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

“Amerikos redaktorius sa
ko, kad jis skaitęs “XX Am
žiuje,“ jog K. Stasys ir R. 
Mackevičius iš tikrųjų Vilniu
je raudonarmiečių buvę suim
ti ir nugabenti Baltstogėn. 
Spalių'27 d. jie buvę paleisti 
ir, laimingai sugrįžę Vilniun, 
ten darbuojasi.

P-nas Laučka sakosi, jam 
nerūpi niekas daugiau, kaip 
tik teisybės parašymas.

Jeigu taip, tai pažiūrėkime, 
kaip stovi dalykai.

“Amerika“ savo laidoj iš 
lapkr. 17 d. rašė, kad bolševi
kai “išsivežė suėmę tokius lie
tuvių veikėjus, kaip Kostantą 
Stasį, Rapolą Mackevičių. Ne
žinia nei kur, nei už ką jie iš
gabenti ...”

Lapkričio 17 d., vadinasi, 
“Amerikos“ redaktorius neži
nojo “nei kur, nei už ką jie 
išgabenti.“

Po tos negražios prieš So
vietus insinuacijos ‘Amerikos’ 
redaktorius, sužinojęs, turėjo 
tą klaidą atitaisyti. Jis turėjo 
savo laikraščio laidoj iš lapkr. 
24 d. pasakyti, jog tas, kas 
buvo rašyta lapkr. 17 d. bu
vo netiesa; Stašys su Macke
vičium gyvena Vilniuje. Deja, 
to padaryta nebuvo!

Jei šiandien Browderis ga
lėtų, jei leistų jam sveikata ir 
laikas, tai jis kasdien sakytų 
prakalbas ir kasdien tūkstan
čiai žmonių susirinktų jo pa
klausyti.

Browderis nūnai yra labai 
populiarus ir mylimas Ameri
kos darbo žmonių — darbi-

Galėjo būti, kad Mackevi
čius su Stasiu buvo išgabenti į 
Baltstogę (nors tikrų davinių 
niekas neturi). Bet jeigu jie 
buvo paleisti ir sugrąžinti Vil
niun, tai tas parodo nieką 
daugiau, kaip tik didelį Sovie-■ 
tų vyriausybės humaniškumą: 
be reikalo ji nieko niekad ne
baudžia.

Todėl ir p. Laučka privalė
tų turėti užtenkamai pilietinės 
drąsos ir pasakyti savo skaity
tojams tatai, kas turi būti pa
sakyta !
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SUOMIJA PROVOKATORIŠKAI ŠAUDĖ SOVIETŲ KARIUS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H---------------------------------------------- - ------------------- ------0 ___________________________

Naziai Nuskandino Didelį Lenkišką Laivą 
“Pilsudskį” ir Stambų Karinį Anglų Laivą

TEKSTAS SOVIETŲ 
PROTESTO SUOMIJAI

Kanuolių Papliūpomis Suomiai Užmušė 4 
Sovietų Kariškius ir Sužeidė Devynis

Vitaitis akstino Amerikos 
lietuvius protestuoti prieš So
vietus, kam jie “nekaltus žmo
nes persekioja.“

Taigi po to visko p. Vitaitis 
irgi turėtų atšaukti, atsiprašy
ti savo skaitytojų.

Dar geriau būtų, jei toki, 
kaip p. Vitaitis, laikytųsi, na, 
kad ir karaliaus Dovydo po
sakio : Išmintingas žmogus 
septynius kartus liežuvį apsu
ka vienam žodžiui pasakyti.

kaip Earl

Amerikos
Roosevelt-

' P-nia Rooseveltienė, “mūsų 
žemės pirmoji ponia,“ ragina 
Amerikos .visuomenę diskredi
tuoti tokius vyrus, 
Browderis.

Nepaisant, kaip 
šviesuomenė ponią
ien^ myli ir gerbia, šiuo atve
ju jinai josios, matyt, neklau
sys.

Štai, ką daro šviesuomenė 
su tuo “svetimos šalies agen
tu” Browderiu: Harvardo uni
versiteto z studentai ruošė 
Browderiui prakalbas, bet 
universiteto viršininkai atsisa
kė duoti prakalbom patalpas.

Princetono universiteto stu
dentai taipgi nutarė ruošti 
Browderiui prakalbas, tačiau 
ir ten universiteto viršylos pa
sielgė panašiai, kaip Harvar
do.

Tuomet Yale universiteto 
studentai nutarė suruošti Earl 
Browderiui prakalbas. Na, ir 
čia prakalbos įvyks, nes Yale 
universiteto prezidentas suti
ko duoti veltui jom patalpas. 
Browderis čia kalbės.

London. — Vokiečiai sa
vo submarine torpedomis 
( o gal minomis-vandeni- 
niais sprogimais) nuskan
dino buvusį Lenkijos kelei
vinį laivų “Pilsudskį”, 14,- 
294 tonų įtalpos, kuris kaš
tavo $5,850,000. “Pilsudski”, 
po Lenkijos žlugimo, buvo 
pervestas į Anglijos karo 
ministerijos žinyba, ir tar
navo Anglijai. Su “Pilsuds
kiu,” nugrimzdusiu į šiaur
vakarius nuo Anglijos, žuvo 
jo kapitonas Marmet Stan- 
kevič ir bent septyni jūrei
viai. Laivo komandierius 
Stankevič buvo pavojingai 
sužeistas per sprogimus, bet 
laukė laive, iki visi kiti nu
sileido nuo laivo į jūrą, gel
bėdamiesi valtimis. Tada 
Stankevič nušoko į vandenį 
ir įsikibo į kokį tai plau
kiantį griuvėsį, bet mirė 
pirma, negu atplaukė ang
liškas gelbėjimo laivukas.

Anglai Buvo Suėmę Du 
Vokiečių Laivus

London, lapkr. 27.—Ang
lijos karo laivai buvo suė
mę prekinį Vokietijos laivą 
“Borkum”, bet kai anglai 
varėsi šį laivą namo, tai na- 
zių submarinas užpuolė jį ir 
uždegė, ir jis anglų varo
mas, paskui prisvilo prie 
seklumos. Anglai sako, kad 
nuo submarine žuvę ‘keturi 
vokiečiai jūrininkai tame 
laive, bet, girdi, anglai visi 
išlikę sveiki.

(Bet pasak nazių, tai an
glams nepavyko sučiupt šį 
vokiečių laivą.)

Anglijos laivyno ministe
rija praneša, kad jos karo 
laivai suėmė prekinį Vokie
tijos laivą “Konsul Hendrik 
Fisser”, 4,458 tonų įtalpos.

Londono Baliūnas Užmušė 
Žmogy Norvegijoje

Oslo, Norvegija.—“Palai
das” Anglijos baliūnas buvo 
vėjo atneštas iš Londono į 
Norvegiją. Tai, manoma, 
vienas iš tų baliūnų, kurie 
saugo Londoną nuo nazių 
orlaivių^ V;

Lėkdamas per Norvegiją, 
tas baliūnas savo velkamais 
plieno kabeliais rovė med
žius ir ardė telegrafų, tele
fonų ir elektros vielas.

Besileidžiant baliūnui že
myn, vienas norvegas arti 
klonyje degė sau pypkę. 
Nuo to užsidegę ir baliūno 
hydrogeno (vandenilio) du
jos; eksplodavo baliūnas, 
užmušė pypkorių ir sužeidė 
tris kitus ten stovėjusius 
žmones._________________
ninku ir intelektualų. Ta idė
ja, tasai judėjimas, kurį 
Browderis simbolizuoja ir at
stovauja, šiandien labai, labai 
aukštai stovi. Todėl ir “pir
mosios mūsų žemės ponios“ 
recepto, matyt, Amerikos 
žmonės nelabai norės priimti.

t—r

Su Anglų Karo Laivu 
žuvo 285 žmonės

Tą pačią dieną naziai nu
skandino karinį Anglijos 
laivą “Rawalpindi”, 16,697 
tonų įtalpos, su kuriuom 
žuvo bent 285 Anglijos jū
reiviai ir oficieriai. Anglų 
valdžia dar nepasako, ar 
nazių lėktuvų bombos, ar jų 
mina, ar submarinas nu
gramzdino šį didlaivį.

“Rawalpindi” pirmiau 
buvo puikus keleivinis lai
vas, bet paskutiniu laiku jis 
buvo aptrauktas plieno šar
vais, ginkluotas kanuolėmis 
ir taip paverstas į karinį 
Anglijos laivą.

Anglija Laimėsianti, 
Sako Chamberlainas
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Cham
berlainas per radio sekma
dienį paskelbė, kad anglai 
jau, girdi, “nugalėję” Vo
kietijos submarinus; o da
bar jie jau sužinoję ir sek
retą nazių magnetinių mi- 
nų-vandeninių sproginių; 
tai Anglija nugalėsianti ir 
šį pavojų iš Vokietijos pu
sės.

(Bet vos pusvalandis pra
ėjo nuo tos Chamberlaino 
kalbos, ir Anglijos laivyno, 
ministerija jau pranešė, kad 
naziai paskandino karinį 
anglų laivą “Rawalpindi”, 
16,697 tonų įtalpos. Ale ne
sakė, ar šį laivą sunaikino 
vokiečių minos ar submari
nas ar nazių lėktuvų bom
bos.)

Chamberlainas tvirtino, 
kad Anglija kariausianti, 
kol hitlerizmas būsiąs iš
šluotas iš Vokietijos. O ta
da Anglija x įsteigsianti 
“naują Europą”, kur įvai
rios tautos laisvai sugyven
siančios be grūmojimų gin
klais viena kitai.

(Chamberlainas užtylėjo, 
kodėl Anglija nepaliuosuoja 
360 milionų savo pavergtų 
indų tautos žmonių.)

Belgija Sustabdė Savo Laivų 
Plaukimą j Angliją

Brussels, x Belgija.—Belgi
jos valdžia laikinai uždrau
dė savo šalies laivams 
plaukt į Angliją. Tai todėl, 
kad jiems gręsia toks dide
lis pavojus nuo vokiečių mi
nų (o gal ir submarinų).

D. Federacijos Vadas Rei
kalauja Sutraukyt Ameri

kos Ryšius su Sovietais
New York. — Amerikos 

Darbo Federacijos fašisti
nis vice-pirmininkas Mat
thew Woll pasiuntė prezi
dentui Rooseveltui atsišau
kimą, kad nutrauktų diplo
matinius ryšius tarp Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos.

..................   .........M...,-.'... .„.y

Maskva.—Sovietai pasiuntė Suomijai (Finijai) se
kamą protestą:

“Kaip pranešta Generaliam štabui Raudonosios Ar
mijos, tai artilerija iš Suomių žemės lapkričio 26 d., 
3:45 vai. po pietų, ūmai ėmė šaudyti į Sovietų kariuo
menę, stovinčią arti Mainilos kaimo, Karelijos tarp- 
vandenyje, artį Suomijos sienos.

“Viso buvo iššauta septyni kanuolių šoviniai, ir taip 
liko užmušti trys eiliniai kariškiai ir vienas žemesnysis 
komandierius, p septyni eiliniai ir du komandieriai ta
po sužeisti. Sovietų kariuomenė, kuriai įsakyta nepa
siduot jokiai provokacijai, susilaikė nuo šaudymo atgal.

“Pranešdama jums apie tai, Sovietų Vyriausybė ma
to reikalą pabrėžti, jog per neseniai įvykusias derybas 
su Tanneriu (Suomijos finansų ministeriu) ir Paasi- 
kivi (Suomijos pasiuntinių komisijos galva Maskvoj) 
jau buvo nurodyta, kad sutelkimas Suomių kariuome
nės didelio skaičiaus prie pat rubežiaus arti Leningra
do sudaro pavojų.

“Ryšium su dabartiniu įvykiu, kur kanuolėmis iš 
Suomijos žemės buvo provokatoriškai apšaudyta So
vietų kariuomenė, tai Sovietų Vyriausybė yra privers
ta pasakyt, jog sutraukimas Suomių kariuomenės arti 
Leningrado sutveria pavojų gręsiantį ne tik Lenin- 
gradui, bet tikrumoje yra priešingas veiksmas visai 
Sovietų Sąjungai, nes tas Suomių kariuomenės sutelki
mas jau privedė prie to, kad įvyko ataka prieš Sovie
tų kariuomenę ir padarė aukų.

“Sovietų Vyriausybė nenori didint (“išpūst”) šį pa
sibaisėtiną užpuolimo -žingsnį iš Suomių kariuomenės 
pusės, kuri, turbūt, blogai tvarkoma Suomių koman- 
dierių. Bet Sovietų Vyriausybė norėtų, kad ateityje 
jau neįvyktų tokie pasibaisėtini žingsniai.

“Sovietų Vyriausybė, todėl, griežtai protestuodama 
prieš visą tą įvykį, daro pasiūlymą Suomijos Valdžiai, 
kad jinai be atidėliojimo atitrauktų savo kariuomenę 
20 iki 25 kilometrų (apie pustryliktos iki 15 mylių) 
nuo Karelijos tarpvandenio sienos, ir tuo būdu pasto
tų kelią provokacijos pasikartojimui.

“Sovietų Sąjungos Liaudies Komisaras Užsienio 
Reikalams, MOLOTOV.”

Vokiečiai per Porą 
Dieną Paskandino 
6 Anglijos Laivus
London. — Pereitą šeš

tadienį ir sekmadienį vokie
čiai submarinais bei mino
mis paskandino dar keturis 
Anglijos laivus, apart “Ra
walpindi” ir “Pilsudskio”, 
kuris tarnavo kaip Angli
jos laivyno narys.

Nuo karo pradžios naziai 
sunaikino jau 87 tūkstan
čius tonų įtalpos karinių 
Anglijos laivų.

Per paskutines septynias 
dienas vokiečių minos ir 
submarinai pasiuntė į jūrų 
dugną 35 Anglijos, Franci- 
jos ir bepusiškų šalių lai
vus. Pastaruosius naziai 
skandino kaip “kontraban- 
diškus.” x

SSRS Žmonės Sujudę Prieš 
Suomijos Militaristus

Maskva, lapkričio 27.— 
Visoj Sovietų Sąjungoj dar
bininkai ir valstiečiai masi
niuose susirinkimuose pri
ima rezoliucijas, kur sako: 
Sovietų Sąjunga laikosi tai
kos politikos, bet jinai turi 
pažabot militaristus Suomi
jos valdovus, kad jie dau- 
daugiau negalėtų šaudyt 
Sovietų raudonarmiečius.

Suomija Atmeta So
vietų Siūlymą; Keis

tai Išsisukinėja
/

Helsinki, Suomija.—Pra
nešama, jog Suomi jos-Fini- 
jos valdžia užginčija, kad 
jos kariuomenė kanuolėmis 
šaudė per sieną į Sovietų 
raudonarmiečius’ ir užmušė 
keturis sovietinius karius.

Suomių valdžios atstovas 
pareiškė, kad Suomija at- 
mesianti Sovietų pasiūlymą, 
kur Sovietai sako, kad Suo
mija turėtų atitraukti savo 
kariuomenę 12 ir pusę iki 
15 mylių nuo Sovietų sienos 
Leningrado srityje.

(Suomių valdžios atsto
vas taip nušnekėjo, kad, 
girdi, turbūt, “pačių rusų 
kanuolių šoviniai užmušę 
tuos rusus”...)

Naziy Lėktuvai Tikrai Su- 
žeidę 4 Angly Karo Laivus

Berlin. Nazių koman
da tvirtina, kad jų orlai
viai, bombarduodami Ang
lijos karo laivus Šiaurinėj 
Jūroj, “tikrai sužeidę ketu
ris anglų karo laivus, ir 
vienas iš sužeistųjų yra šar
vuotlaivis ‘Auroros’ rūšies.”

ORAS.—-Dalinai apsiniau
kę, šilčiau.

Maskva, lapkr. 27.—Suo
mijos artilerija sekmadienį 

I 3:45 vai. po pietų staiga 
mušė septynis kartus pap
liūpos šūvius (zalpus) į 

| Sovietų kariuomenę, stovin
čią už dviejų trečdalių 
(amerikoniškos) mylios į 

' šiaurių vakarus nuo Maini- 
, los, Karelijos tarpvandeny- 
jje; ir nukovė tris eilinius 
raudonarmiečius ir vieną 
puskarininką, o sužeidė sep- 

i tynis eilinius ranudonar-1 
miečius, vieną puskarininką 
ir vieną žemesnįjį leitenan
tą. I 

Suomių Vadai Vaidina Tokią Durnelių Rolę, 
Kaip Buvę Lenkijos Valdovai, Sako “Pravda”
Maskva. — Sovietų spau

da ir radio pliekia Suomijos 
ministerį pirmininką Ca- 
janderį, kaip karo provo
katorių, kuris tarnauja An
glijos imperialistam kaipo 
jų pastumdėlis ir įrankis.

“Pravda”, Sovietų. Komu
nistų Partijos vyriausias 
laikraštis, nurodo, jog Suo
mijos žmonės nori draugiš
kai susitarti su Sovietais ir 
taip užtikrinti savo tautai 
taiką ir nepriklausomybę, 
bet tokie Cajanderiai, buvę 
Rusijos carų batlaižiai, vis 
kursto prieš Sovietii Są-
jungą ir grūmoja jai. Ale 
tuomi jie vaidina rolę gud
rių durnelių. Jie lošia pana
šiai, kaip buvęs Lenkijos 
prezidentas Moscickis ir bu
vęs jos užsieninis ministeris 
J. Beckas,—storai primena 
jiems “Pravda.”
Lietuva, Latvija ir Estonija 

Geriau Numatė Dalykus, 
Sako Sovietai

Suomijos ministeris pir
mininkas Cajander kartoti
nai lieja krokodiliaus aša
ras dėl Lietuvos, Latvijos 
ir Estonijos, kurios padarė 
tarpsavio apsigynimo sutar
tis su Sovietais. Cajanderis 
įsivaizduoja, būk jis gud-

ATŽAGAREIVIAI ŠAU
KIA NELEIST BROW
DERIUI KALBĖT YALE

' New Haven, Conn.—Va
dai vietinių ex-kareivių su
šaukė mitingą reikalaut, 
kad nebūtų leista kalbėt 
Yale Universitete E. Brow
deriui, Amerikos Komunis
tų Partijos generaliam sek
retoriui.

DIES JAU TYRINĖJA 
AMERIKOS KOLEGIJAS

Washington. — Kongres- 
manas Dies, fašistinis pir
mininkas kongresmanų ty
rinėjančios komisijos, pra
dėjo tyrinėt komunistų in
taką tarp Amerikos kole
gijų ir universitetų profe
sorių ir studentų.

šis provokatoriškas bom-. 
bardavimas iš Suomijos pu
sės sukėlė baisų pasipiktini
mą ir apmaudą tarp Sovie
tų kariuomenės esančios pa
lei Suomijos sieną.

SOVIETŲ PROTESTAS 
IR REIKALAVIMAS

Sovietų vyriausybe pa
siuntė Suomijai protestą su 
pasiūlymu, kad Suomiją ati
trauktų savo kariuomenę 
12 ir pusę iki 15 (ameriko
niškų) mylių atgal nuo Ka
relijos rubežiaus, taigi ir 
nuo Leningrado kaimynys
tės.

riau elgiasi už šių trijų 
kraštų valdžias.

“Greitai Cajanderis galės 
persitikrinti pačioje prakti
koje, jog nė dabartinjąi 
Suomijos valdovai-pastum- 
dėliai dalykus numato, bet 
toli matančiais buvo dabar
tiniai vadai Estonijos, Lat
vijos ir Lietuvos, kurie pi
da re tarpusavio pagalbos 
sutartis su Sovietų Sąjun
ga,” kaip rašo “Pravda.”

Hitleris Tikisi Laimėt Karą 
iki Balandžio Mėn.

Berlin. — Besikalbėda
mas su savo draugais, Hit
leris išreiškė pasitikėjimą, 
kad Vokietija laimėsianti 
karą iki balandžio, ateinan
tį pavasarį.

Hitleris sakė, kad vokie
čių magnetiškos minos ir jų 
submarinų magnetiškos tor
pedos nustebino Angliją; 
bet, girdi, Vokietija turinti 
daugiau ir didesnių karo 
sekretų, kurie’ nustebinsią 
pasaulį.

Pasak Hitlerio, Anglija 
tikisi per “paskutinį mūšĮ 
laimėt karą,” bet, esą, šį 
karą laimėsiąs tas, kas lai
mėsiąs “pirmąjį mūšį”. O 
Hitleris teigia, kad “pirma
sis mūšis” būsiąs vokiečių 
laimėtas.

Hitleris teigia, kad Itali
ja, galų gale, išstos kaip 
Vokietijos talkipinkę prieš 
Angliją ir Franci)ą.

Naziai Nuskandino Dar Du 
Stambius Laivus

London, lapkričio 27.— 
Vokietijos submarinas ar 
mina nuskandino prekinį 
Anglijos laivą “Royston 
Grange”, 5,144 tonų įtalpos.

Nazių mina sunaikino 
Holandijos laivą “Spaam- 
dam,” žiotyse anglų Thames 
upės, per kurią įplaukdavo 
virš tūkstantis laivų į Ang- 
Ii ją per metus. “Spaarn* 
dam,” 8,857 tonų įtalpos. Vė
žė neva “abelnus reikmė
ms” Anglijai iš Amerikos,
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neturime užmiršti, kad dabar mūšų gy
venimą stebės ir svetimieji. Visus tuos 
veiksnius, dažnai siaurų egoistiškų su
metimų diriguojamus, kurie stoja tautos 
ir valstybės saugumui reikalingoms re
formoms skersai kelio, vyriausybė turi 
be atodairos šalinti. Tautos daugumos 
pritarimas vyriausybės tokiems žings
niams bus užtikrintas.

“Į Vilnių turime eiti kaip pažangi, vie
ninga ir kūrybinga tauta, einanti kartu 
su gyvenimu, o ne tūpčiojanti vietoje. 
Visuomenės iniciatyvai turi būti kuo pla
čiausias kelias, nes laukia platūs tiek 
kultūrinio, tiek ekonominio darbo barai.”

Laikraštis savo editorialą šitaip bai
gia:

“Lietuva su sostine Vilniumi, dabar 
ženk į šviesią, teisingą ir kūrybingą atei
tį! Toks šiandien visų lietuvių troški
mas.”

Žmonija Persikelia į 
Požemius

V «

krūmų ir t. t. Ištiso krašto 
negalima juk įvaryti į po
žemį. Negalinga įsteigti po
žeminius miestelius, kai-

Klausimai ir Atsakymai'

Kelis tūkstančius metų 
žmonės pavojaus metu sa
vo žvilgsnius kreipė tik į 
dangų: gyvenimo audros 
užklupti jie tikėjosi pagel- 
boš iš dangaus. Ir iš viso 
dangus tik gera teteikė: 
dieną švietė ir šildė iš jo 
saulė, naktį keleiviams ke
lią rodė žvaigždės. Kažkaip 
sutapo žmogaus mintyse 
dangus su aukščiausios pa
ramos sąvoka. Šiandien 
dangus teikia jau ir naujų 
sąvokų: už debesų, kur bu
vo galima tarti angelus gy
venant, atsiranda bombane- 
šiai, iš kurių lyja į žemę 
mirtį sėjančios bombos.Atidengė Miko Petrausko

Paminklą
Spalių 28 d. Kauno miesto sode tapo 

iškilmingai atidengtas kompozitoriaus 
Miko Petrausko paminklas—biustas. Jį 
iš bronzos nuliejo skulptorius Pundžius. 
Biustas pastatytas ant granitinio pje
destalo.

Tai yra gražus darbas. Mikas Petraus
kas buvo labai Lietuvos ponų pamirštas, 
kai jis gyveno Lietuvoj ir sirgo. Taigi 
nors po jo mirties reikia žmogų pagerbti.

Amerikoje taipgi yra įsikūręs Komite
tas Miko Petrausko Kūriniams Leisti. 
Kiek girdėjome, greitu laiku šis komi
tetas išleis vieną leidinį mirusiojo kom
pozitoriaus dainų, kurios jau buvo išsi
baigusios ir nebuvo gaunamos. Tai ir gi 
bus paminklas kompozitoriui, kuris Ame
rikoje yra sukūręs pačius geriausius sa
vo veikalus.

“Lietuva su Sostine”
Po tokia antrašte “Lietuvos Žinios” 

(špal. 28 d.) parašė įvedamąjį. Be kitko, 
liaudininkų laikraštis ten sako:

“Mūsų kariuomenė įžengia į lietuvių 
savoj žemėj įsteigtą ir lietuvių tautos 

. per šimtmečius išugdytą miestą. Gražus 
•• Vilnius, gražūs jo pastatai: rūmai, baž

nyčios. Visi jie pastatyti lietuvių liaudies 
prakaitu ir darbu. Per šimtmečius lietu- 
vių- liaudies uždirbtos gėrybės plaukė į 
Vilnių, ugdė jį ir puošė. Tad tiktai mes 
esame tikrieji Vilniaus šeimininkai, tik
tai mums jis tegali priklausyti. Su Vil-

* niurni yra neatskiriamai susijusi visa di- 
•’ dingoji mūsų tautos praeitis, su Vilniu

mi neatskiriamai susijęs ir lietuvių tau-
z tos ir valstybės atgimimas. Visi svarbes

nieji atgimstančios mūsų tautos įvykiai 
įvyko Vilniuje. Tenai, o ne kur kitur, 
buvo proklamuota Ir Lietuvos nepri
klausomybė.

“Tad visai suprantamas mūsų tautos 
šiandieninis didelis džiaugsmas. Tiek iš- 

.. kentusiai mūsų tautai ir dar per pasta
ruosius metus pergyvenusiai kelis skau-

• džius smūgius, pagaliau nušvito džiaugs- 
/ mo ir laimės spindulys. Devynioliką me

tų visų širdyse rusijęs noras pagaliau iš-
. sipildė. Tauta susilaukė savo sostinės!

“Tačiau besidžiaugdami neužmirškime 
ir kitų aktualiųjų dabarties reikalų. Gy
vename sunkius karo laikus. Kiekviena

• diena dar pasauliui gali suteikti įvai-
- riaušių staigmenų. Kas ne kas, o ypač 

mažosios tautos tokiais atvejais, turi bū
ti budrios ir tvirtos. Mūsų gi tautos kar
tu su Vilniaus ir jo srities grąžinimu 
dar laukia platūs uždaviniai ir sunkūs 
darbai. Tad turime būti pasiryžę ir vie
ningi, kaip ir anais sunkiaisiais mūsų 
kraštui laikais, 1919—1920 m., neš dabar 
laikai yra nemažiau pavojingi. Viduje 
ttlriftie susitvarkyti taip, kad vėl atsiras
tų višos tautos plačiųjų sluoksnių kūry-

. binis entuziazmas, pasiryžimas ir vienin-
- gumas, kokį išgyvenome laisvės kovų lai- 
■ kais. O į tai tik vienas kelias—visų su

sitarimas ir patrijotizmas. Vienas stip-
• riųjų motyvų, kuris anais laikais visus 
lietuvius jungė į krūvą, buvo maždaug

. vienoda jų socialinė būklė. Socialinės ly
gybės klausimas ir dabar mūsų tautai 
tebėra pirmaeilis klausimas. Per dideli 
kontrastai nė vienai tautai nebuvo svei
ki; o mažoms tautoms jie tiesiog yra pa
vojingi. Tad viduje turime taip susitvar
kyti, kad juo mažiausiai galėtų kilti pas 
mus konfliktų. Plačios ne vien žemės, 
bet ir* kitos reformos pas mus neišven
giamai Reikalingos. Nė vieną momentą

Teisingai pasakyta. Norint lietuvių 
tautą glaudžiau suvienyti, reikia praves
ti krašte socialės reformos; reikia pa
lengvinti baisiai sunkus darbo žmonių 
masių gyvenimas; reikia tosios masės 
apšviesti, kultūrinti; reikia suteikti vi
siems žmonėms politinės laisvės. Kai 
Lietuvoj nebus sūnų ir posūnių, tuomet 
kraštas bus kur kas vieningesnis ir stip
resnis.

Deja, iki šiol Lietuvoj viskas buvo 
kaip tik atbulai: ponai sau uliojo, tur
tėjo, o masės darbo žmonių skurde sken
do. Kai visoki buvusieji caro šnipai ir 
hitlerininkai laisvai sau gyveno, tai šim
tą žmonių, kovojusių Už demokratiją, už 
darbo žmonių interesus, buvo sugrūsta 
į kalėjimus arba koncentracijos lioge- 
rius. Ar tokia padėtis galėjo tautą vie
nyti ir stiprinti? Aišku, ne!

Buvo tikėtasi, kad gen. Černiaus vy
riausybė dalykų padėtį pataisys. Deja, 
ji vykdė viską, ką kadaise vykdė josios 
pirmtakūnė—kunigo Mirono vyriausybė. 
Taigi gen. Černiaus vyriausybė buvo pri
versta pasitraukti ir užleisti savo vietą 
Merkio vyriausybei. Tačiau, žiūrint į są
statą, labai abejotina, ar Merkio vyriau
sybė bus kiek pažangesnė už savo pirm- 
takūnes.

O gilių socialių reformų Lietuvoj la
bai reikia!

Belgijos ir Holandijos Protestas
Holandijos valdžia įteikė griežtą pro

testą Anglijai, kuri, vesdama blokados 
karą prieš Vokietiją ant jūrų, tuo pat 
laiku labai daug kenkia Holandijai. Ho- 
landija to pasekmėj neteko jau daug lai
vų, negauna jai reikalingų reikmenų iš 
užsienio, priversta sulaikyti savo laivų 
kursavimą ir tam panašiai. Anglijos im
perialistai sulaiko holandų laivus, daro 
kratas, sėja minas, net Holandijos pa
kraščiais.

Tokio pat turinio protestą įteikė ir 
Belgijos valdžia.

Pasirodo, kad mažos Šiaurinių Jūrų 
pakraščio valstybės kelia protestą prieš 
Angliją, kuri visada skelbėsi, kad ji yra 
tų šalių globotoja.

Kur link tos valstybės pakryps toliau, 
dar sunku numatyti. Abi jos skaitomos 
“raktais” prie kard išlaimėjimo. Anglija 
ir Francija mano, kad jeigu jos gautų 
savo pusėn Belgiją ir Holandiją, tai per 
jas galėtų apeiti Vokietijos tvirtumas 
ant Franci jos sienos, įsiveržti į Vokietiją 
ir karą laimėti. ’

Vokietijos komanda supranta, kad jei
gu Vokietija gaus tas šalis savo pusėn, 
tai ji karą laimės. Iš Belgijos ir Holandi- 
još vokiečių karo orlaiviai į pusę valan
dos galėtų pasiekti Angliją. Vokiečiai ten 
prišteigtą orlaivių punktu, sumbarinų 
stočių ir visiškai užblokaduotų Angliją.

Galima suprasti, kad kaip vienos, 
taip ir kitos pusės veikia diplomatija, at
lieka tam tikrus provokacinius žygius, 
kad tik tas šalis laimėjus savo /pūsėn.

Nereguliarumas Pašte
Kaip ir buvo manyta, prasidėjus karui, 

iš Lietuvos paštas labai nereguliariai at- 
eidinėja. Tiek laikraščiai, tiek laiškai 
ateina pavėluojančiai. Kai kada vėliau 
išėjusieji Kauno laikraščiai ateina pir
miau už anksčiau išėjusius.

Nepaisant to, amerikiečiai su Lietuva 
neturi nutraukti ryšių: reikia rašyti Lie
tuvos žmonėms laiškai, reikia pasiųsti 
jiems literatūros; reikia su jais palaikyti 
ankštus ryšius.

Milijbriillis Miestas žemėje
Paimkime tokius miestus, 

kaip Hamburgas, Lijonas, 
Milatias, Glazgovas, prileis- 
kime, kad susidaro tokios 
sąlygos, jog visas miestas 
turi persikelti į požemį (to
kios sąlygos gali susidaryti, 
jei miestas atsiduria kari
nių operacijų centre ir be 
paliovos bombarduojamas 
priešo lėktuvų). Milžiniški 
apkasai su stora betonine 
pluta viršum jų atsieitų 
maždaug apie pusantro mi
lijardo aukso frankų, nes
kaitant visų papildomų iš
laidų gyvenamųjų patalpų 
įrengimams ir neskaitant

Šiandieną tenka žmonijai 
naujomis akimis žiūrėti ne 
tik į dangų, bet ir į žemę, 
tiksliau sakant — į pože
mius. Dangus jau nebegali 
nuraminti. Jis teikia ne pa
guodą, bet abejojimus ir 
pavojus. Ir žmonės ėmė jieš- 
koti išsigelbėjimo ne virš 
žemės, bet pačioje žemėje.

Sostinės į Požemius
Daugelyje Europos cent

rų žmonės rausiasi pože
minius urvus ir perkelia 
ten dalį tų savo patalpų, 
kurios lig šiol būdavo sta
tomos tiktai virš žemės. 
Jau nebe juokais kalbama 
apie ištisus požeminius 
miestus. Ugnies ir geležies 
lietus verčia pagalvoti ne 
tik apie p r i e š 1 ė ktuvines 
slėptuves moterims, vai
kams, civiliems gyvento
jams, bet ir apie sandėlių,

kitų nuostolių, kurie atsi
randa perkeliant visą mies
tą iš žemės paviršiaus į po
žemį. Juk tektų kelių de
šimčių metrų gilumoje įsi
taisyti visai rimtai ir ilgam 
laikui. Profesorius Mair 
pažymi, kad ir patys tvir
čiausi “apkasai” dar nesu
daro visiškai saugios slėp
tuvės. Net 2—3 metrų sto
rio betono kevalas vargu ar 
begalėtų išlaikyti ilgą “pra
garišką” ugnį iš šimtų pa
čių moderniškiausių artile
rijos pabaisų. Pagaliau, ka
ro laboratorijos galėtų iš
rasti, ir veikiausiai jau iš
rado, kokį nors skystimą, 
kuris graužtų betono sie
nas. Tada tektų dar giliau 
raustis į žemę, gaminti dvi
gubą, o gal net trigubą be
tono ir net plieno uždangų 
sluoksnį.

* Aukso Kalnai...
muziejų, teatrų ir panašių 
masinio susirinkimo vietų 
perkėlimą į požemį.

Kai kas net teigia, kad 
žmonijos istorijoje prasidė
jo naujas skyrius, kurį at- 
teities istorikai pavadins 
“požeminiu periodu”...

Ypatingoji Tautų Sąjun
gos komisija gavo uždavinį 
ištirti, ar įmanoma pada
ryti tokias slėptuves, ku
rios atlaikytų bet kokio 
stiprumo b o m b a r davimą. 
Ton komisijon buvo paskir
ti ir geologai, ir fizikai, ir 
fiziologai, ir chemikai, ir 
karo specialistai.

Kiek kaštuotų tokios slėp
tuvės, neįmanoma net įsi
vaizduoti. Keturiems mili
jonams Paryžiaus gyvento
jų slėptuvė kaštuotų, prof. 
Mairo skaičiavimu, šešis 
milijardus aukso frankų. 
Požeminis Londonas (8 mi
lijonai gyventojų) turėtų 
kaštuoti apie 10—12 mili
jardų ! Už tuos pinigus gali
ma būtų iškasti 'tunelį po 
jūros dugnu iš Anglijos į 
Franci ją ir dar priedo—ke
lis tokius kanalus, kaip Pa
namos ir Suezo. Juk tai iš
tisi aukso kalnai!

Profesorius Mair sako,

mus, vienkiemius, surištus 
keliais ir geležinkeliais. Ne
tenka nė kalbėti apie ištisų 
kraštų, ištisų tautų “suva
rymą į požemius.” Galima 
kalbėti tik apie atskirų mie
stų, kurių gyventojams grę- 
sia tiesioginis neišvengia
mas pavojus patekti į bai
sią lėktuvų ir moderniškos 
artilerijos ugnį, perkėlimą į 
saugias patalpas po žeme.

Tokių požeminių slėptu
vių klausimas yra visai rim
tas ir svarbus; Jei garsioji 
baskų sostinė Gernika, ku
rią intervencijos lėktuvai 
visiškai sunaikino, būtų tu
rėjusi rimtą priešlėktuvinę 
slėptuvę požemyje, tai tūk
stančiai vyrų, moterų ir 
vaikų nebūtų palaidoti po 
namų griuvėsiais.

Kas būtų, jei tokio did
žiulio miesto apgulimas už
sitęstų ir gyventojams tek
tų ilgą laiką išbūti požemi
nėse tvirtovėse?

Juk reikėtų ištisus kalnus 
visokiausių maisto produk
tų sugabenti ir suslėpti po 
žeme. Reikėtų daugybės 
įvairiausių prekių, manu
faktūros, apavo, įvairių ap
aratų ir mašinų—visko, kas 
reikalinga gyvenimui. Ir vėl 
susiduriam su požeminio 
miesto klausimu. Vėl iškyla 
ilgam laikui ir rimtai pa
statyto požeminio miesto 
klausimas. Jei nė vienas 
miestas žemės paviršiuje 
negali apsieiti be paramos 
iš šalies, tai negalės apsiei
ti nė požeminis apgultasis 
miestas, sandėliai greit iš
tuštėtų, padidėtų ligos, mir
tingumas, žmonės fiziniai 
sunyktų. Ne, požemis tinka 
tik įnirusiems, gyviesiems

Klausimas
Gerbiama Redakcija: 

Viena moteriškė prašė ma
nęs pasiteirauti sekančio 
dalyko. Ji yra išgyvenus 
šioje šalyje apie 35 metus. 
Jos pirmas vyras nebuvo 
pilietis. Pirmam jos vyrui 
numirus, ji ištekėjo už ant
ro 1914 metais. Šis vyras 
yra pilietis. Išgyvenus me
tus ir pusę, jisai ją apleido, 
bet tikrų perskyrų neturė
jo. Ta moteriškė dabar no
ri žinoti, ar ji yra Jungti
nių Valstijų pilietė, ar ne? 
Prašau pranešti per “Lais
vę,” arba laišku.

Draugiškai,
K. L.

Atsakymas
Mums atrodo, kad ta mo

teriškė yra pilietė, bet tik
rai negalime pasakyti. Ge
riau bus, jeigu jūs pasitei
rausite pas Foreign Lan
guage Information Service, 
222—4th Ave., New York, 
N. Y. Jie jums suteiks vel
tui teisingas informacijas. 
Galite jiems rašyti lietuviš
kai, arba angliškai.

Pastaba: Ant rankų turi
me didoką pluoštą susiųstų 
klausimų. Į visus bus atsa
kyta iš eilės. Turėkite kan
trybės tie, kurie klausėte, o 
nesulaukėte greito atsaky
mo.

Taipgi ir toliau raginame 
visus skaitytojus pasinau
doti šiuomi “Klausimų ir 
Atsakymų” skyrium. Mes gi 
pasistengsime visus paten
kinti, tai yra, pagal išgalę 
visiems atsakyti į klausi
mus.

turi būti pakankamai vietos 
žemės paviršiuj.

“Laikas”

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

Stripeika pakilo virš debesų. Tačiau niekas nežino, ką 
kiti vajininkai yra suplanavę. Žukauskienė visai ramiai žiūri 
į4Stripeikos punktus ir ji vis turi vilties jį pralenkti.

Stripeika veikia su didele talka ir verbuojasi dar dau
giau talkininkų. Grįžęs iš Easton, Pa., jis pasidžiaugė:

“Aš esu dėkingas drg. Frank Mickevičiui už gavimą man 
vieno naujo skaitytojo. Jis pats taipgi atsinaujino “Lais-

Tėorija ir Praktika
Vienas tos komisijos na

rys, p r o f e s o rius Andrė 
Mair, išleido “požeminiu 
klausimu” labai įdomų raši
nį.

Persikelti į požemius ga
linga, rašo jis. Bet pirmu
čiausia reikia ištirti, ar po
žemyje iš tikrųjų susidarys 
visai saugi prieglauda nuo 
visų tų baisenybių, kurios 
įvyks viršum žemės. Persi
kėlimas į požemius pareika
laus didžiausio kiekio lėšų 
ir jėgų.

Nuo 200—300 kilogramų 
svorio bombų apsisaugoti 
galima po 10 metrų storio 
žemės sluoksniu arba. 1,5 
metro storio betono sluoks
niu. Bet juk yra bombų ir 
po 500 kilogramų. Dar kal
bama apie 1,000. kilogramų 
bombas, kurias mėtys kaž
kokie dar nematyti moder
niški bombanešiai. Nuo to
kių sviedinių tektų dar gi
liau raustis į požemius ar
ba gaminti puspenkto met
ro storumo stogus. Pamė
ginkit įsivaizduoti tokią 
slėptuvę, apimančią 10-tiS 
ir 100-tus tūkstančių kvad
ratinių metrų, gali būt, net 
kilometrų. Kiek reikės pas- 
tahgų, kiek lėšų! Juk kalba 
eina apie ištisų požeminių 
miestų įkūrimą!

kad Berlynui požeminis 
miestas apsieitų 5 milijar
dus aukso frankų, o tokiam 
miestui, kaip Ryga—700— 
800 milijonų.

Urvinio žmogaus Gadynė
Netenka nė kalbėti apie 

tai, kad žmonija, persikel- 
dama į tokius požemius, la
bai nukentėtų kultūros po
žiūriu. Jos lygmuo iš karto
nusmuktų. Juk persikelti

vę.” Mickevičius turi užeigą prie Easton, Pa., kur sueina 
keliai nuo 22 ir 28, Stewartsville, N. J. Patariu važiuojan
tiems pro šalį sustoti pas jį. Draugiškas žmogus.”

Tikimės rytoj sulaukti gerų rezultatų iš kitų vajininkų. 
Rytoj bus pranešta, ar vajus bus prailgintas ar baigtas.
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po žeme turėtų ne tik ka
riaujančios valstybės, tai 
yra šiuo metu: Vokietija, 
Anglija ir Francija (Euro
poje), ir Japonija, Kinija, j. 
(Azijoje), — tektų persikel-

sioms valstybėms tenka 
ruoštis, tenka garhihtis ur
vus. Tenka pasirūpinti pa
talpomis vyriausybei, visuo
meninėms organizacijoms, 
elektros ir dujų stotims, fa
brikams, dirbtuvėms, mo
kykloms. Profesorius Mair 
gąsdina, kad iš viso teksią 
perkelti visą civilizaciją po 
kelių dešimtų ir net šimtų 
metrų žemės klodu.

Ar Tenka To Laukti?
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Imperialist War!
SPORTS-HUMOR-N E W 3
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

A

millionaires and billion
rivers of human blood

the rich. It is a war 
and fought in its inter

an im-

rise in 
of the

Young Men and Women!
Young Workers, Farmers and Students!
Young America!

The drums of war are beating again.
The youth of England, France and Germany have al

ready been regimented; their liberties destroyed, their lives 
in peril. The tramp, tramp, tramp of marching feet threat
ens to crush the hopes and aspirations of our generation for 
peace, for happiness and security, for life itself.

Our brothers, the young people of Germany, England 
and France, do not want this war. They, as we, want the 
chance to earn a decent living, to marry, to live at peace. 
But they’re in the army now! They are being forced to 
fight in a war which is not of their own making; a war from 
which they will derive no good; a war which will only bring 
death and destruction to millions of the flower of mankind.

Who want this war?
The men who gain from it! The 

aires, those who intend to convert 
into oceans of profits.

This is a war of the rich, for 
brought about by the capitalist class
ests. It is a war to decide whether the capitalists of Germa
ny or those of England or America, shall dominate the world 
and its markets.

It is a war for empire, a war for profits. It is 
perialist war!

Do you doubt this?
Look about you. Why did Wall Street stocks 

value three-billion dollars during the first three days
war? Why do stocks and bonds decline at every move to
wards peace? Why? You know the answer. Because the 
capitalists of this country, the Morgans and Rockefellers, 
hope to make fabulous profits out of the war. The greater 
the death and destruction for the people, the greater the 
profits for themselves. •

Only by opposing the imperialist war and by combatting 
the ruling classes responsible for it, can we keep America 
from becoming involved. Only by a struggle against Ame
rican imperialism, against the economic royalists who want 
to prolong this war and to intensify capitalist exploitation, 
can we help the working peoples in the belligerent countries 
to defeat their own imperialists.

Our enemy is at home just as their enemy is at home! 
Our enemy is the profiteer, the monopolist, the war-monger! 
Capitalism is our enemy—for capitalism breeds war!

Only socialism, only through the rule of the working 
class taking ownership of the means of production: the fac
tories, the mills, the mines and the land—only Socialism can 
bring a lasting, universal peace. That is why world capital
ism fears and hates the Soviet Union, the land of socialism, 
the country ruled by the common people, the working people.

The imperialists have burnt their finger many times, 
but they have not given up their objectives: to dismember 
and destroy the Soviet Republics.
finds them more anxious to turn their armies against the 
Soviet Union. Especially is this true today of Anglo-French 
and American imperialisms.

But once again they will fail. The system of capitalism 
cannot be saved by artificial respiration. Every day that 
passes will show more clearly to the working people and to 
the toiling youth of the world the need for a lasting peace; 
neither a Versailles nor a Munich—a peace which only So
cialism can bring; a peace which the Soviet Union alone 
of all powers strives to achieve.

Young America! Do you want the 
keep out of this imperialist war? There is 
lose! Now is the time to act!

Unite your ranks—workers, farmers,,

Every day that passes

United States to 
not a moment, to

students; Gentile 
and Jew, Negro and White, fellow and girl! ,Unite behind 
the only class in modern-day society which has the power to 
stop the hand of the imperialists, to bring the imperialist war 
to an end.

The fight won’t be easy. Our enemy is powerful. The 
capitalists control every instrument of propaganda, every 
weapon of confusion and terror lies in their hands. But we 
are the many and they are the few. They cannot win if 
we are united.

Peace Team 
Speakers to Aid 
Youth Clubs

Builders Thankful 
For Swell 
Thanksgiving

MAN ABOUT TOWN
by JOSEPH SAC AL

• Martin Dies, tosser of Red Her
rings, made his appearance in the 
city last week and believe it or 
not there’s a Red under every bed 
in Pittsburgh, so, he’ll start the 
New Year rolling with a cleanup of 
all “undesirables.’’

Having been in this city for some 
while, I often wonder how these 
Reds stand the cold. For one thing, 
1 have two blankets and a quilt to 
keep me comfy thru the night, but 
these Reds, they lie under your bed 
without covers of any description, 
all for the sake of the 
OGPU and’ Joseph Stalin, 
they must be tough J

After 
ing the 
to dig 
as for 
Another
known group 
Christmas seals 
paste on youi’ gifts, 
collected for the seals goes
“un-American” individuals -

Russian 
Boy,

examin-Dies is thru cross
Russian Reds, he promises 

up a few American reds, 
instance—the 
organization 

that 
that

Red Cross, 
is that well 
issues 

you 
The

these 
people 
money 
to aid 

those
who contracted tuberculosis by car
rying on “underground” work in
some of Pennsylvania’s mines.

Perhaps some of you, may not 
know it but the designer and art
ist of this Christmas seal is none 
other than Rockwell Kent, the 
ist whose fame is nationwide, 
who is ,according to Dies, a 
agent.” Possibly that’s why

art- 
but 

“red 
the

seal has a red cross, as you will 
notice. So remember now, when you 
buy a Christmas seal, you support 
the “reds.”

—o—
Here and There:—

Decapitations, boiled in oil, and a 
body chopped up into mincemeat are 
on the order of the day when you 
see the movie, thriller, “Tower of 
London,” appearing at Pittsburgh’s 
Alvin Theatre. After you’ve worked 
up a swell appetite during the 
show, drop into the “White Tower” 
for a hamburger. It’s only next 
door. Of course you should forget 
about decapitations and mincemeat.

Birute Fulton should be com
mented on her recent article in the 
LYS on what a fellar expects a 
girl to do. How true that is, only 
the fellows know.

Bunny Sovetski also 
on head with his article 
issue.

hit the nail 
in the same

—o—.
Bewildering:—

The batch of news 
burgh that appears regularly in

from Pitts-

More About 
B more s Banquet

plus 
ten- 

gold- 
rosy

the LYS. Although quite in the 
dark over who sends what, yours is 
always pointeri out as the 
character.

suspicious

—o—
Mamie always was a 

name of a fictitious girl 
veral days ago, when I Tan into a 
real honest to 
to top it 
the LDS. 
Mezevitch. 
cairn, Pa.
“Oh, Mamie, Oh, Mamie, 
Can Love.”

fictitious 
until se-

goodness Mamie. And 
she is going to join 
full name is Mayme 
she hails from Pit

off,
Her
and

Now I can really sing,
How You

—o—
• My conception of Pittsburgh 

ing a dreary unwelcome city 
finally broken down . and as 
time for my departure grows near
er, I dread

The kids, 
really been 
few lines I
came here on business purposes, my 
attachments have become of such.

he
li as 
the

the thought of leaving, 
girls and fellows have 

swell and deserve these 
write now. Although I

really

of the 
of joy

a nature, that Pittsburgh 
could be my home town.

The reception on the part 
older folks also was one 
and cordiality. I’ll certainly miss
some of those home cooked meals 
offered most generously by our 
LDS women, I’ll also miss those 
listeners to my droll stories and 
quips about Pittsburgh. One sa
tisfaction always will remain, how
ever,- that being that the Lithuanian 
youth here are working and build
ing one of the finest youth groups 
going. Though one may be miles 

|-away, the memory of Pittsburgh 
will always remain.

Anyone

this 
the

week
City

may be:

NEW YORK, N. Y. —Various 
Lithuanian youth organizations in 
Brooklyn and New York have the 
opportunity to secure capable youth 
speakers, according to the N. Y. 
City Council of the American Youth 
Congress.

In a statement, issued 
to youth organizations, 
Council stated:

“Whatever your goal
Peace, Civil Liberties, Jobs, call for 
the PEACE TEAM.

‘The PEACE TEAM of the N. Y. 
City Council of the American Youth 
Congress is a team of youth speak
ers organized to serve YOUR or
ganization. They are equipped to 
speak on: How to Keep America 
Out of War; Recovery and War; 
Jobs and War; Civil Liberties and 
War; Facts Behind the Headlines; 
War Propaganda in the Last War 
and Today.

“These are the questions your 
members are asking. Devote at 
least one meeting to a speaker 
from the Peace Team. Send your 
request in today!”

The N. Y. City Council of AYC is 
located at 114 East 32nd St., New 
York City.

BROOKLYN. N. Y. 
who couldn’t get a second helping 
of the turkey is free-to picket the 
next meeting of the BuiLDerS. The 
PARTY held on Thanksgiving Eve 
was such a gastronomic success that 
members will remember it for quite 
some time to come.

When the turkey, cramberries, 
pie, etcetera, was finished there 
was a half-hour pause to allow the 
digestive system to recuperate. But 
after the short rest the party was 
renewed with dancing and singing. 
We’re still humming to the tune of 
“Spusę of the Border.” Not to be 
passed over lightly is the round 
and round and round concentration 
camp waltz around a couple in the 
center. Not every one had the 
chance to get a kiss—but there were 
enough.

Next activity of the Brooklyn 
Builders will be the theatre party to 
see “The Little Foxes.” Tickets are 
55c per and the money must go to 
Helen Kaunas. Also not to be for
gotten is the monthly meeting to 
take piece December 6, at 419 Lo
rimer St. Election of new officers 

will take place so all members who

BALTIMORE, Md.—Since it seems 
to be the custom to set Thanksgiv
ing ahead, the Baltimore Lyros 
Chorus took a hand in it too. No
vember 19 was the day of our great 
annual banquet. All the goodies of 
Thanksgiving were displayed, 
plenty of other things. Rich 
der brown roast pigs, roasted 
en brown ducks and chickens,
red apples, bright yellow chrysan
themums and oodles of other things 
adorned the tables. Oop! we for
got! Fat or thin, short or tall, the 
people, our guests, were crowded 
around the groaning tables. Every
one displayed a satisfied face that 
comes only after partaking of a 
delicious dinner.

Thanks should be given to the 
ladies in the kitchen who cooperated 
so well to make our banquet a suc
cess. Also thanks to the young 
pretty waitresses, efficient bartend
ers, good musicians and the many 
many other workers ' who really 
worked.

After work, pleasure. So here, 
too. After working hard to feed 
themselves, the guests flowed off 
to “trip the light fantastic.” And 
dance they did, if the shaking floor 
was any sign.

Alfred was seen setting the tables, 
getting in practice more or less. 
And the hat check boy certainly 
had plenty of company, some of 
which was welcome, some not. 
Congratulations to Mr. and Mrs. 
Jacobs who celebrated their 17th 
wedding anniversary. The rest of 
the young Crowd were slightly 
woozy what with all the work, dan
cing and refreshments. So if all 
of you celebrated Thanksgiving the 
way we did, what difference does it 
make if it was on the 23rd, 30th, 
or even the 19th?

—Quicksilver.

Trečias puslapis
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Descent to Avernus or the Man 
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$8 WEEK IS NOT ENOUGH!
“BURN THE
PROGRESSIVE!”

The following, under the 
above title, is reprinted from the 
Harvard Progressive, organ of 
the Student Union of Harvard 
University:
We warn our readers to 

their copies of. the Harvard 
gressive. Gathering dust in

burn 
Fro

th e 
corner (even the bathroom corner), 
they may have lain unnoticed for 
many months, but any minute the 
stern minions of that new inquisi
tion known as the Dies Committee 
may swoop down on you and bundle 
you off to jail. For the Harvard 
Progressive is progressive, which 
means it advocates the extension of 
democracy to include economic de
mocracy, which means it defends 
civil rights for everybody (especial
ly for our worst enemies), which 
means it believes America, should re
main at peace while the crazy men 
in Europe knock each other off. 
But all such progressive foldcrol 
spells Communism to the members 
of the Dies Committee. You, as a 
reader of the Progressive, are 
therefore aiding and abetting our 
subversive enterprise. You may not 
be aware of such aid, but ignor
ance is proof of complicity rather 
than of innocence. To put it blunt
ly, you are a front for us termites.

Perhaps you laugh. Well you 
may, since there will be plenty of 
time for breast-beating later. But 
of the breast-beating, have no 
doubts. The clean-up of everything 
liberal, progressive, democratic that 
the Dies Boys are preparing will 
make the famed Red Scare of the 
late A. Mitchell Palmer seem like a 
superficial dusting. Right now the 
boys are gunning for the Real Reds, 
but pretty soon they’ll be aftei’ the 
Semi-Reds, and then the Reds-That- 
Don’t-Know-They - Are - Reds, which 
include.^ us as well as Christopher 
Marlowe and Shirley Temple. So 
we’re scared, and we advise you 
first to burn your back copies of 
the Progressive and then go to hide 
in the closet (not under the bed). 
There is an alternative, of course, 
but we only dare whisper that: 
flaunt our little journal in the face 
of the dragon, spit in his eyes and 
get your roommate to do the same. 
But do something!

THE DOGS OF WAR ARE BEGINNING TO BARK

Part of the vast munition factories that are preparing the guns 
for slaughter in the Second Imperialist War.

Newark LoDeStars
Await You

NEWARK, N. J.—Everybody is 
talking about December 2nd and can 
hardly wait for it to roll around. 
And why shouldn’t they ? They 
know that the Newark LoDeStar 
Dance at 180 New York Ave., New
ark,—and for only 49c, will be one 
of the biggest events in their lives.

CHICAGO LOOP
No
No
No
No
No
No

trees that grow, 
clean white snow.
lanes of grass, 
trees, no breeze,

singers, no whistlers,
joy, no sorrow,

No love, no hate,
All is sterile,
And money is all.
Chicago—the loop.

—Carl Petrus.

Youth Nix New Young Plan to Give $8 a 
Week Gov’t Jobs to Unemployed Youth

By ART SHIELDS
NEW YORK, N. Y.—“No future in it!” the old man, 

who said this to me last week on the Hudson River water
front and 50th Street, was summing up his impression of 
Owen D. Young’s proposal to put American lads to work 
for the government at eight dollars a week.

No future and not muchQ--------------------
present either, agreed the 
lads whose opinions I asked of the 
latest Young Plan.

Owen D. Young, who is retiring 
on account of age from the chair
manship of the General Electric 
Co., heads the “American Youth 
Commission,” an advisory organiz
ation, which pointed out last Sunday 
that the rate of unemployment is 
higher among youths of 15 to 24 
than in any other age groups.

Private industry, admits Young’s 
commission, has no work for these 
unemployed. There are, says the 
report, “several million more young 
men and women who want to work 
than there are jobs available for 
them.”

per individual 
exceed $400 per 
there will be va- 
assets,” says the

That's Army Pay
Young’s solution is cheap govern

ment jobs:
“The expenditure 

worker need not 
year, from which 
rious deductable 
aged millionaire.

That comes to eight dollars a 
week.

Young’s eight-dollar-a-week plan, 
incidentally, was announced the day 
after the Young Men’s Christian 
Association of New York reported 
the result of a poll of the youths 
of this city, employed and unem
ployed. The “Y” report shows that 
80 per cent of the youths of the 
metropolis are in fear of their fut
ure and feel that “ability no long
er offers assurance of success.”

“Will you take a government job 
at eight dollars a week?’ 
two young men who were 
football in the shadow of 
Queen Mary.

“Well, I don’t know,” 
of them, a .freckled lad of
“Eight dollars a week! that’s army 
wages.”

But the otfher youth spoke up:
“We’re getting nothing now. I’d 

take it.”
“Married?” I asked.
“No,” he said, “I’m not crazy.” 
“Why not?” I asked.
“I’d be crazy to marry 

job,” he explained.
‘Would you marry on 

ment job at eight dollars 
I queried.

This reply was a laugh.
“You wouldn’t be here 

parents hadn’t married,” I 
him.

“That’s right,” he said,

I asked 
tossing a 
the S. S.

said one 
about 22.

without a

a 
a

govern- 
week ?”

if your 
reminded

“but the 
old man had a job. You get me 
job, a. real job before you tell me 
marry.”

The latest. Young Plan isn’t 
marrying plan, I was learning.

No Future in It

a
to

a

An 
ibroke

football, 
the 
but 

His

old 
he 

fa-

“But not much,” he added, 
future in it. What these boys 
is a chance to learn a trade 

get steady work as mechanics 
raise families. Sometimes I

jobs.”
These unemployed young people 

belong to the five millions that the 
Young Men’s Christian Association 
reports are out of work.

The young people 1 talked to are 
part of the 80 per cent of the 
youths, whom the YMCA of this 
city finds are facing a dismal out
look in life.

They want jobs, security, educa
tion, not a short term Young Plan 
at eight dollars a week.

old man, leaning on a case, 
into the conversation, as the 

youths went back to their 
“That boy’s all right,” 

man said. “He’s all right, 
can’t get anything to do.
ther worked hard all his life: right 
on these docks. There was work 
then. Now there’s nothing. The 
government ought to do something.” 

I explained Young’s proposal for 
government jobs at eight dollars a 
week.

“That’s something,” said the old 
man.
“No 
need 
and 
and
wonder what the country is coming 
to.”

I asked a group of lads at 47th 
St. and Tenth ’Ave. if there was 
a CCC camp graduate among them. 
There wasn’t, but they dug up one 
nearby. I asked him what he 
thought of the new Young Plan.

“Sounds like more CCC,” he said. 
“CCC wasn’t so bad. But you get 
nothing when you’re through. They 
send your money home, and cut 
your parents’ relief as much you I some time. _ i ii.  xr  i____ i_  x_ __ x • fViinVinor tnsend them. You learn how to plant 
trees up state and then here you 
are again on Tenth Ave.”

Others talked the same way. They 
want 
West 
want 
ward

“Another one? Sure, pal, thanks.” 
It is rotten, though — no taste 

whatever. In my time I’ve had bet
ter. Stuff that went down smooth 
and gentle as anything.' Why, I’d 
think nothing of downing fifteen 
or twenty in an evening and getting 
up the next morning with a head as 
clear as a crystal. But now, brrrr!

“Sure, pal, it’s good stuff. Never 
tasted better.”

Maybe it’s the price you pay for. 
it in the end. Maybe it’s how 
much you get that really counts. 
Maybe it’s a number of other things 
that all add , up to give you that 
sea-weed feeling that only a good 
honest-to-God sleep can wipe away. 
Why, I remember when I was able »• 
to sleep like a babe in arms, never 
thinking, never worrying, never giv
ing a rap but that—

“I wouldn’t say that, pal, no 
woman is worth it.”

Mayne it’s that I’m getting old. ■- 
They say that getting old does 
things to people. Makes them look 
upon the past as something covered 
with sweetness and glory. Time 
softens all wounds or something 
like that. But what wounds have I 
got to soften? All right now, Joe, 
let’s go back and see what wounds 
there are. There was the girl—but 
is it really that what counts? No, 
it’s not that. Then, there was that 
chance I had to go — but I didn’t 
take it.

“Have another, pal, this one’s on 
me.”

But would it have made any dif
ference? Would everything be the 
same—only this would be a bar
room in El Paso, Texas, and this 
fellow here would be a peon from 
some cotton field or something. No, 
it wouldn’t have made any differ
ence in the end I guess. Then 
what? Then what? Oh gosh, I don’t 
know—where’s the washroom. Yeah, 
one of these days I’m going to 
walk up to him and say, ‘Now look 
here, I’ve been desiging these rugs 
for you for five years. I’m not 
asking for a raise, I’m deMANDing 
it! Yeah, maybe I’ll do that one 
of these days. Maybe I will at that.

“Me? I design rugs at the fac
tory. Yeah.”'

What’s it to him if I design rugs ' 
or straitjackets? Oh—he also worW 
there. Yeah, the weaving depart
ment. Maybe it’s interesting work. 
At least you don’t have to wrack 
your brain to make a design and 
then have it tossed into the can, 
‘no originality’ he says. How much 
do I get? That’s none of his 
business. Nobody’s business.

“One on the house?
Maybe I should get 

Yeah, that might help, 
it should—well, I’ll think it over 

. Yeah, I got a lot of 
thinking to do. One of these days 
I’m going to sit down and think 
out that plan for the radio. Some
thing creative-like. Something that’s 
like sublimation. Thinking — yes, 
that’s the thing to fix me up. I 
gotta think and work—that’s the 
stuff. Have to be serious and stu
dy—no more nights out, no m 
gallivanting around like this, 
to settle down sometime and li 
decent-like. Yep, think and work-* 
that’s the stuff. ’

“O. K., pal, but the next one’s 
on me.” »;

Now, where was I? — oh yes, 
where is that washroom?

Thanks!” 
married. 

They say

I

W

i

t

i
I

in

up 
tohave not been showing up too fre

quently should come down .
—From the Border.

jobs—those young folks on the 
Side of New York. They 

jobs, but jobs that look for
into life, not the “dead end

Knowing that no one will want to 
miss this affair, we have arranged 
to take over the entire building 
order to accomodate everybody.

Put on your best smile, polish 
your sense of humor and come 
Newark on December 2nd.

Co)mmittee.

Cecil B. DeMille’s revelation that 
he is looking for a tag line to give 
the girl playing opposite Robert 
Preston in his forthcoming “North
west Mounted Police, 
a deluge of suggestions to 
mount. All outside letter are 
returned, however, because 
studio rulling.

Pulling laughs on the set of 
Road to Singapore” is a spelling 

has brought bee conducted by Bing Crosby bet- 
Para- ween scenes. The idea came from 
being a Phoenix, Arix., student, who sent 
of a the star l\is graded school tests— 

for no stated reason.
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Rašo M. Baltulioniutė
(Tąsa) -

Aišku, ant kojinių kainos aukštai pa
kilo, tačiau tas joms nesvarbu, nes pas 
“aukšto stono” ponias-paneles litų yra.

Manęs asmeniškai net kelios prašė, 
kad jei pavyks sugrįžti į Ameriką, kad 
būčiau ant tiek gera ir susimylėčiau ant 
jų: jeigu tik bus galima, prisiųsti iš 
Amerikos kojinių, o jos man bandysian
čios atsiteisti už tai.

Suknytėmis ir buvo susirūpinusios,, 
kad vargiai galės gaut iš užsienio karo 
laiku importuotos medžiagos, o Lietuvos 
išdirbystės medžiagas labai peikdavo. 
Sakė, jos netikusios, negražios.

Girdint tokius Kauno ponių-panelių 
nusiskundimus, manydavau sau, koks 
milžiniškas skirtumas tarp tų dviejų kla
sių žmonių, Kauno ponų ir valstiečių. 
Kaip daug skirtingi jų rūpesčiai ir var
gai. Valstiečiai-ūkininkai, jų žmonos, 
skundžiasi, dejuoja, kad jie negauna ži
balo, druskos ir kitų labai reikalingų 
reikmenų. Motinos, žmonos ir seserys 
verkia, dejuoja, kad jų sūnus, vyrus ir 
brolius sumobilizavo, rekvizavo vežimus 
ir arklius. Nėra kam dirbti. Reikia sėti, 
bulvės nekastos, ir tt.; kojinės, sukny
tės ir kiti papūošalai tiems žmonėms nei 
į galvą neišdrįsta užkliūti.
Pamatau Operą ir Dar Grįžtu Sunkaus 

Vargo Nualinton Dzūkijon
Apie 15 d. rugsėjo turėjau viską tvar

koj kelionei ir agentas liepė važiuot pir
mesnių laivu, kuris turėjo išplaukti rug
sėjo 19 d., tačiau man dar labai norėjo
si nuvažiuot į kaimą pas saviškius, be to 
šeštadienį, rugsėjo 16 d., buvo atidary
mas Valstybės teatro, tad būtinai norė
josi pamatyti ypač Kiprą Petrauską ir 
girdėti jį dainuojant.

Sezono aiidarymui buvo suvaidinta lie
tuvių kalboj opera “Otelio.” Vadovaujan
čiose rolėse vaidino sekami artistai:

Otelio—Kipras Petrauskas.
Jago—A. Sodeika.
Desdemonos—A. Dombrauskaitė.
Nesigailėjau pamačiusi vaidinant Lie

tuvos -artistus, nepaisant nei to, kad ma
no namiškiai manęs laukė su nekantru
mu grįžtant iš Kauno.

Tiesiog nesitikėjau, kad Lietuva turi 
tokius gabius artistus, kurie yra lygūs 
pasauliniams artistams, ypač Kipras. Ir 
šiaip visa scena, kostiumai padarė į ma- ' 
ne nepaprastai didelį įspūdį.

Sekančią dieną norėjosi kuo labiausia 
skubėti į namus, tačiau tuom tarpu visoj 
Lietuvoje susisiekimas buvo labai žy
miai sumažintas, — benzino buvo stoka 
visoj Lietuvoj. Tik vienas autobusas te
išeidavo per dieną į Merkinę kaip 3 vai. 
po pietų. Rodos, kad galėtum,tai nežinia 
ką padarytum, kad tik greičiau pasie
kus namus, nes rugsėjo 22 d. vėl turiu 
būt Kaune ir tą dieną turiu išvažiuot į 

| Švediją.
Pasiekus Alytų, prieš 6 vai. vakaro, 

prisiėjo ten išlaukti net dvi valandas kol 
busas išėjo į Merkinę. Jau maniau, kad 
reikės nakvoti Alytuj, nes tą vakarą 
daug busų neišėjo į nuskirtas jiems vie
tas dėl benzino stokos ir daug busų vai
ruotojų buvo sumobilizuoti.

Merkinę pasiekėme apie 9 vai. vakaro. 
Nustebau pamačius pilną stotį žmonių ir 
gatvės užplūdusios žmonėmis. Pradėjau 
klausinėti, kame priežastis, nes apie tą 
laiką mieste svečių mažai lieka, visi sku
bi pasiekt namus su dienos šviesa. Ga- 

j vau atsakymą, kad yra visuotina Lietu
vos atsarginių mobilizacija. Vienas žmo
gus net garsiai sako: “visus vyrus baigia 
imti ir su arkliais ir vežimais...” Tuo 
tarpu pribėgo prie manęs viena suvargu
si moteriškė ir užklausė, ar aš nesu Kva- 
ročiejienės iš Česų kaimo sesuo. Atsa
kau, taip. Jinai sako, gerai, kad tave su
radau, nes tavo sesuo prašė manęs, kad 
palaukčiau tavęs stotyje šį vakarą. Ki
tais vakarais jie patys tavęs ateidavo 
laukti, jie taip susirūpinę tavim, nes ma
nė, kad kur nors Kaune tokiu neramiu 
laiku žuvai arba išvažiavai į Ameriką 
jiems nieko nesakiusi. Moteriškė sako,

• eisime pas mane nakvoti, nes tau į na
mus bus sunku dasigauti, kadangi labai 
tamsu. Merkinės miestely irgi labai men
ka Šviesa, vietomis lengvai gali užlipti 
ant žmogaus bei ko. kito.

Buvau labai dėkinga savo seserims už 
jų tokį rūpestingumą, tačiau sykiu gaila

jų buvo, kad jie dar ir manim turi rū
pintis, kuomet jie šiuo tarpu tiek daug 
baimės kenčia ir turi įvairių rūpesčių be 
manęs.

Einant per miestelį, moteriškė pasa
kojo, kad miestelyj turinti mažą name
lį ir tarnaujanti pas žydų tautos žmo
nes. Užklausus, kiek jinai gauna mokėti, 
atsakė—15 litų į mėnesį ir valgį. Sakė, 
namie turinti sergančią seserį, kuri iš 
lovos nesikelia jau kelinti .metai.

Pirmiausia užėjome į tų žmonių na
mus, pas kuriuos jinai tarnaujanti. Žin
geidi! buvo, kad ši moteriškė tarnavo 
pas seną Merkinės gyventoją Etkę. ši 
žydų šeima, prieš pereitą karą laikydavo 
alinę čia netoli katalikų bažnyčios. Pati 
senė Etkienė atrodo tokia pat sudžiu- 
vus, plaukai balti, o jos vyro tai nepa
menu gerai,—atrodo, drūtas senis. Etkių 
duktė iš Palestinos tuom tarpu viešėjosi 
pas tėvus su kūdikiu. Jos vyras ten pa
likęs tad, karui užėjus, negalinti išva
žiuoti, tuo būdu susirūpinę ir tėvai jos 
likimu.

Užklausiau senės Etkienės, ką ji ma
no, kad Raudonoji Armija jau Vilniuj, 
tai atsakė: “Puiku, puiku! Tai mūsų drau
gai.” Jie užsiima medžio bizniu. Pažymė
tina, kad žydai gražiai kalba lietuviškai. 
Atsisveikinę šią šeimyną, ėjome -link 
moteriškės namelio nakvoti.
Apverktinas Dviejų Seserų Gyvenimas

Einant moteriškės namelio link, ma
niau, kad prisieis ir sprandą nusisukti, 
kadangi nėjome keliu, bet tiesiai per dar
žus, laukus, duobes, kad būt arčiau, tad 
prisiėjo kelis kartus suklupti, nes toks 
nesvietiškas tamsumas, kad nieko nesi
mato. ! • 1

Moteriškė pavaišino mane pyragu, ku
rio buvo specialiai man nupirkusi. Šva
riai lovą paklojus, gulėme abi į vieną 
siaurą lovą, nes kitoje gulėjo jos ser
ganti sesutė. Moteriškė rūpinos, kad tik 
manęs blusos nekąstų, nes, sakė, kaip 
kada jų esti. Sako, neturiu laiko šiaudus 
lovoje permainyt, be to, sako, tų šiaudų 
ir neturime.

Greit mano draugė užmigo, o aš nei 
akių negalėjau užmerkti, nes blusų buvo 
ne kelios, bet galybės. Antra, šeiminin
kės ligonė sesutė taip baisiai visą naktį 
kosėjo, kad jokiu būdu negalėtum už
migti. Tačiau šalę manęs gulinti Kvara- 
•čiejienė miega sau ramiai, nes jai ši ap
linkuma priprasta. Dabar pilnai buvo aiš
ki ligonės liga. Pirmiau, kai užklausiau 
Kvaračiejienę, kokia liga sesuo serga, 
tai atsakė “nuo kojų nupuolus.” Be to, 
ligonė kelis kartus naktį suriko garsiai, 
kad jinai bijanti karo, kad jinai nega
lėsianti pabėgt, kuomet bus reikalas bėgt. 
Atsibudusios Kvaračiejienė ir aš aiš
kinome, raminome ją, jog nėra reikalo 
bijoti karo, nes Lietuvoje nebus karo, 
tačiau ją nuramint nebuvo galima. Sako: 
“Jeigu nebus karo, tai kam gi tuos vi
sus vyrus sumobilizavo?” Mes vėl jai 
aiškinome: “Tik Lietuvos rubežiams 
apsaugoti, tai ir viskas.” Tačiau ligonė 
tiek jaudinosi, tiek balsiai verkė, kad 
joki mū^ų raminimai jai nieko negelbėjo.

Man ta naktis buvo be galo ilga; tie
siog pati jaučiausi serganti ir maniau, 
rytui atėjus vargiai begalėsiu ant kojų 
pastovėti. Rytui pradėjus švisti, ligonė 
biskį' aprimo, veikiausia, užmigo; man 
irgi smagiau pasidarė, kad neužilgo tu
rėsiu progos palikt šį gyvo žmogaus gra
bą.

Atsikėlus, pradėjau rengtis į namus, 
nepaisant, kad dar buvo gana apytam
sų, laiko nežinojau, nes laikrodėlio su 
savim neturėjau. Abi moteriškės, atsibu
dę, pamačiusios mane rengiantis, prašė, 
kad dar miegočiau arba nors palaukčiau 
kol pusrytį paruoš. Paaiškinus, jog labai 
mažai laiko turiu, turėsiu greit į Ameri
ką išvažiuoti, sutiko išleisti. Ligonė pa
rodė savo skudurais aprištas žaizdotas 
kojas. Metus akį ir į jos veidą, pama
čiau, kad amžiumi dar nesena, tačiau li
ga palikusi žymius pėdsakus.jos veide. 
Užklausus, ar turėjus daktarą, atsakė: 
“Ką daktaras galėtų padėti; be to, kur 
čia gausi pinigų jam užmokėti,—juk jis 
už'dyką neis pas ligonę.” Pareiškė, kad 
viską darius, — visokius vaistus ėmusi 
(aišku, naminius), bet nieks negelbėjo...

(Bus daugiau)

Lapkričio 18-19 dd. įvyko 
N; J. S. CIO konferencija 
Jersey City, N. J. Delegatų 
nuo įvairių unijų lokalų daly
vavo virš 400, atstovaudami 
270,700 organizuotų darbi
ninkų. Tai nemaža spėka dar
bo rankų!

Kaip jau Amerikos darbi
ninkams yra žinoma, tik ke
letas mėnesių atgal Jersey Ci
ty negalėjo pasirodyti jokis 
unijos organizatorius, o ypa
tingai CIO ir net buvo .atsiti
kimų, kur nors didesniuose su
sirinkimuose iškrėsdavo žmo
nėms kišenius ir gerokai ap- 
stumdydavo, atimdavo unijos 
knygutes, o jei pasirodydavo, 
kad iš kito miesto unijistas, 
tai iš deportuodavo į New Yor- 
ką su įgrasinimu, kad daugiau 
nepasirodytų Jersey City. Tai 
buvo reakcionierių žygiai su 
Jersey City miesto majoru 
Hague priešakyje, kad nepri
leisti darbo liaudžiai susiorga- 
nizuot į darbo unijas dėlei 
pasipriešinimo prieš darbda
vius, dėlei savo teisių apgy
nimo. Bet ne tik N. J. valsti
jos, bet ir visos Amerikos or
ganizuoti darbininkai, ypatin
gai Komunistų Partija ir CIO 
ėmėsi energingai kovot prieš 
reakcionierius ir reakcionie
riams buvo ragai aplaužyti.

Sekinėje to, šiandien Jersey 
City, mes, kaipo unijų delega
tai, prisisegę C1O susivažiavi
mo ženklus, liuesai, niekieno 
nekliudomi, vaikštinėjom gat
vėmis ir laikėme CIO konfe
rencija !

Kaipo antra CIO metinė 
N. J. S. konferencija, buvo ne 
tik-skaitlinga delegatais, bet 
ir konstruktyvė. Delegatai 
karštai sveikino CIO Council 
N. J. V. vada Khoney, kuo
met »šis pareiškė, kad N. J. 
V. organizuoti darbininkai 
apgalėjo J. C. reakcionierius 
ir kad .tų reakcionierių pasi
kėsinimas ant darbininkų tei
sių, pastot kelia organizuotis į 
darbo unijas, paskatino darbi
ninkus greičiau stot į darbo 
unijas ir tas pagelbės įvykdy
ti gyveniman San Francisco 
įvykusios CIO nacionalės kon
ferencijos iškeltą obalsį “10,- 
000,000 narių į CIO iki 1945.”

Tada, John Lewis žodžiais 
tariant, “kuomet CIO išaugs 
iki 10,000,000 narių, tuomet 
darbininkų būvis bus daug 
daugiau užtikrintas.”

Iš raportų paaiškėjo, kad 
CIO N. J. V. padarė didelį 
progresą per pastaruosius 4 
metus savo gyvavimo. Bet 
vistiek dar didžiuma darbi
ninkų tebėra neorganizuoti, 
tai dar daug triūso reikės pa
dėti, kad įtraukti juos į CIO 
N. J. V.

Susivažiavime kalbėjo net 
trys valdiški atstovai, būtent, 
N. J. V. Jaunuolių Adminis
tratorius, algų ir valandų ko- 
misionierius, ir netinkamų bu
tų gyvenimui pahaikinimo at
stovas. Kiekvienas iš jų atžy
mėjo Roose velto administraci
jos dedamas pastangas nors 
pakenčiamai pakelti liaudies 
gyvenimo lygmalą, taipgi at
žymėjo, kad Amerikoj yra 
spėka, kuri trukdo (suprask, 
reakcionieriai) Roose velto ad
ministracijai pasiekt užsi
brėžto tikslo. Ypatingai jau
nuolių administratorius pa
reiškė, kad “Amerika yra už
tektinai bagota šalis, kad su
teikti savo gyventojam links
mą ir malonų gyvenimą, tad 
nėra jokio reikalo liaudžiai 
skursti.”

Minimi kalbėtojai bei at
stovai pareiškė, kad CIO 
daug kuom gali pagelbėt val
džiai dėlei pakėlimo gyveni
mo lygmalos. Todėl visi vėlino 
sėkmingai augt CIO ir eiti 
prie savo užsibrėžto tikslo.

Rezolįucijos
I t .

Priimta rezoliucija, kad 
valdžia daugiau neskirtų lėšų 
Dies’o komisijai. Praėjo be 
karštų diskusijų.

Pateikta rezoliucija užgyri- 
mui Roosevelto kandidatūros 
ant prezidento trečiam termi
nui, sukėlė, kaip ir buvo lauk
ta, karštų, bet sykiu ir pamo
kinančių diskusijų. Roosevelto 
kandidatūros šalininkai nuro
dinėjo, kad jeigu Rooseveltas 
nekandidatuos, tai demokra
tai statys tokį kandidatą, ku
ris, jei bus išrinktas, tai bus 
tvirtas reakcionierių šalinin
kas, kuris panaikins visus 
Naujos Dalybos laimėjimus, ir 
sudaužys darbo unijas. Ir, 
anot jų, Amerikos darbininkai 
vėl turės rinkt iš atmatų bač
kų maisto, kaip kad/prie Hoo- 
verio valdžios rinko.

Opozicija, kuri kalbėjo 
prieš dabartiniu laiku užgyni
mą Roosevelto kandidatūros, 
nurodinėjo, kad Rooseveltas 
ne tik nebedarė progreso pa
skutiniais dviem metais, bet 
dar padarė didelį regresą, 
pervarydamas kongrese tari
mą nuimt embargo nuo ginklų 
gabenimo bei pardavimo ka- 
riaujančiom šalim, padarė pir
mą didelį žingsnį įtraukimui 
Amerikos į karą. Ir, anot jų, 
tai kai Amerika bus įtraukta 
į karą, tai bus sudaužytos dar
bo unijos ir prie Roosevelto 
valdžios, ir darbininkų teisės 
bus panaikintos taip, kaip ir' 
bile kad kare esti. Tad jie 
nurodė, kad dabar reikia dar 
palaukt su Roosevelto kandi
datūros užgyrimu, kol Roose
veltas pats priims kandidatū
rą ir parodys darbais, kad jis 
deda pastangas išlaikymui 
Amerikos nuo įtraukimo į Eu
ropinį karą, nes šis karas yra 
imperialistinis 'karas ių kaipo 
tokis, nėra darbo liaudžiai 
remtinas, jis yra drbihinkijai 
pražūtingas.

Tačiau po ilgų ir gilių dis
kusijų, nedidele didžiuma bal
sų užgirta Roosevelto kandi
datūra.

Gera dalis delegatų susilai
kė nuo balsavimo. Tačiau 
strategijos sumetimais paskel
bė, kad Roosevelto kandidatū
ra užgirta vienbalsiai.

Napseita ir be reakcionierių 
pakalikų pasirodymo, bet 
jiem buvo nosis nušluostyta.

Vieno nežymaus lokalo de
legatai atsivežė rezoliuciją ra
ganų gaudymo arba, kaip va
dinama, “red bait.” Rezoliuci
jų komisiją ją atmetė. Tačiau 
tie delegatai manė eidami 
per rezoliucijų komisijos gal
vas, apeliuodami į susivažiavi
mą, gaus progą perskaityt su
sivažiavimui. Betgi susivažia
vimas veik vienbalsiai nutarė 
neleist skaityt. Tik 7 delega
tai, veikiausiai tik to lokalo 
delegatai, balsavo už skaity
mą. Delegatas, kuris turėjo tą 
rezoliuciją, matomai, buvo 
reakcionierių pasam dytas. 
Prakišęs rezoliucijų komisijoj 
ir susivažiavime, puolėsi prie 
reporterių stalo ir norėjo duo
ti buržuazinių laikraščių re
porteriam tą rezoliuciją nusi- 
kopijuot ir paskelbt buržuazi
nėje spaudoje. Bet maršalkos 
tą poną nuvedė nuo reporte
rių stalo link durų.

Šis susivažiavimas, išskyrus 
šį mažą incidentėlį, buvo tvar
kingas ir konstruktyvis.

Tarimai
Nutarė organizuot ginklų ir 

amunicijos darbininkus.
Nutarė dėl didžiausias pa

stangas apvienyt CIO su ADF 
ir rėikalavo, kad valdžia pa
laikytų viešus WPA darbus.

Man šis suvažiavimas pada
rė gerk įspūdį.

Patersonietis Delegatas.

Klaipeda. — Po Klaipėdos 
prijungimo prie Vokietijos, 
daugelis lietuviškų įmonių bu
vo sutarę su vietos vokiečių 
firmomis arba pavieniais as
menimis savo nuosavybes 
jiems parduoti, bet pradėjus 
iš Baltijos iškraustyti į Vo
kietiją vokiečius, tie pirkimai

pardavimai sustabdyti, mano
ma, kol paaiškės bendroji 
būklė. I

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės

JOSEPH LUCKY
* LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. Per
dirbu Fur Coats pagal naujausias madas. Išvalom, 

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

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

Ko Nori 
Kunigas 
Coughlinas?

Kaina 5c

Išleido 
“Laisvė” 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir sužinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kurie ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

PARAŠĖ

R. MIZARA

Kaunas. — Katalikų spau
doje keliamas klAUsimas įkur
ti Vilniuje antrąją metropoli
ją Lietuvos bažnytinėje pro
vincijoje. ši metropolija galė
sianti apimti Vilniaus, Kai
šiadorių ir Panevėžio vysku
pijas, o kitos vyskupijos ga
lėtų būti Kauno metropolija.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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SIUSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMU
•

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

KNYGA Iš 56 PUSLAPIŲ 

Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
KAINA 30 CENT V

•
Siųskite tuojau, tai bus jūsų giminėm Kalėdų dovan>^ 

Pasiuntimas tos knygos į Lietuvą kainuoja 9 centai
•

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

E

J

Dienraščio ‘Laisvės’

BAZARAS
•

Vasario 9, 10,11 ir 12 Feb.
•

CENTRAL PALACE SALĖJE
18 MANHATTAN A VE. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.
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Penktas poslapis

Vaizdas iš CIO Lonfercndjcš New York?, i e.i buvo valstijinė konferencija; tokių 
posėdžių, koki matome viršuj, buvo keletas.

AUKOS ISPANUOS KOVOTOJAMS
 a----------------------------------------  

vienam nariui dalyvauti meti- 
O tai svarbiausias dalykas kiek- 
niam susirinkime, nes bus iš
renkama nauja valdyba sekan
tiems metams. Nuo valdybos 
gerumo priklauso ir kuopos ge
rumas, jos veiklumas ir bujo- 
jimas.

Čia didelė lietuvių kolonija, 
daug įvairiais vardais drau
gijų yra ir dar nemažai yra su
augusių lietuvių, kurie neprigu
li prie jokios draugijos. O kiek 
jaunimo, čia augusio! Tiesa, 
praeitą pavasarį LDS jaunuo
lių kuopa kiek buvo sukrutus, 
paaugo nariais, bet ir vėl apmi
rė, veikiausia priežastis, tai kad 
daugumas jaunuolių bedarbiai, 
o suaugusieji jau per pastaruo
sius kelius metus; vietoj atgyt- 
draugingumui, tai vis didinas 
nedraugingumas nepasitikėji
mas, pavydas. Tai reikia pra
šalint.

Ir
gera

taip žmones išsikirstė su 
nuotaika.

Minersville, Pa. Dr. B. Bagdasaroff

Lietuvių Kom. Gelbėti Ispa
nijos Demokratijai priėmė se
kančias 
nesj iki 
LDS 79 
ALDLD

2.50

Klausęs.

Vardai

aukas per Sept, mė- 
November 17 : 
kp., Hartford, $2.25 

221 kp., Bloom
field, N. J. 

ALDLD 66 kp., Grand
Rapids, Mich.......... 5.00

M. Severinas, Rochester 
Per J. Kalvelį, Bridge

water, Mass..........
J. Daugėla, Worcester 
J. Žulys, Dorchester 

ALDLD 6 kp.,
Montello ..........

ALDLD 35 kp., South 
Bend, Indiana

Per P. A. Deveiki, Chi. 
ALDLD 10 kp., Phila. 
LDS 5 kp., Phila., Pa. 
ALDLD 10 kp., Phila. 
Per J. Smith, Phila. 
ALDLD 146 kp., Chi. 
LDS

J. Rutkaus-

Mackevičius
J. Zaleckas,

1.00

25.00
1.00
1.00

4.20

18.10
3.40
2.50
1.50
1.00
3.00

106 kp., Oregon 
City, Oregon . . . .

61 kp., Benton, 111.
80 kp., Bulpitt, 111.
24 kp., Great Neck 
2 kp., Chicago, 111.

5.00
1.00
1.35
2.50
3.25
1.00

LDS 
LDS 
LDS 
LDS
C. Mockus, Brooklyn 
J. Bublis, Barre Plains, 

Massachusetts
LDS 235 k p., Worcester 
P. Antanuk, So. Boston 
Z Bechis, Great Neck 
LDS 28 kp., Rumford 
LDS 6 kp., Binghamton 
Per Mary Sincus, B’klyn 
Am. Liet. Kongreso Sky

rius, Haverhill, Mass. 5.00

1.00
4.00
1.00
.90

2.45

Tai ne veltui Worcesterio 
nėra taip svarbiam ir dideliam 
surašė Lietuvos Konsulo Bud
rio pakvitavimų vilniečiams au
kų, kuris tilpo “Laisvėj” 20 d. 

| lapkričio. Daugiau negu sarma- 
i ta šiai didelei lietuvių kolonijai 
, taip miegoti tokiuo 
Lietuvos momento 
Kad katalikiškos, 
srovės paneigiamai 
ilgus apdūmojimus 
Lietuvos susitarimo
kišką ją So v. Sąjunga, 
Vilniaus atgavimas jiems 
košer, 
draugai, ir draugai?

Kas čia kaltas? Kur masiniai 
mitingai, prakalbos ir aukų pa
rinkimas, atjautimas?

LDS 57 Kp. Koresp.

Aukavusių

Po $1 aukojo: 
kas, Kupetoms, J. LubinsKas, 
r. Klimas, D. Gaupšas, V. Me- 
dišausKas, J.
Radzevičius,
Kolanta, A. Paulauskienė, A. 
Marcinkus, J. Vanagas, V. 
jbrUnza, S. Radusis, F. Rolie- 
nė, Z. Liutikiene, J. čiurins- 
kienė, F. Kolantienė, J. Bi
liūnienė, M. Vaivadienė, R. 
Zablieckienė, O. Grikšticnė, 
F. Tarosas, A. Bičiusa, J. Sur
vilas, J. Čipinskas, J. Navic
kas, K. Maziliauskas, J. Sau
kus, P. Janiūnas, J. Maceika, 
A. Stunguris, B. Stungurienė, 
Ribinskas, K. čiurlis, J. Urbo
nas ir šerkšnis. Po $2 aukojo: 
S. Mickevičius, M. Panelis, J. 
Zabeckis, Kun. Stonis ir A. 
Tumosas. ALDLD 212 kp. au
kojo $2, LDS 26 kp. — $5, 
ALŲ Kliubas—$10. Aukų su 
smulkiais $82.

Samdymas Nepilname 
čiu Vaiky

Viso ............... $115.25
Liet. Kom. dėkavoja orga

nizacijoms ir pavieniams as
menims, kurie aukavo pagel- 

. bai sužeistų lietuvių kovotojų, 
grįžusių iš Ispanijos.

LKGID Iždininkė, 
Helen Kaunas.

WORCESTER, MASS
LDS 57 Kuopos Parengimas, 
Susirinkimas, Kiti Dalykėliai

Gruodžio 3 d. LDS 57 kp. 
įvyksta rudeninis balius Olym
pia Parko vasarnamyje. Daug 
aiškinti baliaus gerumų ir jo 
smulkmenų nėra reikalo. Tiek 
reikia pasakyti, kad šios kuopos 
parengimai labai yra remtini, 
nes kuopa rūpinasi vaikų drau
gijėle “žiburėliu”, ląiko kiek
vienas mėnesis susirinkimus, 
laike susirinkimų keletą svei
katos klausimu paskaitų yra tu
rėjusi, nemažai išplatino kny
gučių “Saugokitės Vėžio,” turi 
pastovius atstovus Worcesterio 
Draugijų Politiniam Sąryšyje ir 
Liet. Kongr. Skyriuje. Dar dau
giau gražių darbų link apšvie
tus, sveikatos ir abelno Lietuvių 
judėjimo galima atlikti po LDS 
Vėliava. Taipgi kuopa priguli 
prie Pirmo LDS Apskričio. Ten 
ir duokles reikią mokėti nuo 
kiekvieno nario po 5 centus j 
metus.

Lapkričio 26 d. apskritys lai
kys metinę konferenciją Bos
ton, Mass. Mūsų kuopos delega
tė ten dalyvaus. Galėsim išklau
syti jos raportą metiniame kuo
pos susirinkime gruodžio 14 d.

istoriniu 
laikotarpiu, 
“tautiškos” 
atsineša ir 
daro dėl 

su bolševi- 
tai ir 

ne-
bet kur mes draugai,

Vaikų

Bayonne, N. J.

kalbėjo vietinis 
kuris nupiešė, 
turime šiandie

Lap k r. 19 čia atsibuvo ma
sines visų Bayonnės lietuvių 
prakalbos Lietuvos ir nuken
tėjusių vilniečių klausimu. Pir
mininkavo J. Kalanta, kuris 
atidarė susirinkimą su Ameri
kos ir Lietuvos himnais ir ke
letu dainelių.

Pirmiausiai 
kun. Stonis, 
kaip mes
džiaugtis, kad per ilgus metus 
buvusi mūsų tautos širdis Vil
nius išplėšta, šiandie mums 
sugražinta. Bet neužtenka 
mums tik džiaugtis. Mes tu
rim ir pagelbėt jiems. Toliau 
sakė, kad viskas būtų gerai, 
girdi, bet kam ta Raudonoji 
Armija Lietuvoje reikalinga?

Antras kalbėjo dienraščio 
“Laisvės” redaktorius draugas 
R. Mizara, kuris puikiausiai 
visus įvykius nušvietė. Parodė, 
kaip yra ir kodėl taip yra, o 
ne kitaip.

Trečias kalbėjo J. Tysliava. 
Reikia pasakyti, kad šį sykį 
jis geriau į dalykus kalbėjo, 
negu kada pirmiaus būdavo.

Ant galo buvo renkamos 
nukentėjusiems vilniečiams 
aukos. Aukų surinkta $82. 
Aukos ‘ bus pasiųsta per Lie
tuvos konsulą.

Jungtinių Valstijų
Biuro vedėjas išleido taisyk
les, kurios liečia samdymą ne
pilnamečių tarpe 14 ir 16 me
tų, po Fair Labor Standrads 
Act of 1938. Šitas įstatymas 
liečia visas industrijas, arba 
pramones, kurios gamina ta
voms tarpvalstijinei 
jai.

Nepilnamečiai nuo 
metų gali dirbti lik 
kančių aplinkybių.

1. Jie gali- dirbti

komerci

14 iki 16 
prie se-

ne dau
giau 40 valandų per savaitę, ; 
kuomet mokykla neląiko kla- , 
šių, ir ne daugiau 18 valandų , 
per savaitę, kuomet mokykla = 
yra ' atdara.

2. Daugiausia valandų į > 
dieną — 3 valandos, kuomet , 
mokykla atdara, ir 8 valan- i 
dos, kuomet mokykla uždara. >

3. Dirbantieji nepilname- ■ 
čiai turi turėti amžiaus certi-. i 
fikatus.

4. Nepilnamečiai, tarpe 14
ir 16 metų, negali dirbti iš- 
dirbimo, kasimo ir panašiose 
pramonėse, ir negali dirbti 
tuose užsiėmimuose, kur turi 
operuoti ar daboti keliamąsias 
mašinas ar aparatą, arba prie 
jėgą varomųjų mašinų, apart 
ofiso mašinų. Jiem draudžia
ma vairuoti motorinius karus 
ir dirbti kaip pagelbininkam 
ant karų, ir negali būti sam
domi viešose pasiuntinių tar
nystėse (messenger service). 
Dalinant laikraščius, jie gali 
dirbti ar prieš ar po pietų 
(vidurdienį), bet tik valando
se tarpe 7 iš ryto ir 7 valan
dos vakare. FLIS.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

Lapkričio 22 d. Moterų 
Apšvietos Kliubo surengtas ■ 
bankietas pavyko gerai. Buvo 
daug svečių ir iš tolihiesnių 
vietų atvažiavę. Bet aš čia jų 
neminėsiu. Apie tai, manau, 
spccialis korespondentas para
šys.

Kadangi man pačiam teko 
kalbėti ir rinkti aukas Vil
niaus žmonėhis sušelpti, kar
tu su drauge O. Šembetiene, 
tik aukavusių vardus paskel
biu “Laisvėje.”

Po $1 aukavo: St. Pečiulis, 
J. Tucinas, K. Zambusevičius 
(iš Reading), T. Margelis (iš 
Seltzer City), J. Mazurkevičiūs 
(iš Middle Port), G. Kupčins
kas, J. Ramanauskas, Mrs. 
Aponikienė; pb 50c—St. Kuf- 
žinskas, A. Kazekevičius (ant 
rytojaus pridėjo) ; po 25c— 
M. Paukštys, K. Naravas, 
Mrs. Linouskienė, V. Rama
nauskas, O. Gustaitiene, O. 
MerČaitienė, B. Valukas, Alek 
Čeponis, G. Pauliukonis, P. 
Minchenskas, Anno Paul, M. 
žioba, A. Aponikas, A. Ba- 
nišauskas, M. Vailionis.

Viso aukų susidėjo $13.
J. Ramanauskas.

200—2nd Avė., tarpo .12 ir 13 Sts.
Valandos: 11-1; 5-8; Nedčlioj: 11-1 

New York City
Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 

ligos gydomos.
Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu 

Tel. Algonquin 4-8294

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

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 Barberini

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

ILfquor#

Gaminam valgius ir 
t u r hn e Amerikos 
Išdlrbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, grupių ir pavienių

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

JONAS
512 Marion St.,
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line,

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

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

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALEDJ NES 
DOVANAS

kurj daiktą

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums'bi

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

NUOLAIDĄ

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas  ̂Jeweler

701 Grand Št, Brooklyn, N.Y.
Tarp Grkham ir Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

/ERI-THIN GRACE . . . i5ąewei 
& dependably accurate Given. Yeliow 
g: gold filled edie ..... $2945

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreeh 7-1661 *
MBMBKanSMPtl

Dūkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

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

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

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

• Mažiukai dlvomikal nuo 89c ir aukšiau.
Jei atslnešite šį skelbimą, tat gausite $1.49 vertės dlvoną 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.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kčksų-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 į kitus miestus, specialiai greitai pristota 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 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 Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

RHEA

Open Day and Night 
r *

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Wed., Thors., Frl., Sat. and 
Sun. all day and night

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos

f
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynes kraujavimai) ir 
kiti MėŠlažarriės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai V 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta* 
te, kreipkitės su pasitikėjimu j Dr. Zins. Leiskite man 

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

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

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

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



*
šeštas puslapis

I

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

nuo 1 valandos

NAUJAUSIOSNERANDA MEILUŽĖS

AR ŽINOTE?
neži-

231

EI

Sveikina iš Kalifornijos
TAISYS MIESTO KELIUS

gė-

t

reikės užsimo-
Šokti galėsite

FOSTERIS KALBĖS 
ADATOS CENTRE

apie 
ligas

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

tai kad 
numaty- 
pobūdis 

iš toliau

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

pokilis 
Piliečių 
laisvie- 

nekartą 
“Lais-

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nedė-

eh esama 
že norėtų pasidalinti i 
mumis.

21- 
at-

salę, vis 
sakome, 
viršuti-

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Dar penki Lockheed bom- 
beriai pasiųsti iš Floyd Ben
nett Field j Stapleton, S. L, iš 
kur juos veš Anglijon.

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

pat
ir

Kurie norite 
gyti ir smagiai 
sistengkite 
įsigyti. Jų galima gauti pas
kuopų narius. Galite užsisa
kyti vietas ir per drg. J. 
Kuodį, “Laisvės” spaustuvėj. 
Nepraleiskite progos.

V. Paukštys.

Mes 
ir

“Rimbo” Koncertas

“Old Timers Party”

skaniai paval- 
patrepsėti, pa- 

tuojaus tikietus

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Vargiai New York as yra 
(bent man atmena- 

laikuose) tokias laido- 
kokias newyorkieciai 
žmonės suruošė savo

Išmokit 
ap-

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

Si knyga yra Ir “Laisvės” knygyne.
ffliimiiMiiiNHiiiiiMminniiw

Antrad., Lapkričio 28, 1980

lAUlMOftt.fO

0LG1NAS IŠLEISTAS SU DAINOMIS IR 
PASIŽADĖJIMAIS TĘST JO DARBA

Kaip Olginas buvo plataus 
masto žmogus: puikus rašy. 
tojas, kalbėtojas, veikėjas ir 
kovotojas, taip jis išleista su 
dainomis, prakalbomis ir šir
dingais pasižadėjimais tęst jo 
paliekamą darbą su nauju 
pasirįžimu, su naujomis spė
komis, kaip prie jo karsto 
kalbėdamas Browderis pasa
kė :

“. . .Iš jo gyvenimo, jo dar
bų, jo mirties mes renkame 
naujas jėgas, naują pasirįži- 
mą, naują entuziazmą m ar
šu ot pirmyn, nugalėt visus 
žmonijos priešus. . .”

Panašių minčių pareiškė 
kalbėdami Olgino išleistuvėse 
kiti komunistai darbo žmonių 
vadai: Močiutė Bloor, James 
W. Ford, Hathaway, Israel 
Amter, William Weiner, 
Salzman, Sultan ir kiti.

Ne skirtingą dvasią, tik 
skirtingu būdu išreiškė gar
susis Freiheit Choras, kuris 
savo vadą išleido su daina ir 
raudomis; daugelio dainą ly
dėjo ašaros.

Didžiulės Royal Windsor 
salės žymi dalis buvo už
krauta gėlėmis nuo komunistų 
kuopų, unijų lokalų, pašalpi- 
nių draugijų, aktorių, chorų, 
apšvietos draugijų ir įvairiau
sių. grupių. Nesirado tos sri
ties gyvenimo, kurią Olginas 
nebūtų pa^nęs ir gabiai, jau
triai aprašęs, pamokinęs, pa
teikęs draugišką kritiką, aks- 
tinančią kilti, tobulėti. Už 
tai jis buvo liaudies mylimas, 
kas įrodyta masiniu liaudies 
išėjimu suteikt jam paskuti
nį patarnavimą, koks sutei
kiama tiktai dideliems ir my
limiems liaudies vadams.

Olgin palaidotas IWO ka
pinėse New Montefiore kapi
nyne, Long Island, lapkričio 
26-tos popietį, po iškilmingos 
atsisveikinimo programos Ro
yal Windsor salėj, W. 66th 
St., ir iš ten daugtūkstanti- 
nės eisenos atlydėtas prie E. 
Houston ir So. 2nd St., iš kur 
kūnas išvežta į kapines, lydint 
šimtams mašinų ir desėtkams 
'busų.

LLD 1 Kp. Pietų Bilietu 
Platintojams ir Komisijai

A. Balčiūnas—M. Ziniūte 
Apsivedė

Jurgine Turėjo Didelį 
“Jauną” Balių

salėse. Jis buvo 
ir praėjo gražioj
Ypatingai buvo 

jaunaisiais Jurgu- 
anksty- 

ir anū-

Pereito šeštadienio vakarą 
Šv. Jurgio Draugija turėjo 
savo 54-tą metinį balių Grand 
Paradise 
skaitlingas 
nuotaikoj.
turtingas
čiais ir Jurgaitėmis, 
bųjų Jurgių vaikais 
kais.

Užėjom į vieną 
jauni žmonės, čia, 
“jitterbugs.” Einame
nėn salėn, ten bus senimas. 
Taip ir atrodė. Bet kaip pra
dėjo drožti polką, tai ir tų 
vadinamųjų “jitterbugs” priė
jo tiek daug ir taip smagiai 
ėmė šokt polką, kad net salė 
dreba. Jaunimas taip 
mėgsta lietuviškus, kaip 
amerikoniškus šokius.

Didžiosios salės užscenyj ir 
balkonuose, taipgi dalis vir
šutinės salės atitverta puotau
tojams. čia daugiausia matė
si senimas, bet matyt ir jau
nųjų.

Šokiams griežė Kaizos ir 
Navicko orkestros. Rep.

DARBININKAI SAVO VADUI SURUOŠĖ 
DIDVYRIO LAIDOTUVES

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Kurie dar turite nesugrą
žintų už tikietus pinigų ar ne
parduotų tikietų, galite atneš
ti ir paduoti “Laisvės” rašti
nėj dirbančioms merginoms, 
427 Lorimer St.; jos priduos 
komisijai. Tą padarykite grei
tai, kad galėtume užbaigti at
skaitą iki įvyks susirinkimas.

Komisiją prašome susirink
ti seredoj, 29 lapkričio, 8 vai. 
vakaro, “Laisvės” patalpoj. 
Sutvarkysime biznio reikalus.

Komisijos Pirmininkas.

Manau, kad jūs dar 
note, tai klausykite. E. New 
Yorko ir Richmond Hill ALD- 
LD 185 ir LDS 13 kuopos 
slapukiškai norėjo surengti 
savo metinę vakarienę, bet aš 
neiškenčiu ir pasakau visiems. 
Ta jų vakarienė įvyks 2 d. 
gruodžio, 7 vai. vakare, di
delėj ir naujai ištaisytoj Bu- 
zelio svetainėj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avė. 
Apart skanios vakarienės dar 
duos po kelis stiklus ir alaus 
ir už tą viską 
kėt tik $1.25. 
dykai.

Tuojaus po darbo šiandien, 
lapkričio 28-tą, 6 vai. vaka
ro, unijistąi ir kiti darbinin
kai šaukiami susirinkt į Man
hattan Center, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yorke, čia įvyks 
masinis mitingas, kuriame 
kalbės William Z. Foster, Ko
munistų Partijos nacionalis 
pirmininkas, temoje: “Sovietų 
Sąjunga ir Imperialistinis Ka
ras.” Apart drg. Fosterio, 
kalbės trys I L G W U nariai- 
veikėjai: Joseph Boruchowitz, 
Dora Zucker ir Arnold Ames.

Nežinomas automobilistas 
mašina užmušė V. Mezzasal- 
ma, 64 m., ir paliko ant ke
lio prie Stillwell Ave ir Bay 
50th St.

Pereitą sekmadienį apsivedė 
Antanas Balčiūnas, Jr., su 
Madeline Ziniūte. Jungtuvės 
įvyko lietuvių bažnyčioj ant 
N. 5-tos. Jaunųjų palydovais 
(pabroliais-pamergėmis) buvo 
Aldona Ziniūte. (jaunosios se
selė) ir Antanas Jakštys, Mil
dred Balčiūnaitė (jaunojo se
sutė) ir Walter Sinušas, Millie 
žemaitis ir Albert Klimas.

šaunus vestuvių 
įvyko Liet. Amerikos 
Kliube. Svočia buvo 
čiams gerai žinoma, 
puikiai pasidarbavus
vės” pramogoms eastnewyor- 
kietė Ona Jakštienė, piršliu 
Teddy Speecher. Gaspado- 
riavo J. Kreivėnas. Svečių 
buvo per porą šimtų, visokių 
pažiūrų. Puota praėjo gra
žioj, draugingoj nuotaikoj. 
Jaunavedžiams suteikta gra
žių linkėjimų ir dovanų.

Geros kloties! Rep.

Lietuvių Atletų Kliubas 
rengia puikų bankietą-vaka- 
rienę pasimatymui su senų 
laikų draugais. Pasimatymas 
bus su didelėmis vaišėmis. Ge
ra vakarienė, gėrimai ir gera 
muzika šokiam.

Vakarienė bus gruodžio 10- 
tą dieną, prasidės 6-tą vai. 
vakaro, įžanga $1 asmeniui. 
Po vakarienės linksmus šo
kiai.

Atletų Kliubo nariai yra 
draugiški žmonės, jie lanko 
visų draugijų parengimus, tai 
visų kitų draugijų nariai pri
valo dalyvauti Atletų Kliubo 
Bankiete.

Bilietus galima gauti jau 
dabar, Kliubo buveinėje, 168 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Mus pasiekė lapkričio 
mą iš Los Angeles išsiųsta 
virelė, kurioj rašoma:

“Na, šiandien jau galiu
rėtis nepaprastai gražiu šiuo 
tarpu Kalifornijos oru. Karo- 
sienė su reikalais irgi dabar 
randasi Los Angeles, 
visos tarėmės parsitraukti 
jus

Brooklyn© Raudonasis Kry' 
įtkB jau sukėlęs $82,000.

Nežiūrint, kad teismas da
vė jam teisę savo meilužę 
matyt, kad ji sutiko su juo 
matytis ir net pasisakė norin
ti už jo ištekėt, visgi įsimy
lėjęs George Lowther 3rd 
niekur negalėjo rast savo my- 
lėtinės Eileen’os Herrick.

Sekmadienį pasibaigė teisė
jo nustatytas laikas, po kurio 
įsimylėjusiems buvo leista ir 
vestis, jei jie to panorės. Ko 
trūko, tai mylimosios, kurią, 
matomai, tėvai vėl paslėpė, 
nes George jos. visur jieškojęs, 
bet niekur neradęs.

Pereitą sekmadienį Ideal 
Ballroom’yj “Rimbo” leidėjas 
p. Paulauskas turėjo surengęs 
savo pirmą koncertą. Atrodo, 
kad norėta padaryt labai di
delį “hit.” Programa suruoš
ta gana mišri, su importuotais 
dalyviais ir papuošta jau se
nai užgesusia, bet lietuviams 
vis dar karšta žvaigžde Jack 
Sharkey. Dainos, šokiai, ris- 
tynęs, akrobatika.

Pirmiausiai iššauktas pasi
rodyt p. Sharkey su senu 
ristiku Kundrotu. Sharkey šį- 
tą papasakojo apie save. Vi
sa svarba tame, kad jis kal
bėjo lietuviškai, kai kam iš 
audiencijos “pasuflioruojant.” 
Jis buvo karstai pasveikintas.

Abelnai programa buvo ne
nuobodi. Tačiau tenka paste
bėt, kad importuotoji daini
ninkė... well, jau verkiant 
reikėtų jai rezignuot. . .

Akrobatinė šokikė panelė 
Alksniniūtė, trys akrobatai iš 

iNew Jersey, dainininkė p-lė 
Tamkiūtė, Operetės Choro 
merginų kvintetas ir vaikinų 
sekstetas (kurie pabaigoj dai
navo bendrai) buvo priimti 
gana šiltai.

žmonių buvo tarpe 200 ir 
250. Atrodo, kad privatiem 
rengėjam yra nepalyginamai 
sunkiau visuomenę sudomint.

K-d-s.

matęs 
muose 
tuves, 
darbo
vadui ir švietėjui Moissaye J. 
Olginui pereitą sekmadienį.

Vykstant į laidotuves sek
madienio rytą išsirengiau ten 
būti apie valanda anksčiau, 
viliantis dar įeit salėn, bet tik 
išsėdus iš traukinio supratau, 
kaip mano neapsiskaitliuota. 
Per visus tuos dvyliką blokų 
nebūtų reikėję kelio klausti, 
jei nežinota; žmonės būriais 
traukė vienon pusėn, visi pa
skubomis, visi, matomai, ti
kėdamiesi dar praeit karstą, 
dar kartą pažvelgt savo myli
mo vado veidan. Tik tada su
pratau, kad reikėjo vykt bent 
trimis ar keturiomis valando
mis anksčiau. O vėliau suži
nojau dar daugiau, 
jau išvakarėse buvo 
ta laidotuvių masinis 
ir įėjimui svetainėn

atvykusioms darbininkų dele
gacijoms ir vietos žymiųjų or
ganizacijų atstovams išduota 
tikietai ir tokiais palydovais 
užpildyta apie 5,000 publikos 
talpinti Royal Windsor salė, 
kur velionio kūnas buvo pa
šarvotas. Paaiškėjo ir tas, 
kad visas laidotuvių procesi
jos planas tik išvakarėse at
kelta valanda anksčiau, nes 
numatyta, kad per mases svie
to nesuspėtų, jei pradėtų pir
miau numatytu laiku.

Dar prieš nustatytą laiką 
miniomis užsipildė ne tik sa
lė, bet ir kelios gatvės aplink, 
ir kada prasidėjo eisena, ėmė 
apie valandą laiko, kol minia 
susiliejo į eiles. Prasidėjo ei
sena. Neužmatomi blokai pa
sidengė masine žmonių srove. 
Didžiumoje jie buvo dar ne
spėję perskaityt rytmetinės 
darbininkų spaudos, nežinojo,'
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT!
tas ligas pažinti ir nuo jų 
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios 
slfilj, gonorėjų ir kitas lyties 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimų ir apsisaugojimų.

YRA JOJ Ir apie visų žmogaus ly
ties gyvenimų, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias Ilgas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ją už $1.00. (Į Kanadą

ĮD&KITE j konvertų popierini do
leri savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

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

BROOKLYN, N. Y.

čia.
Baltulioniūtė, 

Karosienė, 
Ona Pukienė.”

Smagu buvo, sužinot, kad 
draugei Baltulioniūtei gerai 
pavyko ir jog tęh esama gro- 

ir su

Brooklyno prezidentas In
gersoll praneša, kad 2,000 
vyrų dirbsią ant WPA taiso
mų miesto kelių per visą žie
mą. Ištaisysią apie milioną 
jardų kelio Gerritsen Beach, 
Brighton Beach, Canarsie, 
Bensonhurst, Coney Island ir 
Flatlands sekcijose.

New Yorko bankai pirmais 
6 mėnesiais šių metų išdavė 
naujoms paskoloms puspenk
to biliono dolerių ir atnaujin
toms paskoloms virš pusantro 
biljono.

kaip ilgai, kaip toli turės 
maršūotP, bet žinodami tik 
vieną, kad čia yra jų mylimo 
Vado-draugo laidotuvių proce
sija, jie maršavo keturių my
lių ilgio kelionę iki E. Hous
ton St., kur laukė minios svie
to ir eilių eiles iš anksto su
statytų mašinų ir busų.

Sunku būtų tikrai apro- 
kuot, kiek dalyvavo palydovų, 
tačiau imant sykiu dalyvavu
sius eisenoj, taipgi pribuvu
sius išleist ir palydėt galėjo 
būt apie šimtas tūkstančių, 
nes minios likosi išleidus mar- 
šuotojus, minios pasitiko mar- 
šuotojus pakelėse, minios su
tikt) atlydė jus.

Gražus buvo Olgino gyve
nimas, dideli darbai masių ( 
darbo žmonių laisvinimui ir 
gerovei . Masės jį suprato, pa
žino, ir apie jo netekimą išgir
do, nežiūrint, kad kapitalisti
nė spauda nei žodeliu tą ry
tą nepriminė apie liaudies 
didvyrio laidotuves.

Masės darbo žmonių atida
vė savo vadui paskutinį patar
navimą taip, kaip pritinka 
darbo didvyriams. M. K.1

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
BEDFORD AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GORIMŲ

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

drabužį dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas į mūšy krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

(J VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

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

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai




