi gražiam spaudos dar
bui. Dainos kaina — 15c už kOj^J 
piją. Siųskite užsakymus LMS 
C. Sekretorei. 

___ I
Worcesteriečiai ruošiasi su

vaidinti juokingą komediją “Aš | 
Numiriau.”

Torrington (Conn.) Echo- 
Aidas rengiasi prie Minstrel 
Show. P. B. ’
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Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

skelbimo tikslas labai aiškus,—būk vargdie
nis, tai tu lengviau įkopsi į dangų). Ant to 
kalno, debesų aukštybėse, gyvenusi dievybė 
Perkūnu vadinama, labai teisinga, doriems 
pailsį ir linksmybę davusi, o nedorus praga
re kankinusi.

X. Šventovės ir Žyniai.

Einant padavimais, lietuviai turėjo vy
riausią dievą Perkūną, o kitus, mažesnius, 
kitais vardais.

Vyriausia šventė buvusi Romuva. Ji bu
vo pagiryje, plačioje lygumoje, kur nuo am
žių stovėjęs aukštas ir drūtas ąžuolas. Jis 
buvęs šešiais kampais tvora aptvertas. Pry- 
šakinėje sienoje, netoli nuo ąžuolo, buvusi 
angą, o užpakalinėje—rūsiai, kuriuose rei
kalingi daiktai ir indai buvo laikomi. Deši
nėje pusėje buvo rūmai, kur vyriausias ku
nigaikštis krivis gyvenęs. Po kairės—buvusi 
užeiga keleiviams, atėjusiems dievų maldyti.

Apsukui tą šventovę buvęs klajumas— 
vieta žmonėms susirinkti ir melstis; be to, 
tenai buvo sukrautos ąžuolinių medžių mal
kos, šventai ugnelei kūrenti. Klajumo pa
šaliuose buvę žynių (kunigų) ir kitų šven
tovės tarnų ir tarnaičių namai. Pas angą 
buvęs amžina ugnimi degęs aukuras, ant 
kurio būdavę aukojami gyvuliai.

Ąžuolo kamiene buvę trys uoksai, ku
riuose stovėję įstatyti trys dievai: Perkū
nas viduryje, Patrimpas kairioje ir Pikuolas 
dešinioje; visi užlaidyti brangiomis užlai
dinėmis. Apsukui ąžuolo buvusi šėtra, bran
giomis drobėmis išsagstyta. Prieš švento
vę stovėję ant jiečių pamautos kaukolės, pa
sargai, jog niekas negali ten prisiartinti, 
nepadėjęs galvos. Tenai tegalėjęs įeiti tik 
pats vyriausias krivis, kuris Perkūno vardu 
duodavęs klausiantiems atsakus. Metinėje 
šventėje būdavo aukojamas Perkūnui baltas 
Žirgas, kuris prieš aukojimą būdavęs jodo
mas iki tokiam pavargimui, kad žirgas pats 
pakrisdavęs.

Tas klajumas buvęs apsuptas plačios gi
rios. Jei kas svetimas būtų palytėjęs koja 
tą šventovę, tad reikėję jo krauju numal
dyti dievų užsirūstinimą. Lygi bauda buvo 
ir tiems, kurie čionai būtų bandę nusikirsti 
medį.

Vyriausias žynių vadovas, krivis, valdė 
visus; visiems davė įsakymus, kalbėjo su 
dievais ir per savo žynius ir tarnus skelbė 
dievų norą. 'Taip vienas pats visa žinojo, 
galėjo ir rikiavo, užtat ir buvo vadinamas 
viešpačiu. Jei kas norėjo su viešpačiu kriviu 
pasiteirauti, turėjo tai daryti tik per jo 
žynius ir tarnus, o pats negalėjo į Viešpačio 
yūmus įžengti. Jis retai žmonėms ir tesirodė. 
Gi žmogus, gavęs jį regėti, labai džiaugda
vosi tuomi, o gavę dasilytėti jo rūbą—jau
tėsi palaiminti esą. Krivio įsakymai buvę 
lygūs dievo valiai, ir tuo jis buvo didesnis 
už patį karalių.

Į vyriausio krivio vietą patekdavo žmo-

ir vengė kaipo nedoro. Tddėl teisinantis ir 
neturint aiškių įrodymų, vieton siekti, savo 
galvą dėjo. Gi suradus, kad tvirtinimas gal
vos dėjimu nebuvo teisingas, nuskriaustasis 
galėjo kaltininką užmušti arba vergu sau 
paimti. Mesti ant žemės kepurę buvo ženk
las, jog duoda savo galvą.

XII. Karyba.

Lietuviai buvo įpratę grumtis su žvėri
mis. Jie eidavę būriais—po kelis šimtus. 
Jie mokėjo kariauti ir su žmonėmis—prie
šais. Savo karingumu jie buvę priešams taip 
nuogąstūs, jog šimtas priešų vieną žemaitį 
pamatę, smukdavo šalin galvatrūkčiais.

Jų kariuomenė mokėjo tvarkiai pasiskirs
tyti ir, reikale, vėl susiblokšti į vieną būrį 
ir grobį griebti. Labiausia mokėję išsisklaidę 
gurinti priešus ir užpuldinėti, o priešai ne
drįsdami išsiskėsti—badu merdėjo vienoje 
vietoje,. Lietuviai gi grobstė jų karo įnagius 
ir mitalą, gandino juos—vieni pryšakyje 
šmaižės, kiti iš užpakalio puolė ir rito. Su
gaudus trimitams, patys, kaip kibirkštys, 
nyko, palikdami priešą nežinant, iš kurios 
pusės jie vėl pasirodys.

Lietuviai visados buvo susimokę. Jų trimi
tų balsas rodė jiems, kaip ir ką daryti. Jie 
apveikdavo savo priešus badu, alkiu, šalčiu, 
lytumi ir darganomis; pagaliau užpuolę žai
bo greitumu—išklodavo iki paskutiniam vi
sus kantriuosius ir narsiuosius, niekuomet 
neįsišokdami, visur būdami atsargūs.

Netyčiomis sutikę didesnę priešų kariuo
menę, kuri atrodydavo nepaveikiama, patys 
nebegalėdami skubiai pasisklaidyti, tvėrė 
barikadas, kad priešas savo daugiu negalė
tų jų užpulti. Tuo tarpu sutartinai puolė 
priešą vienu pasimojimu ir sulaužę jų rin- 
dą, suniokodovo mirtinai.

Karuose su vokiečių kryžeiviais lietuviai 
naudodavo vieton jietės rago—patį kotą. . 
Kryžeiviai, mat, būdavo apsitraukę geleži
niais šarvais, todėl perdurti nebūdavo gali
ma. Gi kaip jietės atbulu galu dunksterė
davo priešui į krūtinę visu smarkumu, tai 
ir kėžterėdavo vokietis nuo arklio, ir ne- 
besikeldavo.

Kariaudavo visuomet raiti, ant arklių. 
Tačiau lietuviai turėjo ir pėsčiuosius paslėp
tus, nujodinę juos dvisėdais į tam tikras 
vietas. Susigrūmus pačiai jočiai su priešais, 
pėstieji žymiai padėdavo. Taip 1320 metais 
Gediminas, didysis Lietuvos kunigaikštis, 
pergalėjo gudus. Toje kovoje lietuvių pės
tieji įsispraudė į sdvo joties tarpus ir padėjo 
priešų rindą perlaužti.

XIII. Užbaiga.

Baigiant verta pažymėti, kad Simanas 
Daukantas vaizdžiai aprašęs senovės lietu
vių būdą ir gyvenimą, savo triusu žymiai pri
sidėjo pakelti lietuvių pasaulinę literatūrą. 
Pirmieji spausdinti lietuvių raštai buvo di
delėj didžiumoj tikybinio pobūdžio. Tik 
ilga kelione einant, pasaulinė lietuvių lite
ratūra pralenkė tikybinę. O tas pralenki
mas įvyko neužilgo po Daukanto mirčiai. 
Pats Daukantas, kaip teigiama, buvęs su ti-

Amerikos Lietuvių Kongreso Mass. Aps
kričio Metinės Konferencijos Rezoliucijos

Konferencija atsibuvo lap
kričio 12 d., 1939 metais, Lie
tuvių Piliečių Kliubo Svetai
nėje, 376 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.
Rezoliucija Lietuvos Klausime

Amerikos Lietuvių Kongre
so Mass. Apskričio metinė 
konferencija, kurioj dalyvau
ja 57 delegatai nuo 54 orga
nizacijų, atstovaudami 15,000 
organizuotų, darbininkų-kių, 
užginame Lietuvos valdžios 
padarytą draugingą apsigyni
mo sutartį su galinga Sovietų 
Sąjunga. Taipgi mes sveikina
me Raudonąją Armiją ir So
vietų Sąjungos vadus su Sta
linu ir Molotovu pryšakyj, už 
grąžinimą Lietuvai jos istori
nio sostamiesčio Vilniaus. Su 
šios sutarties padarymu pra
šalinta Lietuvos nepriklauso
mybei pavojus. Dabar Lietuva 
galės sparčiau ir tvirčiau kul
tūrintis ir tvirtėti ekonominiai.

Reikalaujam Atsteigti Lie
tuvoj demokratinę santvarką: 
Reikalaujam Juojau paskelbti 
rinkimus prezidento ir Lietu
vos Seimo, su lygiu ir laisvu 
balsavimu. Už laisvę žodžio, 
susirinkimų, ir spaudos, pa
remtą Lietuvos Steigiamojo 
Seimo priimta Konstitucija.

Reikalaujam paliuosuot po
litinius kalinius, kurie yra ge
riausi kovotojai už Lietuvos* 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Mes, Amerikos Lietuvių Kon
greso Mass. Apskritys, ener
gingai darbuosimės ir visais 
galimais būdais remsim ’Lietu
vos liaudies kovas už atsteigi- 
mą Lietuvoj demokratinės 
santvarkos ir paliuosavimą po
litinių kalinių. Kaip bus at- 
steigta Lietuvoj demokratinė 
santvarka, tai mes bendradar- 
biausim su Lietuva kultūri
niai, ekonominiai ir materia
liai. F

Rezoliucija Prieš Karą

Amerikos Lietuvių Kongre
so Mass. Apskritys savo meti
nėj konferencijoj, plačiai iš- 
diskusavom dabartinio karo 
klausimą, kuris yra vedamas 
iš vienos pusės Hitlerio-Vokie- 
tijos, o iš antros pusės, Ang
lijos Ciiamberlaino ir Francū-

zijos Daladierio. Mes smer
kiam šio karo tęsimą kaipo 
imperialistinio plėšikiško karo 
už pavergimą vieni kitų, šis 
karas nėra karas už demokra
tiją arba prieš hitlerinį fašiz
mą, nes Chamberlainai ir Da- 
ladierai jau yra savo veiks
mais įrodę, kad jie yra mažų
jų tautų ir demokratijos nai
kintojai. Pavyzdin, daleidi- 
mas sunaikinti Ispanijos de
mokratinės valdžios, Austrijos 
ir Čechoslovakijos nepriklau
somybės. Tas demokratines 
valstybes leista sunaikinti, 
idant fašizmas sustiprėtų ir 
pradėtų karą ant socialistinės 
Sovietų Sąjungos. Bet tam ne
pavykus, dabar tie judai — 
Chamberlainai - • Daladierai 
skelbiasi svietui, kad jie ka
riauja už demokratiją, už su
mušimą hitlerizino. Tai begė
džių ir veidmainių šauksmas.

Mes, Amerikos Lietuvių i 
Kongreso Mass Apskričio de
legatai, pasmerktam šį karą, 
kaipo imperialistinį, grobikiš
ką karą. Ir jo kaltininkais yra 
lygūs: Hitleris, Chamberlai- 
nas ir Daladier. Taipgi mes 
kovosim visais galimais bū
dais, kad neprileisti Amerikos 
įstoti į šį grobikišką karą, 
šaukiam lietuvių organizaci
jas siųsti reikalavimus USA 
kongresmąnam, senatoriam ir 
prezidentui Rooseveltui, kad 
neįtrauktų Amerikos — už iš
gelbėjimą šimtų tūkstančių 
Amerikos jaunuolių nuo išžu
dymo dėl imperialistų grobikų 
ir amunicijos fabrikantų rei
kalų. Šalin imperialistinis ka
ras! šalin jo rengėjai!

Amerikiniais Klausimais 
Rezoliucija

1940 metų rinkimai Ameri
koj. Jau dabar visos Amerikos 
juodosios reakcijos spėkos 
jungiasi, idant nugalėjus Nau
josios Dalybos šalininkus ir 
kad pravedus kuo daugiausiai 
karo rengėjų ir laisvės naiki- ( 
nimo šalininkų. Darbo unijos 
ir visos darbo žmonių organi
zacijos ir kliubai, turim jung- 
tis-vienytis, kad atmušti Ame
rikos reakciją su Hoo veriu 
pryšakyj, ir kad į valdvietes 
praeitų kuo daugiausia pažan-

gių-progresyvių. Naujos Daly- 
bos šalininkų, čia, Massachu
setts valstijoj jau veikia Ne
partinė Lyga, kurios suorga
nizavime dalyvavo Amerikos 
Darbo Federacija, CIO unijos, 
taipgi kultūrinės organizaci
jos ir kliubai.

Mes, Amerikos Lietuvių 
Kongreso Mass. Apskritys at- 
sišaukiam į visas lietuvių or
ganizacijas ir kliubus tėmyti 
Nepartinės Lygos užginamus 
kandidatus ir 1940 metų rin
kimuose už tuos ^andidatus 
agituoti ir balsuoti. Taipgi pa
tartina lietuvių organizaci
joms stoti į Nepartinę Lygą 
pasimokant metines duokles 
po 5c. nuo nario. Nepartinės 
Lygos raštinė randasi po nu
meriu 864 Washington St., 
Boston, Mass.

Taipgi Amerikos Lietuvių 
Kongreso Mass. Apskričio me
tinė konferencija pasisako ir 
ragina visas Lietuvių organi
zacijas kovoti prieš visus re
akcinius bilius kongrese, siun
čiant savo distriktų kongres- 
manams reikalavimus balsuoti 
prieš tuos bilius, kurie yra pa
vojingi Amerikos liaudies rei
kalams. Taipgi mes pasisakėm 
ir veiksim už bedarbių ir WP- 
A darbininkų reikalus.

Visos rezoliucijos priimtos 
vienbalsiai:

Rezoliucijų Komisija:
J. Grybas,
J. Petruškevičius, 
J. M. Karsonas.

London. — Virš Anglijos 
skraidė žvalgybiniai nazių 
lėktuvai, bet taip aukštai, 
kad jų negalėjo pasiekt 
priešorlaivinės anglų ka- 
nuolės.

pradėjusi

Nauji Raštai

M. Baltulioniūtes įspūdžių iš Lietuvos 
tąsa del techniškų kliūčių negalėjo įtilp- 
ti šiame “L.” numery; tilps pirmadienį.

Lietuvoj pradėjo išeidinėti naujas savait
raštis “Spinduliai.” Jį leidžia ir redaguoja 
Petras Ruseckas. Kaina metams 5 litai. 
Antrašas: Duonelaičio g-vė 3, Kaunas, Lie
tuva.
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gus, turįs aukščiausius dorybės ir išminties 
požymius, sulaukęs septyniasdešimt ar aš
tuoniasdešimt metų amžių. Skyrė jį kunigai 
iš tarpo savęs, pagal dievo valią. Paskirta
sis gi ėjo vyriausio krivio pareigas ligi sa
vo amžiaus galui. O jei jis būtų norėjęs 
išsižadėti tų pareigų—jis galėjo tatai pada
ryti pats save dievams aukodamas. Turėjo 
parpęs ant šventos malkos sugraudinti savo 
pamokslu kunigus ir susirinkusius žmones, 
kad jie nesiliautų sekti savo tautos būdų ir 
įstatymų, o dievų rūstybei numaldyti ir pa
tvirtinti tai ką sakęs—turėjo susideginti.

XI. Teismai.'
Ir pas senovės lietuvius, kas be ko, pasi

taikydavo, kad vienas kitam padarydavo 
skriaudą ar žalą. Tokiame atvejuje nus
kriaustasis nugriebdavo tą, kuris jam žalą 
padarė—atimdavo gyvulį ar kokį daiktą, 
žvelgiant į tai, kaip didelė buvo žala. Jei 
nugriebtasis nebenorėjo savo gyvulio ar 
daikto atsiimti, tai tuo įtenkino nuskriaus
toj ir visas reikalas baigėsi. Bet jei nu
griebtasis nesutiko, tai turėjo nuėjęs į nu
skriaustąjį pasakyti, jog jis veda vyrus žalos 
veizėti ir apkainuoti. Nuskriaustasis ..irgi 
siuntė vyrus iš savo pusės. Nusprendus žalą, 
nuskriaustasis grąžino nugriebtą daiktą, o 
jam skriauda buvo atlyginta javais, gyvu
liais ar šienu.

Teismai buvo vykinami ne teismabučiuo- 
se, bet paprastai po ąžuolais ar po kitais 
dideliais medžiais, palaukėje ar pagiryje. 
Vyrai su tėvūnu sujoję teisė. Jei katrai ša
liai toks teismas netiko, tai buvo leista 
kreiptis į didįjį kunigaikštį, kuomet jis atjo
davo į girias medžioti. Jis perteisdavo ir 
būdavo užbaigta.

Teismuose priesaikų nebūdavo, nes tai bu
vo rokuojama perdideliu daiktu. O tokio 
žmogaus, kuris buvo siekęs, visi neapkentė

kybą susirišęs, tačiau jis tikybinių raštų 
nerašė. Jis matė, kad tikybiniai raštai ne
pakels lietuvių tautos į kultūrinį ir medžia
ginį poaukštį, neves į pažangą, o trukdys.

Lietuvių išeivija Amerikoje,
kurti savišalpos ir kultūros organizacijas, 
vienur ir kitur pasivadino Simano Daukanto 
vardo draugijomis. Tą vardą jos pasiėmė' 
dėlto, kad pagerbti žmogų dirbusį visai lie
tuvių tautai. Pasiėmė Daukanto vardą dėl
to, kad ne viską ^atiduoti šventųjų var
dams.

Kur tebegyvuoja Simano Daukanto vardo 
draugijos, jos turėtų nepamiršti šių metų su
kaktį, jos turėtų prisiminti, kas tas Simanas 
Daukantas buvo. /

Lapkritis, 1939.

\ —o—
“LIETUVA,. Trijų Veiksmų Alegorija Is

torinių Faktų šviesoje.” Parašė Walter 
Kubilius. Iš anglų į lietuvių kalbą išvertė 
Pr. Balsys. Kaina 35c. Išleido Lietuvių Me
no Sąjunga.

Tai dalykas—visiškai nauja forma para
šytas. Alegoriškai vaizduojama Lietuvos 
praeitis. Yra ir dainų. Mes tikimės grei
toj ateityj galėsią patiekti išsamesnę šito 
veikalo apžvalgą.

Čia yra toji garsioji Aušros Vartų koplyčia Vilniuje, kurią 
kunigai vadina stebūklinfea. Lenkai kunigai sakydavo, kad 
si koplyčia palaiko Vilnių lenkams, o lietuviai kunigai sako: 
ši koplyčia palaiko Vilnių lietuviams. Seniau, caro laikais, 
kiekvienas praeivis, nepaisant jo tautybės ir tikybos, turėda
vęs nusiimti prieš šią koplyčią kepurę, o jei ne, žandaras bū
tų suareštavęs. Kaip dabar yra,-—nežinia. Beje, Aušros Vartę 
koplyčioj buvo laikomos lietuviškos pamaldos tuojau, kai tik 

Lietuvos kariuomenė įžengė Vilniun.

NAZIŲ KLAIDA PRIEŠ 
ROLANDUOS LAIVĄ 

------- 1—

Berlin. — Nazių valdžia 
buvo paskelbus ir keleivinį 
Uolandijos laiva “Veen-

dam” tarp tų 58-nių Angli
jos ir Francijos laivų, ku
riuos naziai skandins be 
persergėjimo; o tai todėl, 
kad šie prekiniai ir keleivi
niai laivai yra ginkluoti

kanuolėmis.
Dabar naziai sako, jog 

“Veendam” buvo tik per 
klaidų paskelbtas skaičiuje 
tokių laivų, ir praneša, kad 
jam “nėra jokio pavojaus.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11411 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 52 Reeve Pl., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JACOB MAKAROW
52 Reeve Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7790 has been issued to the undersigned 
to Hell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299—5th Ave., Botough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GASPARE PONZO
299—5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 439 
Columbia St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RALPH S. MOR1ELLO
439 Columbia- St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7797 has been issued to the undersigned 
to sell beer ,wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5802 Third Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, th be con
sumed on the premises.

KALMAN KLEINMAN 
& RUBEN EKHAYZER

5302 Third Ave., Broklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 633«

Dr. John Repshis
(Repiys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvira, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais t 
10-12 ryte

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 2-3842

BAZARAS
• *

Vasario 9, 10,11 ir 12 Feb.

CENTRAL PALACE SALĖJE
18 MANHATTAN AVE. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOKAUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-' 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

DUONĄ IR-VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS.
Mes perkame goriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. \Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis——Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 

it į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Į tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Waterbury, Conn

I

I

I

Minėjimas 22 Metų Sovietų 
Sąjungos Gyvavimo; Graži 

Programa; Geri Kalbėtojai
Tarptautinio Darb. Ordeno, 

rusų skyriaus, jaunuolių Bala
laikų Orkestrą skambins gra
žius kavalkus. Jaunųjų Komu
nistų Lygos artistai iš New 
Britain duos ką tokio nepa- 
prasto-žingeidaus programoje.

Kalbėtojai: Sydney Wilson 
iš Hartford, apie imperialisti
nį karą. Michael Russo, pirmi
ninkas Komunistų Partijos 
Conn, valstijos, iš Bridgeport. 
Mike Russo, sekretorius ko
munistų partijos Waterbury.

Minėjimas įvyks 
nį, lapkričio 26 d., 
Įėję, 103 Green St., 
ry, Conn.

Pradžia lygiai 
Įžanga tik 15c.

Visi lietuviai 
Sovietų Sąjungos
nių sukaktyje. Sovietų Sąjun
ga, milžiniškoji liaudies val
doma šalis, draugiška kaimin- 
ka Lietuvos.

Rengia Komunjstų Partija 
Waterbury.

sekmadie- 
Venta sa- 
Waterbu-

8

dalyvaukim
22-jų meti-

New Haven, Conn
Dr. J. J. Kaškiaučius kal

bės sveikatos klausimais. Jis 
taipgi aiškins svarbą darbinin
kams turėti savo apdraudos 
organizacijas, tokias kaip Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji-

Dr. J. J. Kaškiaučius
mas. Prakalbos bus lapkričio 
26 d., Lietuvių Salėje, 243 

Front St., New Haven, Conn. 
Pradžia 2 :30 vai. po pietų. Į- 
žanga veltui visiems, šias pra
kalbas rengia LDS 16-ta kp.

Gerbiamieji 1 Artinasi žie
ma, kartu su ja artinasi ir di
džiausias žmonijos nepriete
lius Slogos. Paprastos slogos 
ar šaltis greit vystosi į plaučių 
uždegimą, nuo ko daugybė 
žmonių išmiršta. Dr. J. J. 
Kaškiaučius aiškins, kaip ap
sisaugoti nuo šalčio ir kaip 
bendrai palaikyti sveikatą ge
rame stovyje. Tad skaitlingai 

v susirinkime išklausyti jo pra
kalbos ir pasimokyti apie svei
katą.

Rengėjai.

“Lenkijos Respublika” įs- 
■ teigta Francijos Mieste

Angers, Francija. — Ne
va “Lenkijos respublikos” 
valdžia pasirinko miestą 
Angers kaip savo “sostinę.” 
Čia senovės Francijos kara
lių ir kitų didikų palotino
se pilyse apsigyveno Lenki
jos “prezidentas” Vladas 
Rackevičius, Amerikos am
basadorius A. J. D. Biddle 
ir Anglijos ambasadorius, 
kaip šių dviejų šalių atsto
vai prie vadinąmos “Lenki
jos valdžios.”

(Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos ambasadoriai prie 
“Lenkijos valdžios” rimtai 
vaidina komediją, tartum 
nesuprasdami savo rolių.)

Berlin. — Vakarų karo 
fronte buvo tokia smarki 
audra, kad išrovė daug me
džių.

<

Penktas pmlapfo

So. Boston, Mass.Hartford, Conn
Labai Svarbios Prakalbos

Radio Žinios

rodo-

pašaliniams

ir

BAR ir GRILL

Easton, Pa *'uot,l degtinių, vi-

(Liquors
Nelaimė Lietuviu Tarpe

Seattle, Wash
vai.

(275-277)

512

CLEVELAND, OHIO

apian

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
kurį daiktą

29

be jokio mokesčio.

opera-
Sophie

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbinio ir impor-

kad 
būt

ne- 
pa*

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkr. 26 d., 11 vai. iš 
ryto, 29 Endicott St. Visi nariai bū
kite. — J. M. Lukas, Sekr.

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

Sekmadienį,

bus 
šeš-

tik šokiams 25c. Bus ir gera muzi
ka, turėsime valgių ir gėrimų, šis 
parengimas įvyks sekmadienį, lapkr. 
26 d. Kliubietės kviečia Clevelando 
ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame parengime. — Kom. (275-277)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dSs tinkamą 
“burner” arba visą garo arbą karšto vandenio sistemą, 
Maloniai suteikiame aprokavimus

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

HARTFORD, CONN.
' Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drg. 
rengia balių, šeštadienį, lapkr. 25 
d. Laisvės Choro Svct., 57 Park St., 
pradžia 8 v. v. Įžanga
25c. Nariams veltui. Šokiams gros 
gera orkestrą. Bus skanių užkandžių 

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

jau 
gerai 

kas 
iš lo- 
buvo

šokinėt,

, EASTON, PA. ,
Draugiškas LLD 18 kp. Vakarėlis, 

šeštadienį, lapkričio 25 d., LLD 
13 kp. rengia smagų vakarėlį su šo
kiais. Įvyks ■ buvusiame Piliečių 
Kliube, užpakaly 634 Ferry St. Pra
sidės 7:30 vai. Vakare. Įžanga veh

LDS 
rengia 
atvadavimo klausimu, 
lapkričio 26 d., Empire Hali, 1832 
Filmore St. Pradžia 7 v. v. Kalbės 
Antanas Bimba, “Laisvės” redakto
rius iš Brooklyno. Kviečiame publi
ką dalyvauti šiose prakalbose. — 
Kom. ' (275-277)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
PITTSBURGH, PA.

LDS 142 kp., jaunuolių grupe ren
gia matinį bankietą, šeštadienį, lapk. 
25, 3351 W. Carson St., Esplen. Pra- 
džia 8 v. v. Gerai galėsite pavalgy
ti ir kurie norės, galės linksmai pa
sišokti. Įžanga 60c; vaikams 30c. 
Kviečiame dalyvauti. — A. Mažei- 
kiūtė, Sekr.

Sekmadienį, 
26 d., 2 :30 vai. 
ric Svetainėj, 
Park ir Broad
svarbios prakalbos Vilniaus 
atidavimo ir karo klausimais. 
Kalbės Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo prezidentas Ro
jus Mizara, iš Brooklyn,

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

tui. Bus skanių, šiltų užkandžių ir džiavos Nuotakos.” Bus Lietuvių 
šaltų gėrimų, šokiams grieš lietuviš- Svetainėj, 6835 Superior Ave. Pra- 
ka orkestrą. Svetainukė bus apšiL džia 4 vai. po pietų. Tikictai išank- 
dyta, tad visiems bus patogu ir ma-lsto perkant 30c, prie durų 35c. Vien 
lonu laiką praleisti. Kviečia easto- 
niečius ir iš toliau dalyvauti. — 
Rengėjai.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

»

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

R. Mizara
lapkričio-Nov. 
po pietų, Ly- 
prie kampo 
Sts., įvyksta

Hartfordo ir apylinkių lie
tuviai kviečiami skaitlingai at
silankyt į šias prakalbas, nes 
bus jos pirmutinės progresyvės 
draugijos surengtos darbinin
kiškos prakalbos, kur aiškiai, 
teisingai bus išaiškintas Vil
niaus atgavimas ir Europos 
karo klausimai. Įžanga veltui.

12 d. lapkričio ir 11:47 
nakties buvo žemės drebėji
mas. žemės drebėjimas tęsėsi 
per 20 sekundų, apėmė 2 šim
tu ketvirtainių mylių. Daug 
žmonių išgąsdino, nekurie dar 
buvo teatruose. Kaip pradėjo 
drebėti, žmonės pradėjo bėgt 
iš teatrų, pasidarė didelis su
mišimas. Nes pirmą kartą 
taip smarkiai supurtė, 
dar būt 20 sekundų, tai 
visi bildingai subyrėję.

' Kaip pradėjo drebėt, 
mes buvom sugulę ir 
užmigę. Pasijutau, kad 
tranko po lova. Iššokau 
vos. Paveikslai, kurie 
ant sienos, pradėjo
stuba pradėjo svyruot ir žmo
gus taip prastai jautiesi, kad 
negali nė žmogui pasakyt.

žmonės pradėjo bėgt iš stu- 
bų į gatves. Puodai ir tariel- 
kos pradėjo pult nuo lentynų 
ant žemės. Taip išrodė, kad 
gal bus pabaiga šio pasaulio. 
Ir toks keistas girdėjosi oši
mas, taip rodos, kad marių 
bangos banguoja.

Miesto parke, kur buvo 
žvėrių, visokie gyvūnai pra
dėjo rėkt. Tas labai keistai at
rodė, kad sloniai, meškos, le
vai ir kiti žvėreliai supranta 
pavojų gyvenimui.

Daugelio bildingų mieste 
pleisteriai sutrūko, nekuriose 
vietose vandens paipos sutrū
kę.

Pirmiausiai, kaip pradėjo, 
tai tik sukrėtė ant sykio. O 
paskui pradėjo siūbuot. Pro 
langą žiūrint į medžius, tai 
rodės, išraus iš šaknių ir žmo
gus pasidarai visai pespėkis.

Kaip aprokuoji, tai gamta 
gana galinga, kad tokį kaval- 
ką žemės gali pajudinti, ir 
taip smarkiai 1

Čia įvykdavo ir pirmiau že
mės drebėjimų, bet būdavo vi
sai maži, kad žmonės 
jausdavo. Bet šitą kartą 
kratė pusėtinai.

Man gyvenąnt Seattle
metus pirmą kartą taip atsiti
ko.

Californijos draugai gal pa
sijuoks iš manęs, gal pavadins 
baukšliu, nes jie pripratę, nes 
tenai taip atsitinka tankiai.

Hclsinkiai, Suomija. — 
Naziai suėmė ir parsivarė įWashington. — Čionaiti- ----------------

niai diplomatai mato, jog Vokietiją'prekinį Suomijos 
Vokietija nepatenkinta, kad laivą “Asta,” 3,080 tonų 
Sovietai nebendradarbiauja įtalpos, kuris gabeno mė
sų ja. . . džius Anglijai.

Moterim 
įdomių virimo 
tadienį per 
Korporacijos 
stotį WORL, 
8:30 iki 9:00

speciališkai 
receptų kas 
Lietuvių Radio 
programas per 
920 kilocycles, 
vai. ryte.

Ypač dabar, prieš ateinan
čias šventes, lietuvės šeiminin
kės ir virėjos sekite šeštadie
nio rytais programą, kur iš
girsite gerų patarimų ir ska
nių receptų virimui.

Prisiųskite savo receptus į 
stotį WO.RL ir pranešime 
Tamstų receptus.

Kiekviena šeimininke prieš 
šventes nori ką nors naujo ar 
'speciališko pagamįnt savo šei
mai. Klausykite ir užsirašyki
te receptus.

Šį šeštadienį Marijona Vin
čienė, veikėja iš So. Bostono 
Stepono Dariaus Posto Ladies 
Auxiliary, duos puikų recep
tą dėl Thanksgiving Dienos 
pietų, tai yra, “Turkey Kuge
lį Stuffing.”

Valentina Minkienė.

HUDSON, MASS.
šeštadienį, lapkr. 25 d. bus 

ma Lietuviškos Filmos iš May nardo 
“L.” pikniko ir Lietuvių Alaus Išdir- 
bystės — Brockerts ii' Cromo 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 

Barę, 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)

Dūku Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N

Tel. EVergreen 7-6873

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

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

• Virkitės divonus dabar, p mes palaikysime iki jums jie 
bus reikalingi.

• Jūs sutaupysite, nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 
Šiuo išpardavimu—sale.

• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.
Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertes 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.

Vėl
Skaudžią nelaimę sutiko d. 

P. Jonikas, “Laisvės” skaity
tojas, Piliečių Kliubo ir LLD 
13 kp. narys. Važiuojant na
mo iš darbo ketvirtadienį, lap
kričio 16 d., jis išlipo iš buso 
netoli savo namų, kaip stai
ga tapo perblokštas automobi- 
liaus ir skaudžiai sužalotas. 
Nuvežtas Eastono ligonbutin, 
ten surasta, kad turi labai su
daužytą galvą ir kojos kaulas 
yra sulaužytas, šiuo žodžius 
rašant, jau teko girdėti, kad 
d. Jonikas jaučiasi biskelį ge
riau, bet koja yra sucimentuo- 
ta ir užims daug laiko, pakol 
sugys.

Šie, 1939 metai, ištikro bu
vo nelaimingi mūsų draugams. 
Netekome porą gerų, nuošir
džių draugų, O dabar ir vėl | Amerikos Lietuvių Moterų Kliubas 
nelaimė. Mes linkiame d. Jo- rengia Balių su perstatymu Bau- 
nikui greito pasveikimo, jo 
šeimynai reiškiame gilią sim
patiją. Jo gyvenimo vieta yra 
45 S. 11th St. Parvykus iš li- 
gonbučio ir ligonbutyj 
kykite draugą.

Jau Sveiksta
Didelė ir pavojinga 

cija buvo padaryta d. 
Lushis, bet dabar jau sveiksta 
savo namuose, 1545 North
ampton St. Ji yra žmona ge
rai žinomo lietuvio krautuvi
ninko, Bill Lushis ir nuolatinė 
“Laisvės” skaitytoja. Mes 
džiaugiamės išgirdę, kad ope
racija gerai nusisekė ir d. Lu- 
šienė jaučias geriau. Linkiame 
greitai atgauti spėkas ir ga
lutinai ’pasveikti.

Eugenija.

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” Reddktorius iš Brook
lyno. Temoje: Vilniaus Atvadavimo 
Klausimas. Kviečiame visuomenę at
silankyti ir išgirst svarbias prakal
bas. (275-277)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kuopa ruošia sveikatos 

prakalbas, sekmadienį, 26 dieną 
lapkričio, Lietuvių Svet., 243 Front 
St., pradžia 2:30 vai. po pietų. Įžan
ga voltui. 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.

Kenčia Šaltį Kitataučiai, 
Blokaduojami Japonu

lietuvių Restaurantas
Mine

šokių vynų ir gero 
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street ,

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų 
k lūs ir 
K n a u jus 
RĮ sudarau
^grikoniškais.

kalui esant ir 
op a didinu tokio 
> dydžio, kokio pa- 

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone A ve., tarpe Eastern Park
way Ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

Tientsin, Chinija. — Ja
ponai, blokaduodami sve- 
timtautiškas koncesijas šia
me mieste, nepraleidžia an
glies anglam, francūzam ir,| 
amerikonam. Tai šie jau 
kenčia šaltį, o greit pritruk
sią jiem elektros, gal net ir 
vandens.

palaikysime jums bi t

ATEIKITE DABAR IR IŠSI- 
' RINKITE JŪSŲ

KALĖDINES
DOVANAS

Atsineškite šį skelbimą su sa 
vim ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDA

/ERI-THIN GRACE . . . ts-jewei 
dependably accurate Gruen. Yeliow 

gold filled caje . . . » . $29.75

PUIKIAUS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

TRU-EMBER FUEL CO., INC
485 Grand Street

Telefoną* EVergreen
Brooklyn, N. Y. 

7-1661

KEPTUVI
36-42 Stagg St. Tek Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsy pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svorį ir kalnas.

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian Turkish Balhs^ Ine
29-31 Morrell Street Brooklyn. N. Y.

’ Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thunu, FrL, Sat. and 
z Sun. all day and night

A

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chtoniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažafnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos Įigos. Gydoma Vyra! ir 
Moterys. Jeigu turime nesveikumą, kurio nesupranta- 
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite mali 
' išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

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

DR. L. ZINS įstaiga 30 metų
110 EAST 10 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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Tūkstančiai Lanko 
Olgino Šermenis

PAŠOVĘS BUVUSI 
DALININKĄ

JKALTINO SMĖLIO 
PREKYBININKUS

Firmos Turės Atmokėt 
Ketvirtį Miliono

ft

Tūkstančiai darbininkų, jų 
simpatizatorių ir draugų, taip
gi masės žydų ir kitų žmonių 
abelnai lanko M. J. Olgino šer
menis. Daugybė ašarodami pra
eina pro karstą šio didžiojo 
darbininkų vado, rašytojo ir žy
dų darbininkų dienraščio Mor
ning Freiheit (Laisvės) redak
toriaus. Jis mirė gana anksty
ba mirtimi, vos sulaukus 61 m., 
eidamas savo pareigas.

Paskiausia jį teko girdėt kal
bant Madison Square Gardene 
užpereitą pirmadienį, lapkričio 
13-tą, Sovietų Sąjungos su-, 
kakties minėjime. Jis buvo vie
nintelis kitas to vakaro kalbė
tojas apart Browderio sutiktas 
atsistojimu ir ilga ovacija. To 
vakaro pirmininkas sakė, kad 
d. Olginas bėgiu pastarųjų me
tų sunkiai serga ir socialistai
bei trockistai dėlto leidžia viso-s įkaitino tarp 50 iki 70 asme- 
kius paskalos apie jį, kad klai
dini darbininkus, 
mas, kad nežiūrint Sunkumų, d.
Olginas matė pareigą atęit ir 
tos didelės sukakties proga at- 
mušt ant Kom. Partijos ir viso 
darbininkų judėjimo leidžiamas 
atakas.

Apie Olginą jau buvo rašyta 
ir dar daug rašoma kituose pus
lapiuose.

Reikia tikėtis, kad lietuviai 
taip pat skaitlingai atsilankys 
šermenyse, suteikdami atatin
kamą pagarbą šiam dideliam 
darbininkų klasės sūnui. Jis pa
šarvotas didžiulėj Royal Wind
sor salėj, 69th W. 66th St., ne
toli Broadway, N. Y. Laidos 
sekmadienį, lapkričio 26-tą, 12 
valandą dieną, IWO kapinėse, 
kurios randasi New Montefiore 
kapinyne, netoli Long Island 
gelžkelio Pinelawn stoties.

Hoy Sang, dalininkas restau- 
rano, 369 Broadway, pašautas, 
o buvęs jo dalininkas Ho Ping, 
sulaikytas kaltinant pašovus 
Sang’ą, sakoma, dėl pinigų, ku
riuos Sang buvęs jam skolin
gas ir nenorėjęs ar negalėjęs 
atiduot. Jis areštuota policistam 
jį pamačius bėgant gatve 1:50 
ryto. Kišeniuje radę iššautą re
volverį, tad nepaleidę, bet juo 
vedini nuėję restauranan ir ra
dę Sang be sąmonėj. .

Einant Shermano prieš įpus
tus aktu, Federate Grand Jury 
įkaitino vieną tos prekybos są
jungą, 7 korporacijas ir 12 as
menų suokalbyje nustatyt kai
nas smėliui atvežtam iš Long 
Island ir apylinkių. Jų susita
rimu, kaip sakoma kaltinime, 
nuo pereito sausio smėlio kai
nos pakilusios 35 nuošimčiais ir 
žvyro 20 nuošimčių.

m.,

Įkaitintasis [kaltino 
apie 50 Kitą

Pirmadienį Bus 1-mas 
Lavybos Vakaras

Sužinojęs, kad jam • gręsia 
daug metų kalėjimo, Abra
ham Frosch, vadinamas Bro o-, 
klyno “bėluotojų karaliumi,” 
atsigrįžo ant savo kaltintojų ir

pažymėda-
nu.

Per 7 valandas ištisai jisai 
pasakojęs specialio prokuroro 
Amen štabui, kaip jam koope
ravę suktybėse policijos leite
nantai, distrikto prokuroro 
padėjėjai, teisėjai ir teismų 
patarnautojai. Jo nauji liūdy- 
mai iškelsią plačiausį žinomą 
skandalą, kadangi esą palie
čiama ne vienas kuris, bet ei
lė teismų ir teisėjų.

Pradedant šiuo pirmadie
niu, lapkričio 27-tą, Lietuvių 
Kom. 5-ta kuopa ruošia eilę 
lavybos vakarų kas antras 
pirmadienis, nuo 7:30 iki 10 i 
v. vakaro. Įžanga nemokama. 
Kviečiami visi norinti lavintis.

-'Pirmą vakarą, lapkričio 27- 
tą, D. M. šolomskas duos per
žvalgą pasaulinės padėties bė
giu pastarųjų dviejų savaičių. 
Jis čia pateiks ir labai įdomių, 
naujų faktų iš atėmimo Vil
niaus nuo Lenkijos ponų, kaip 
juos paduoda tūlų dalyvių ap
rašymai, jo ruošiami “Lais
vei.”

Komisija.

Tūkstančiai Pavalgydinta 
Miesto Prieglaudose

Prakasė Vandentiekiui 
Tunelį Yonkers’e

. r

Federalio teismo sprendimu, 
vienuolika mezgimo industri
jos kompanijų turės atmokėti 
dešimčiai tūkstančių darbinin
kų virš $250,000 nedamokėtų 
algų. Jos nedamoketa stubose 
d i r b antiems darbininkams, 
tąsantiems įvairiose šalies da
lyse tarp Tenn. ir Maine.

Patvarkymas pakerta fir
moms galimybę išduot darbą 
taip vadinamiems “samdyto
jams” ir tuo būdu patiems pa- 
siliuosuot nuo mokėjimo mini
mum algos po 25 centus per 
valandą. Ties asmenys paim
davo iš firmų darbą ir išduo
davo. po apylinkės stubas to
kiomis sąlygomis,, kad dauge
liu atvejų nepareidavo nei po 
10 centų per valandą. Tas 
gręsė davest ir didmiesčių ša
pas prie prakaitaunių padė
ties, Prieš tą praktiką spaudi
mą darė Knitgoods. Workers 
Unijos 155-tas Lokalas, ILG- 
WU.

Nuosprendį išnešė Federa
lio Teismo teisėjas Edward A. 
Conger pereitą antradienį. 
Nustatyta suma įsakyta atmo
kėt bėgiu 4 mėnesių. Oficialį 
firmų įkaltinimą 
bo Department© 
landų Divizija.

Byloj paliesta 
mos:

The Regal Knitting 
Inc., May Knitting Co., Blue 
Bird Knitwear Co., Inc., New
port Knitting Co., Inc 
Infants Wear, Inc., 
Knitwear Co., Inc., 
Togs, Inc., Famous 
Knitwear Corp., 
Knitting Co., Inc
New York©; taipgi 
and Samuel Bernstein, 
riai Infanta Sweater 
Philadelphijoj; Julius 
mezgimo fabrikantas 
ke, ir Hand Knitcraft 
tas.

užvedė Dar- 
Algų ir Va-

sekamos f i iš

Co.,

ji 
ten

Gasas Vos Neišžudė 
50 Asmeny

šešiolikos šeimų name, 17- 
36—61st St., kur gyvena 50 
asmenų, gyventojai pajuto 
keistą smarvę, bet nenumatė 
pavojaus. Vienam berniukui 
nuo keisto svaigulio netekus 
sąmonės, namo savininkė' 
nugabeno ligoninėn ir
daktarai patyrę, kad jis ap
nuodytas anglies dujomis, pa
siuntė naman policiją. Išdau
žę apartmentų duris, kadangi 
šeimininkė raktus turėjo su 
savim, policistai išgelbėjo tū
lus jau netekusius sąmonės, o 
kitus .rado išėjus ant stogo 
gaivintis. Laimė, kad pasitai
kė dieną. Jei nakčia, visi galė
jo užmigt ant visada.

Tiriama, dėlko gasas iš 
skiepe esamo šildomo pečiaus 
suėjo apartmentuosna.

Tremtinis Neturėjęs 
Jegy Būt Dėkingu

Dr. Erich II. Alten, 34
mokslininkas, išvytas iš Vien
uos prieš metus laiko, na- 
ziams užėmus Austriją, atvy
kęs čionai, matomai, nerado 
galimybės prisitaikyti prie gy
venimo čionai, atsiekti savo 
siekius. Vyriausia jis norėjęs 
susitvarkyt gyvenimą taip, 
kad galėtų atsiimti savo tė
vus, buvusius pasiturinčius 
šapos savininkus Čech ©Slova
kijoj.

Išvakarėse Padėkų Dienos 
jis rasta negyvas savo kamba
ryje, 351 West End Ave., N. 
Ys su paliktomis notomis gi
minaitei ir kitai merginai.

Dr. B. Bagdasaroff
I

200—2nd Avė., tarpe 12 ir 18 Sts. 
Valandom 11-1; 5-8; Nedalioj s n-1

New York City
Staigios ir rhroniikoa kraujo ir odos 

ligoa gydomos. 
Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu

Tel. Algonquin 4-8294

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 Barberlal

K

/

Kalėjime Šventė Padėkas
Thomas Farrington ir An

drew Dixon, jauni bedarbiai ir 
benamiai'jūreiviai atvesti teis
man už tai, kad jie atsisakė po- 
licisto klausyt išeit iš ' šilto 
namų koridoriaus, 195 Frank
lin St. Teisėja Brill sulaikė, 
juos kalėjime iki šeštadienio.

E. Benhover buvo pridusęs 
gasu savo kambaryje, Bronxe, 
sykiu su savo šuniuku. Gelbė
tojai ilgai darbavosi ant Ben
hover, kol atgaivino, o šuniu
kas pats atsigavo.

Dr.JJ.Kaškiaučius

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

Šį Vakarą Šv. Jurgio 
Draugijos Balius

54-tas 
vakarą, 

25-tą, 
318

Jurginės Draugijos 
metinis balius įvyks šį 
šeštadienį, lapkričio 
Grand Paradise salėse,

* Grand St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia" 6:30 vakaro. Įžanga 40c.

Šokiams grieš dvi orkestros: 
prof. Kaizos gros lietuviškiems, 
o J. Navicko Nakties Pelėdų 
Orkestrą — amerikoniškiems 
šokiams. Jau vien tas faktas 
rodo, kad svietelio bus daug, 
jaunimo ir suaugusių, ir kad 
niekam neteks nuobodauti. -šis 
balius, kaip ir visi Jurginės ba
liai, bus skaitlingas ir smagus, 
kuriame yra svarbu dalyvaut ne 
vien tik kad paremt, bet ir 
proga patiem gerai pasilinks
mint.

VIEŠA PADĖKA
Panelė Biruta Klimaitė 

savo motina (greatneck ietės), 
Padėkavonės dienos išvakarėse, 
buvo suruošę nepaprastai gra
žias iškilmes savo kambariuose, 
sukviečiant savo gimines, pažįs
tamus, iš arčiau ir iš toliau. 
Apart kitų svečių — čia daly
vavo lakūnas P. Šaltenis, A. 
Vaškys, dainininkė Aldona Kli
maitė ir daug kitų.

Varde kitų svečių ir podraug 
lakūno P. Šaltenio — tariu nuo
širdžią padėką Klimienei ir Bi- 
rutai Klimaitei.

Svečias, A. V.

SU

Nusižudė Nelaukus Pietų
Mrs. Amelia Sackett, 55 m., 

iššoko iš viešbučio Roger Wil
liams 7-to aukšto ir užsimušė 
nebeturėjus kantrybės sulaukt 
pietų, kuriems jinai buvus pa
kviesta per dvi viešbutyje gy
venančias pažįstamas, kada jos 
sužinojo, jog jinai čionai netu
rinti savųjų, esanti nusiminus. 
Jos kvietėja, Miss Storey, ban
džius sulaikyt nuo iššokimo, 
spėjus sugriebt už suknelės, bet

pradeda 
ir rengtis kalėdoms.
Dieną mieste jau 
tradiciniai Kalėdų 

paradai, garsinanti 
žaislus vaikams. Pa
dalyvavo apie 500

Kada 25-kių valstijų pilie
čiai tebelaukia savo Padėkų 
Dienos iškilmių (švęs 30-tą), 
newyorkieciai jau 
užmiršti 
Padėkų 
pravesta 
Dieduko 
visokius 
raduose
kostiumuotų vaikų. Jie ruošia
ma privatiškų firmų, garsini
mui savo prekių.

žinovai sako, kad ankstyba 
Padėkų Diena taip jau praė
jo iškilmingai, kaip paprastai. 
Miesto išteklingieji ir vidu
tiniai piliečiai Inksminosi su- 
lyg savo išteklių. Neturintieji 
išteklių, tūli gavo įvairių lab- 
darybių šeimoms duodamas 
beskes, kiti nuėjo Miesto Prie- 
glaudon ir kitosna panašiosna 
įstaigosna pietaut. Dar kiti 
praskurdo dieną namie su 
skardine pupelių, o dar kiti, 
netekę jėgų kęst savo liūdesių 
ar skurdo, kuomet kiti' link
sminosi, prasišalino iš gyvųjų.

Buvo ir šaldrų, profesion’a- 
lių elgetų, kurie' norėjo pasi
naudoti gerų žmonių jausmin- 
gumji. Atlantic Avė. stotyje 
areštuota tūlas šykštuolis, ku
ris gulėjęs .stotyje ir prašinė
jęs išmaldų. Pakamantinėjus, 
jo kišeniuose rasta $4.50 pi
nigais, pašto taupmenų $17 ir 
bankų knygelėse $5,754.24.

Miesto Prieglaudoj paval
gydinta 5,000. po 600 prie vie
no stalo. Tūkstančiai bedar
bių jūrininkų pavalgydinta sa
vo unijos centre. Senatorius ir 
assemblymanas W a gneriai 
pietavo su 1,500 biedniokų 
Vaikų Centre, 350 E. 88th St. 
Ir daugelyje kitų miestavų ir 
šiaip labdaringų įstaigų - su
rengta pietūs, bandant pa
lengvint biednuomenės sunkią 
dalį nors vieną kart per me
tus.

Pirmas dviejų mylių ilgio ga
balas tunelio, kuris sujungs N. 
Y. miestą su Delaware Vanden
tiekiu, pabaigta prakast perei
tą trečiadienį. Buvo įtaisyta 
specialė platforma 495 pėdų 
gelmėj, kur susirinko viršinin
kai su savo draugais, taipgi 250 
darbininkų matyt pabaigtuves.

Kada paskutiniu šūviu išeks- 
ploduota 150 kubiškų pėdų ak
mens, pasirodė, kad kasėjai vi
su akmens požemiu prasikasė 
tenukrypę nuo linijos vos tik 4 
coliais.

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
Fay 

Cupid 
Knitown 

Infants
Sternberg 
visos iš 

Morris 
partne- 

Mills, 
Berger, 
Newar- 
Tnstitu-

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

Vaiko Noras Pasivažinėti 
Baigėsi Tragedija

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

< 
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabuži dideliais kiekiais.

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

Vertės $30.00 už $22.50
Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

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

Kaip jau žinoma, Maspetho 
ALDLD 138 kuopos draugės 
moterys surengė šio mėnesio 
18-tą Komunistų Partijos nau
dai pramogėlę. Tiesa; pramo
gėlė buvo neskaitlinga, ta- 
čiaus ‘per dideles mūsų drau
gių pastangas padaryta šiek 
tiek ir pelno, šiai pramogėlei- 
draugiškai vakarienei surengt 
maistu, gėrimais ir piniginė
mis aukomis prisidėjo seka
mos draugės: Petlickjenė, Re- 
klienė, Kalvaitienė, Kaulinie- 
nė, Cedronienė, Janulevičienė, 
Pakalniškienė, Cibulskiai.*’*

Drg. Kalvaitis aptarnavo 
troškusius.

Visiems, prisidėjusiems prie 
šios pramogėlės surengimo, ir 
atsilankiusiems į šį parengi
mą, Maspetho K. P. kuopelės 
vardu, tariu širdingą ačiū.

P. Pakalniškis.

Dario Gustiniani, 14 metų 
berniukas, 2247 2nd Avė., N. 
Y., pasigrobė pastatytą svetimą 
mašiną ir su ja besišvaistyda- 
mas po miestą užmušė Joseph 
Fasano, 76 m. Senukas ėjęs na
mo, 333 E. 114th St., po pasi
svečiavimo pas dukterį. Vaikas 
areštuotas.

va-

(■>

d

iš-

PRAMOGOS
NEW YORK CITY, N. Y.

LDS 159 kp. rengia kalakutų
karienę, lapkr. 25 d., 7:30 v. v. po 
antrašu, 795 .Washington St., kam
pas Horatio St. (Antano Marsono 
įstaigoj). Bilietas $2.00. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Galėsite linksmai 
laiką praleisti. — Kom.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer, St Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiisko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai VakaroTel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvcmeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

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

IŠRANDAVOJIMAI A,

VIENATINIS LIETUVIŠKAS t

»
i.»

.Tn»;r~
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337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

''Marian Anderson, garsioji 
negre dainininkė, pradės savo

suknelei nuplyšus pusiau, laiky
toja nupuolus nuo lango į 
kambarį, o anoji atsidūrė ant 
šaligatvio. Moteriškė liūdėjus koncertų sezoną šį trečiadienį, 
dėl Šeimyninio nepasisekimo. Carnegie Hall

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

dieną, 
v. iki 
130-06 
N. Y.

pro stubą 
(275-277)

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKĮ^ RŪSIŲ GARIMŲ

rui cmtuu cistiniu co

Calverts

Du plėšiku jau buvę išsinešę 
saugiąją šėpą iš šapos, 2147 
Nostrand Avė., bet pamatę po- 
licistą pabėgo mašina. Gi po- 
lioistas, keldamas šėpą vežiman, 
išniro nugarkaulį.

Nuteisė Bankierių 
už Suktybes

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, 
važiuoja busas.

Lucian A.z Eddy, buvęs Equi
table Trust Co. vice prežiden- 
tas, rastas kaltu prasižengus 
federaliam vertybių apyvartos | 
aktui (SEC). Jis, kartu su ki
tais, naudojęs paštą ir suokal- 
biavęs apsukt įdėlininkus ant 
$1,000,000. Sykiu su juo nutei
sti kuo nors prisidėję prie pra
sikaltimo kiti du newyorkieciai 
ir vienas iš Brownsville, Pa. 
Taipgi rasta kaltomis dvi kor
poracijos : Kenyon & Co. ir 
Weil ' Management Co., Ine. 
Baudą paskirs gruodžio 6-tą. '

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

(Kampas Roebling St.)

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

"Special

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

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

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai




