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

gioji visuomenė nepapras-: 
tai duosni. štai ir dabar, 
tik paraginus ir prisiminus, 
tik reikalui pasirodžius, jie 
puolasi darban ir deda sa
vo dolerius. Turiu mintyje 
šelpimą Vilniaus žmonių .

Tikrai reikia džiaugtis .ir 
didžiuotis. \ J

—o—
Fįnliandijos buržuazijos 

ginkluotas spėkas pasiėmė 
vadovaut generolas Man
nerheim. Tai tas pats bude
lis, kuris 1918-1919 metais, 
pagelba užsienio militaris- 
tų, skerdė Finliandijos 
žmones. Jis tada išžudė 
per 30,000 geriausių Fin
liandijos sūnų ir dukterų.

Bet dabar jis sprandą nu
sisuks. Dabar už Finlian
dijos žmonių nugaros stovi 
Raudonoji Armija.

—o—
Karas atnešė visai naujas 

sąlygas kaip namie, taip 
užsienyje. Tai tiesa su vi
sais kraštais ir visomis 
valstybėmis. O tas reiškia, 
kad revoliucinės partijos 
irgi turi pritaikyti savo vei
kimo programą prie tų nau- 
jų sąlygų.

Tą pabrėžė Dimitrovas. 
Dabar visoje eilėje šalių, 
įveltų į karą, greito per
versmo ir socializmo steigi
mo klausimas pasidaro ak
tualiu reikalu.

Kas nori suprasti pasaulio 
komunistinio judėjimo da
bartinę taktiką ir šūkius, 
tas turi suprasti pasikeitu
sias sąlygas ir gyvenimo iš
keltus naujus klausimus ir 
problemas.

-o-
Katalikų spauda pripažįs

ta, kad Sovietų Sąjunga pa
rodė Lietuvai “savo gerą 
valią.” Bet ar ta pati spau
da parodo nors krislelį ge
ros valios Sovietų Sąjun
gai? Nė krislelio.

. Mūsų broliai iš katalikų 
srovės pamiršta tą posakį, 
jog “ranka ranką mazgoja; 
ir abi lygiai nori būti bak 
tos.” t /

Vėl norisi pasikalbėti su 
draugais apie mūsų kores
pondencijas. Jose reikėtų 
daugiau kalbėti apie darbo 
žmonių reikalus ir kovas 
dirbtuvėse ir darbo unijose. 
Tų kovų yra daug ir žada 
būti dar daugiau. Reikia 
jas aprašyti.

—o—
Lietuvoje labai plačiai 

kalbama apie visokias re
formas, bet nieko spaudoje 
nesakoma apie seniai nebe- 
atidėliojamą reformą, bū
tent, apie paleidimą politi
nių kalinių iš kalėjimų.

Žiūrėkite, kokia ten bai
si kontradikcija. Iš Lenkijos 
pabėgę karininkai ir kapi
talistai, tie buvę mirtini 
Lietuvos priešai, Kaune ir 
visoje Lietuvoje laisvai 
švaistosi. Tuo tarpu tos pa
čios Lietuvos ištikimiausi 
sūnūs ir dukterys pūdomi 
kalėjimuose!

Aš nežinau, kodėl tie Lie
tuvos valdonai tokie bukaV 
pročiai. Nejaugi jie manė 
amžinai viešpatauti? Juk 
kada nors jų laimės dieno? 
pasibaigs. Lietuvos darbi 
žmonės paims krašto vade
les. Kur tada dings dabar 
tiniai valdonai, kurie ne 
paprasčiausio žmoniškumų 
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SOVIETAI NEVEDA KARO PRIEŠ SUOMIJOS ŽMONES
SUOMIŲ BALTAGVARDIEČIAI PATYS 

DEGINA KAIMUS IR MIESTELIUS, 0 
KALTINA UŽ TAI RAUDONARMIEČIUS
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SOVIETAI PRIPAŽĮSTA TIK SUOMIU 
LIAUDIES VALDŽIĄ, 0 SU JA JIE 

DRAUGIŠKIAUSIAI SUSITAIKĖ
Helsinki. —Suomijos bur

žuazijos laikraščiai rašo, 
kad patys jos kariai padegė 
Slamijaervį miestą, šiaurė
je. Jie bijojo, kad nikelio 
fabrikai tame mieste, pri
klausantieji anglam, ameri
konam ir norvegam, nepa
kliūtų į Sovietų rankas, 
kaip sako United Press, 
amerikiečių žinių agentūra.
B a 11 a g v ardiečiai Ugnim 

Naikina Miestelius ir 
Kaimus

Terioki, Suomija. — Rau- Anglijos.

Cleveland Bedarbiai 
Jau Dvylika Dienų 

Kaip Badauja
Cleveland, Ohio. — Mies

to taryba vienbalsiai nu
sprendė, kad majoras Bur
ton turi “pilnai atnaujint 
šelpimą” 16,000 beveik ba
daujančių Clevelando be
darbių, tai pavienių ir be
vaikių vyrų ir moterų. Ma
joras atsakė, kad nežinąs, 
kur gaut tam pinigų. Tuo 
tarpu šimtai bedarbių de
monstravo prie miesto val
dybos rūmo, niekinančiais 
šauksmais p r o t e s tuodami 
prieš tokį majoro atsakymą.

Republikonas Ohio valsti
jos gubernatorius J. W. 
Bricker vėl atmetė Cleve
lando miesto reikalavimą 
sušaukt nepaprastą valsti
jos seimelio sesiją paskirt 
lėšų bedarbiams maitinti.

Šeimynos su vaikais per 
11 paskutinių dienų Cleve
land menkai tegavo mais
to, o nevedėliai ir bevaikiai 
tiktai po biskį miltų ir 
obuolių.

Dabar pranešama, kad 
šalies valdžia atsiuntus 32 
vagonus kai kurių valgio 
daiktų badaujantiem cleve- 
landiečiam.

Švedijos “Liuosnoriai” 
Kariaus prieš Sovietus

Stockholm, Švedija, grd. 
5. — Jau daugiau kaip tūk- 
stantis švedų pasidavė 
“liuosnoriais” važiuot į Suo
miją ir kariaut prieš Sovie
tus.

Švedijoj “surinkta” 250 
tūkstančių dolerių Suomijai 
prieš Sovietus.

JURGIS VI VAKARŲ KA- 
• RO FRONTE

Vakarų Frontas. — Atvy
ko Anglijos karalius Jurgis 
VI apžiūrėt vakarų karo 
frontą prieš Vokietiją. Per 
vandenį jis slapta perplau
kė kariniu laivu.

/

eparodo linkui revoliucinių 
artininkų! z

donosios Armijos vejama, 
balta gvardiška Suomijos 
kariuomenė degina miestus, 
miestelius ir kaimus; o pas
kui skelbia per savo spau
dą ir radio, būk tai Sovietų 
raudonarmiečiai ugnim nai
kiną suomių miestus ir kai
mus.

Suomių baltagvardiečiai, 
bėgdami, užgriauna šuli
nius ir visur, tikėtose ir ne
tikėtose vietose, prikaišioja 
minų-sproginių, gautų iš

Dar 25 Nuteisti už 
WPA Siuvėjų Strei

ką Minneapolyj
Minneapolis, Minn. — Fe- 

deralis prisiekdintųjų teis
mas atrado kaltais keturio- 
liką moterų ir'“ vienuoliką 
vyrų, kad jie užpuldinėję 
streiklaužius ir policininkus 
per siuvėjų streiką prieš 
WPA praeitą vasarą. Strei
kas įvyko todėl, kad buvo 
pailgintas darbo laikas ir 
numuštos algos pašalpinia- 
me WPA siuvimo projekte.

Federalis prokuroras Vic
tor Anderson kaltino teisia
muosius ir kaipo “sąmoks
lininkus.” Jis taip pat piktai 
šaukė, būk tas streikas ir 
“riaušės” tai buvę “komu
nistų” darbas.

Bet pirmoj vietoj tarp da
bar atrastų kaltais yra Ed. 
Palmquist, vice-pirmininkas 
Amerikos Darbo Federaci
jos Vežikų Unijos skyriaus 
Minneapolyj, kaipo “riauši
ninkas“ tame streike. O 
Palmquist irgi komunistų 
priešas.

Jau pirmiau buvo pripa
žinti kaltais 6 dalyviai WP 
A siuvėjų kovos. Dar lau
kia teismo 113. Ir kiekvie
nas nuteistas gali būt bau
džiamas iki 2 metų kalėjimo 
ir $10,000 .

Raudonarmiečiai Sumušė 
Anglus ir Suomius

Maskva, grd. 5. — Sovie
tų karo laivai, lėktuvai ir 
raudonarmiečiai sumušė ir 
atgal atmetė baltagvardie
čius suomius ir ANGLUS, 
kurie atakavo sovietinę ka
riuomenę ant kranto netoli 
Kronštadto.

Sovietai nuskandino Šuo- 
%

mijos submariną ties Hog- 
land sala.

Maskva, gruodžio 5. — 
Sovietų kariuomenė - tolyn 
veja suomių baltagvardie
čius į vakarus nuo Petsa- 
mo prieplaukos.

Skolinkit ir Aukokit 
Gynimui Komunistų 

Pilietinių Teisių
Teismas prieš Earl Brow- 

derį, generalį Amerikos 
Komunistų Partijos sekre
torių, atidėtas dviem savai
tėm. Tuo tarpu įkaitintas 
Komunistų Partijos finan
sų sekretorius R. W. Wei
ner. Abudu traukiami teis
man dėl to, kad jiedu davę 
neteisingus atsakymus, im
damiesi pasportus keliaut į 
užsienį. Abudu laikomi teis
mui po aukštomis paranko
mis - kaucijomis. Iš antros 
pusės, šimtai poniškų ame
rikonų išsiima užsieninius 
pasportus skiytingais var* 
dais, ir dėl to nė vienas 
plaukas nenukrinta nuo jų 
galvos.

Šis tampymas komunistų 
vadų po teismus dėl paspor-

AMERIKOS “MORALISTAI” PASIUNTĖ JAPO
NIJAI KARO REIKMENŲ UŽ $96,000,00(1

Washington. — Per pir
muosius aštuonis mėnesius 
šiemet Japonija pirko iš 
Jungtinių Valstijų už $96,- 
577,896 tokių karo reikme
nų, kaip gazolinas-aliejus, 
plienas, geležis; mašinerija 
ginklam ir amunicijai dirb
ti; lėktuvų dalys, trokai, 
automobiliai ir jų dalys, va
ris ir kiti reikalingi amuni
cijai metalai, ir tt.

O jau 1938 m. Amerikos 
valdžia buvo paskelbus 
“moralį” embargo prieš Ja
poniją. Tas “moralis” em
bargo buvo valdžios atsi
šaukimas į fabrikantus, kad 
jie nepardavinėtų tiktai ga
tavų orlaivių, ginklų ir 
amunicijos Japonijai, kaipo 
Chinijos užpuolikei. Bet Ja
ponija/ vartodama ameriko
nišką mašineriją, lengvai 
persidirbo iš Amerikos per-

Sovietai Atmetė Švedi
jos Tarpininkystę

Maskva, -r- Švedijos at
stovas perdavė pageidavi
mą Suomijos neva valdžios 
tartis apie taiką su Sovie
tais. Tos valdžios “premje
ras” yra baltagvardietis 
Ryti. j

Sovietų komisarų pirmi
ninkas Molotovas atmetė 
pasiūlymą. Sako, jog So
vietai nepripažįsta p. Ryti’o 
valdžios. Jie pripažįsta tik
tai naują valdžią Suomijos 
Liaudiškos Respublikos; o 
su ja yra jau puikiai susi
tarę.

Molotovas, be kitko, pri
minė) jog vadinama Ryti’o 
“valdžia” jau nežinia kur 
pabėgo iš Suomijos sostinės
Helsinkio. 

tų yra buržuazijos pasineši- 
mas persekiot visus komu
nistus, panaudojant prieš 
juos bile priekabę.

Tai Komitetas Gint Pilie
tines Komunistų Teises vėl 
atsišaukia į visus pažangius 
žmones aukot bei skolint 
pinigų tam reikalui.

Paskolos bus vartojamos 
tiktai “bėloms”-kauci j oms; 
už jas bus mokami nuošim
čiai ir jos bus sugrąžintos 
skolintojams sutartu laiku.

Komiteto adresas: The 
Defense Committee for Ci
vil Rights for Communists:

Elizabeth Gurley Flynn,
Secretary-Treasurer;

Robert Minor, Chairman, 
799 Broadway, Room 525, 
New York, N. Y.

karnas medžiagas ir pusiau 
užbaigtus karinius reikme
nis į ginklus ir amuniciją. 
Todėl, nežiūrint Roosevelto 
“moralio” embargo prieš 
Japoniją, vistiek Amerika 
kaip buvo, taip ir tebėra 
didžiausia Japonijos gin
kluotoj a prieš Chiniją.
Tikras Embargo Tiktai 

prieš Sovietus
Bet prezidentas Roosevel- 

tas šiomis dienomis paskel
bė visai skirtingą “moralį” 
embargo prieš Sovietų < Są
jungą. Jis atsišaukė į Ame
rikos pramonininkus, kad 
jie nepardavinėtų Sovie
tam jokių medžiagų nei da
lių, vartojamų lėktuvams 
statyti, o tokiomis medžia
gomis yra specialiai stiklai, 
pagerintas plienas, guma, 
aliuminas ir kt. »

Suomiai Belaisviai Eina 
su Raudonarmiečiais
Maskva. — Suimti į ne

laisvę Suomijos kareiviai 
įstojo į Sovietų Raudonąją 
Armiją, kariaut prieš seną
ją neva “valdžią.”

Šie belaisviai išleido atsi
šaukimą* į Suomijos karei
vius, darbininkus ir valstie
čius—išvyt iš savo krašto 
Mannerheimus, Ryti’us ir 
kitus korikus Suomijos dar
bo žmonių.

Stockholm, grd. 5. — Su
mobilizuota jau 150,000 
Švedijos armija. O papras
tai švedų armija turi tik
tai apie 20,000 vyrų.

ORAS, r— šiltoka, apsi
niaukę. ...

Maskva, grd. 5. — Sovie
tai nekariauja prieš Suomi- 
jos-Finijos žmones, pareiš
kė Molotovas, Sovietų 
premjeras - užsieninis ko
misaras. Taip Molotovas 
prenešė Tautų Lygos sekre
toriui J. A. Avenoliui. Mat, 
Suomi j os balta gvardiečių 
vadinama valdžia šaukiasi į 
Tautų Lygą ir reikalauja, 
kad Lyga veiktų prieš So
vietus. Suomių ponai įtaria 
Sovietus kaip Suomijos už
puolikus.

Japonija Žada Atly
gint Amer. Nuosto

lius Chinijoj
Tokio. — Japonijos užsie

ninis ministeris Nomura sa
kė Jungtinių Valstijų am
basadoriui Grew, kad Japo
nija atsiteis amerikonams 
už visus nuostolius, kuriuos 
japonai vra jiem padarę per 
karą Chinijoj.

Jungtinių Valstijų vv- 
riausvbė yra suskaičius 800 
atsitikimu, kur Japonija su
trempė Amerikos teises ir 
padarė nuostolių ameriko
nam Chinijoj. Bet Janoniios 
valdžia pripažįsta tiktai 600 
tokių atsitikimų.
Amerikonai Reikalauja Boi- 

kotuot Japonų Biznį
Dėl to daugelis Amerikos 

politikų reikalauja, kad 
prez. Roosevelto valdžia ne
darytų naujos prekybos su
tarties su Japonija ir už
draustų bet kokį biznį tarp 
Jungtinių Valstijų ir Japo
nijos.

Senoji sutartis baigiasi 
ateinančiais metais sausio 
26 d.

Japonija, norėdama pa- 
naujint nutartį, ketina atly
gint amerikonam nuostolius 
Chinijoj, bet jinai sykiu pa
reiškia, kad Japonija nepri
pažins Amerikai “atvirų 
durų” Chinijoj, reiškia, ly
gių biznio teisių su japo
nais.

SAKO, KAD “APSTAB- 
DĘ” RAUDONARMIE

ČIUS SUOMIJOJE
Helsinki, grd. 5. — Suo

mių kapitalistų - dvarinin
kų “valdžia” teigia, kad jos 
kariuomenė a p s t a b d žius 
raudonarmiečių žygiavimą 
pirmyn. Dabar jinai aptvir- 
tina Alando salas prieš So
vietus.
SUSPROGO NAŽIŲ LAI- 

VUKAS, dėliojęs 
MINAS

Copenhagen, Danija. — 
Ties Landeland susprogo 
vienas nazių laivukas, dėlio
jęs minas. Žuvo, 26 jo jū
reiviai.

Sovietų Sąjunga, gruodžio 
2 d. pasirašė tarpusavio 
apsigynimo ir draugiškumo 
sutartį su naująja valdžia 
Suomijos Liaudiškos Res
publikos, — pareiškė Molo
tovas, — ir Sovietai pripa
žįsta tiktai šią valdžią. O 
ponai, kurie duoda Tautų 
Lygai skundus prieš Sovie
tus, nėra Suomijos žmonių 
atstovai. Taigi Sovietai ne
dalyvaus ir Tautų Lygos se
sijoj, kuri šaukiama pagal 
tų ponų reikalavimą.

Vokiečiai Nuskandi
no Dar 3 Prekinius 

Anglijos Laivus
London. — Atlanto Van

denyne, netoli pietinės Ame
rikos nuskendo Anglijos' 
laivas “Doric Star,” 10,086 
tonų įtalpos. Anglų laivyno 
ministerija sako, kad šį lai
vą, turbūt, nuskandino na- 
zių šarvuotlaivis “Admiral 
Scheer.” Anglų laivas vežė 
mėsą iš Naujosios Zelan
dijos į Angliją.

Vokiečių mina sunaikino 
prekini Anglijos laivą “Es- 
kdene,” 3.829 tonų įtalpos, 
ties Škotiia.

Per kokius tai sbptin<ma 
“susidūrimus” su kitai0 lai
vais, ta pačią diena nusken
do Anglijos laivai “Ham- 
sterley,” 2.160 tonu įtalpos, 
ir tapo sužeisti du kiti an
glų garlaiviai: “L?irds- 
glen,” 1,276 tonų, ir “Find- 
horn,” 1,064 tonų, vis tai 
Anglijos pakraščiuose.

(Bet anglų vyriausybė ty
li, su kokiais savais ar sve
timais laivais “susidūrė” šie 
Anp-liios laivai. Tai gal jie 
“susidūrė” su vokiečių sub- 
marinais, kariniais laivais 
ar minomis?)

Sovietai Bombardavo Suo
mių Baltagvardiečius

Helsinki, grd. 5. — Sovie
tiniai lėktuvai bombardavo 
Suomijos baltagvardiečius 
Salmijaervi srity j, kur ran
dasi anglų, amerikonų ir, 
norvegų kapitalistų nikelio 
kasyklos ir fabrikai.

Senoji Suomijos “valdžia” 
sako, kad jos lėktuvai bom
bomis sunaikinę kiek sovie
tinių orlaivių Murmanske.

(Suomių baltagvardiečiai 
pasakoja, kad “daugelis” 
Sovietų kareivių įlūžę su le
du ir žuvę Suomijos eže
ruose.)

Oslo, Norvegija. — Pas
klido girdai, kad naziai nu
žudę 1,100 če,chų studentų 
Čechijoje.
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Patys Viską Degina.
United Press žinių agentūra gruodžio 

2 d. iš Kirkenės, Norvegijos pasienio, 
praneša: “Suomių moterys ir vaikai bėga 
per ledais apšalusius kalnus į Norvegiją. 
Jų namai visai sudeginti suomių karei
vių ir “šiuckorų,” kad neliktų rusams. 
Amerikiečių - Anglų - Kanadiečių nikelio 
kasyklos ir fabrikai išsprogdinta, kad 
netektų rusams... Praneša iš Svanvik, 
kad pereitą naktį suomiai kareiviai su
degino miestelį Salmijarvį, įsakė iš
sprogdinti nikelio kasyklas ir fabrikus 
ir viską išnaikino. Verčiami civiliai 
žmonės, negalėdami išsivaryti per kal
nus savo galvijus, juos išpjovė.”

O Hearsto korespondentas Walter 
Schwartz rašo iš Suomijos:

“Suomiai pasiskolino taktiką iš chinų 
—viską išnaikinti, nieko rusams nepalik
ti, kas būtų vertingas. Kur tik rusai 
eina pirmyn, jie savo kely atranda viską 
išdeginta, išdinamituota—fabrikus, na
mus ir susisiekimo priemones. Toli šiau
rėj kanadiečių valdomos nikelio kasyk
los ir fabrikai Salmijervyj išsprogdin
ta pirmiau negu anglai ir kanadiečiai 
savininkai perėjo sieną į Norvegiją.”

Vien iš šių pranešimų matome, kaip 
baisus yra visko naikinimas! Tas gali 
daug išaiškinti kodėl Raudonoji Armija 
taip smarkiai nesivaro pirmyn, bet ve
da kovą su suomių fašistais-“šiuckorais” 
ir karo jėgomis pasienyj. Sovietai turi 
tikslą išnaikinti tas reakcijos jėga§» pa
sienyj, kad tuo išgelbėjus Suomiją nuo 
sunaikinimo.

Kaip žinome, Suomijoj susidarė demo
kratinė liaudies valdžia, kuri paskelbė, 
kad gelžkelius, kasyklas, žemes ir fa
brikus nacionalizuos.- Stambioji buržua
zija, matydama, kad jai ateina galas, 
pati griebėsi žiaurių priemonių viską 
sunaikinti, nieko nepalikti. Nei mums, 
nei jums — jų nusistatymas. O Ameri
kos buržuazinė spauda už tą viską bėdą 
verčia ant Sovietų ir meluoja, būk So
vietai viską bombarduoją.

Ką Mano Žymieji Anglai Apie 
Sovietijos-Suomijos Konfliktą?
Dėl Sovietų Sąjungos ir reakcinės 

Suomijos gyventojų dalies konflikto šiuo 
metu, aišku, yra visokių nuomonių. Tie, 
ką Sovietų Sąjungos sistemos (socializ
mo) neapkenčia iš principo, yra griež
tai nusistatę prieš Sovietus ir juos kaip 
įmanydami žemina ir niekina, vadinda
mi visokiais pavadinimais. Tuo ypačiai 
pasižymi stambioji kapitalo spauda 
Amerikoj; tuo pasižymi kiekvienas, ku
riam rūpi kaip nors ilgiau palaikyti ka
pitalistinę santvarką ir palaikyti aplink 
Sovietų Sąjungą bazes užpuolimams ant 
Sovietų respublikų.

Atsiranda, tačiau, ir toj klasėj žmo
nių, įmatančių, jog tie, ką įvėlė Suomi
ją į ginkluotą konfliktą su Sovietais, 
meškiškai pirmajai pasitarnavo. Štai 
paimkim Anglijos Kanterburio perdėtinį 
(dean). Jis sekamai pareiškė:

“Mes (supraskit: Anglijos valdžia.— 
Red.) būtum pasielgę žmoniškai ir iš
mintingai, jei būtume reikalavę Suomi
jos sutikti su Rusijos troškimais, kad 
Suomija patrauktų savo kanuoles, pa
statytas tiktai 20 mylių tolume nuo šir
dies srities (Leningrado), kurioj yra So
vietų Sąjungos ketvirtadalis pramonės.

“Apgailestauju šią padėtį, kuri galėjo 
būti visiškai išvengta, būtų išvengtas ir 
patsai karas, jei mes būtume buvę Ru-

sijai draugiški ir būtume parėmę josios 
pastangas padaryti Tautų Sąjungą pa
sekminga.'. .

“Rusija pamatuotai bijojo Vakarų 
puolimų. Per daugelį metų mes troško
me, kad Vokietija užpultų Sovietus. Net 
ir šiuo metu daugelis įtakingų asmenų 
dar vis stoja ir darbuojasi tam. Rusija 
tatai žino.”

Skaitydamas šiuos žodžius, ne vienas 
gali pamanyti, kad juos sakė koks tai 
žymus radikalas sociologas ir politikas, 
o ne žymusis Anglijos dvasiškis. Juk 
tai tikra tiesa! Jei Anglijos valdžia bū
tų buvusi žmoniška, tai šiandien pasau
lis būtų visai kitokioj padėtyj. Nebūtų 
buvę nei hitlerizmo, nei šių dienų karo. 
Nebūtų buvę nei to ginkluoto konflik
to tarpe Sovietų Sąjungos ir Suomijos. 
Bet Anglijos valdytojai, didžiai neap
kęsdami Sovietų Sąjungos, paruošė tą 
viską. O jiems paruošti padėjo Anglijos 
socialistai!

Anglijos darbiečių kairiojo sparno va
das ir “The Tribune” redaktorius, Sir 
Stafford Crips, šitaip pasakė:

“Aš esu įsitikinęs, kad už kiek laiko 
viso pasaulio darbininkams bus labai 
svarbu turėti galingą Rusiją...

“Nematau jokio pagrindo kaltinti 
Rusiją už darymą kiekvieno žingsnio 
save apsisaugoti, žinant tą padėtį, į ku
rią ją įstūmė kapitalistinių valstybių val
džios ...

“Dabar, natūraliai, visi Rusijos prie
šai kalba apie šventumą Suomijos de
mokratijos; jie kalba tai ne dėlto, kad 
jie mylėtų demokratiją, bet dėlto, kad 
neapkenčia Rusijos.”

Paskutiniai žodžiai yra teisingiausi! 
Amerikos kapitalui, Anglijos imperialis
tams, Francjos imperialistams ir kitų 
kraštų kapitalistams rūpi ne išgelbėji
mas demokratijos, bet jiems rūpi sunai
kinimas Sovietų Sąjungos. Jei jiems bū
tų rūpėję demokratija, tai jie, visųpir- 
miausiai, būtų gynę Ispanijos demokra
tiją, kai ją Hitleris su Mussoliniu užpuo
lė ir sunaikino!

Verta prie progos pakartoti ir žymio
jo Anglijos dramaturgo rašytojo George 
Bernard Shaw žodžius, kurie seka:

“Suomija, matyt, nebūtų atmetus Ru
sijos pasiūlymo, jeigu Suomija būtų tik
tai pati veikusi ir jeigu jinai būtų atsi
žvelgus tik į savo reikalus; bet Rusija 
yra įsitikinus, jog Suomija mano, kad ją 
remia Amerika ir kitos vakarų valsty
bės ...

“Suomija tapo suklaidinta labai kvai
los savo valdžios. Jinai turėjo priimt 
Rusijos pasiūlymą kas liečia pertvarky
mą teritorijos (kai kurių žemės sklypų). 
Jinai turėjo būt išmintingu, kaimynu.

“Jokia valstybė negali pakęst rube- 
žiaus, nuo kurio toks miestas, kaip Le
ningradas, galėtų būt bombarduojamas, 
iš kanuolių, kuomet ta valstybė žino, jog 
šalis antroj pusėj rubežiaus, nežiūrint, 
kaip ji maža ir silpna, tačiau, yra savo 
žioplos valdžios verčiama veikti naudai 
kitų didžiųjų valstybių, grasinančių jos 
(Sovietų Sąjungos) saugumui...

“Čia visai nėra klausimo, kad Sovietų 
Rusija, didi valstybė, mėgintų pavergt 
Suomiją, mažą valstybę. Čia klausimas 
pačios Rusijos apsisaugojimo.”

Mes pridėsime: Ne tik “pačios Ru
sijos apsisaugojimo” klausimas, bet ir 
padėjimas Suomijos žmonėms, sykį ant 
visados nusikratyti budelių valdžios, ku
ri yra išžudžiusi apie 80,000 darbo žmo
nių !

Šitaip kalba trys žymūs Anglijos pi
liečiai: dvasiškis, menininkas ir politi
kas. Tokių, kaip jie, yra tūkstančiai, o 
darbininkų milijonai, kurie stovi su So
vietų Sąjunga. Ir tai yra ne tik Angli
joj, bet ir visuose buržuaziniuose kraš
tuose.

Taigi nesąmonė yra skelbti, būk bur
žuazinis pasaulis esąs nusistatęs prieš 
Sovietų Sąjungą. Tik patys “viršutiniai 
sluogsniai,” tik patys reakcingiausi ele
mentai yra nusistatę prieš Sovietus. O 
protautojai, darbo žmonės, kurie tik pa
galvoja, stovi su Sovietais !

Dar Šimtai Milionų Dolerių Karui
Prezidentas Rooseveltas ruošiasi sau

sio mėnesį pareikalauti iš kongreso, kad 
karo reikalams dar būtų pridėta $500,- 
000,000 1940-tais metais. Imant atidon, 
kiek jau pirmiau buvo nuskirta, ir imant 
dėmesin įvairius viešus karinius darbus, 
tai Jungtinių Valstijų karo išlaidos se
kamais metais viršys $2,000,000,000. Tai 
nepaprastai didelės išlaidos ir jos pasun
kins Amerikos žmonių gyvenimų.

• ' not. >.Z .

Cleveland© miestas nebegalįs išmokėti bedarbiams pašalpų; bedarbiai susirinkę pa
lei tuščią banką protestui pareikšti.

ALDLD REIKALAI
Mokėkite Duokles

Jau metai visai baigiasi, o 
dar daug yra narių, ir kaip 
kurios kuopos nesumokėję 
duokles. Tuo kartu Centro 
Komitetas išleido knygą, iš
siuntinėjo ją kuopoms, išleido 
per visus metus “šviesos” žur- 
nalą. Todėl centre pasidarė 
skolės.

Mes prašome visas kuopas, 
kad išrinktūte iš narių duok
les, kurie dar nemokėjo už 
1939 metus, ir tuojaus jas pri- 
siųstūte į centrą. Mes rengia
mės prie antros knygos eks
pedicijos. Norėtume, kad visi 
n ari a pasmokėtų ir šiuo kartu 
galėtume pasiųsti visas kuo
pos nariams priklausančias 
knygas, kad po naujų metų 
nereikėtų dar trečią ekspedi
ciją daryti.

Tuo pat kartu raginame 
narius mokėti duokles už 1940 
metus. Mokėkit pradžioj me
tų, nelaukite metų pabaigos, 
atminkite, kad centras 
leisti literatūra, o tas 4- f 
lauja pinigų.

Laiko Svarba

Dabar labai svarbus 
Visas svietas sujudęs,
ninku klasės priešai skleidžia 
melus prieš Sovietų šalį, prieš 
darbininkų organizacijas, uni
jas, politinį veikimą, nes tuo 
jie nori suklaidinti ir suskal
dyti darbo žmones, kad ir ant 
toliau juos apgavinėjus ir iš
naudojus.

Atminkite, kad vienas lašas 
teisybės atsveria tonus buržu
azijos melų! O geriausiai dar
bo žmones pasiekti su tiesa, 
tai per mūsų spaudą. Todėl 
kviečiame visus narius ir na
res su padi'dinta energija pla
tinti mūsų knygas, 
“Laisvę,” “Vilnį” ir
'Balsą.” Kiekvienas nusistaty- 
kime savo pareiga: daugiau 
pasiekti žmonių, daugiau pa
skleisti literatūros, 
gauti naujų narių į 
ei ją.

“Šviesa” No.

Paskutinis “Šviesos” nume
ris už 1939 metus jau atspaus
dintas ir greitai bus išsiunti
nėtas visiems nariams. Jeigu 
kurie nariai negauna savo 
žurnalo “šviesos”, tai tik to
dėl, kad kas nors yra negerai 
su jūsų antrašu. Praneškite 
apie

“Labas Rytas”

turi 
reika-

laikas. 
Darbi-

Tai šitokiu vardu — “La
bas Rytas”—tuo jaus išeis iš 
spaudos naujas elemento
rius, kuris taikomas Ameri
kos lietuvių pradžiamoks
liams vaikams. Autorius šio 
elementoriaus yra jaunas 
žurnalistas, kuris atvykęs 
iš Lietuvos ir šiuo tarpu 
svečiuojasi čia Amerikoje— 
J. Jurginis.

Neturiu noro nei jokios 
intencijos girti ar rekla
muoti kaipo individualį as
menį J. Jurginį, tačiaus 
man bebūnant Lietuvoje 
pereitą vasarą, tekdavo 
skaityti “Lietuvos Žinias,” 
kuriose tilpdavo dažnokai J. 
Jurginio rašiniai iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo ir 
bendrai įvairūs rašinėliai; 
jo rašinius tiek inteligenti
ja, moksleiviai, taip lygiai 
kaimiečiai (kurie gaudavo 
progą skaityt “L. Ž.”) skai
tydavo be galo suinteresuo
tai. Tekdavo girdėti išsi
reiškiant skaitančius jo 
straipsnelius, kad “gal būt 
Lietuvoje nėra kito kores
pondento, lygaus J. Jurgi
niui, kuris rašinėja iš Ame
rikos korespondencijas į

to. Kuriems teks

‘Šviesą”, 
Liaudies

daugiau 
organ iza-
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antrašu, 
tai centrui.

Busimoji Knyga

mėnesį Centro Komiteto 
ir naujai išrinkto drau-seno

ges ir draugai laikys bendrą 
posėdį, išrinks valdybą, įvai
rias komisijas ir pasidalins 
darbais. Taip pat bus išrinkta 
komisija, kuri parūpins knygą 
dėl 1940 metų leidinio; Numa
toma parūpinti labai svarbią 
knygą.

D. M. Šolomskas, 
AtDLD CK Sekret., 
” ^46 Ten.Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

Tiek 
skaityt “Labas Rytas” ele
mentorius, kada jis išeis iš 
spaudos, z ten atsirekomen- 
duos autorius to elemento
riaus pats save, ir šiuo tar
pu apie patį autorių užteks.

Elementorius yra taiko
mas Amerikoje gimusiems 
ir augusiems pradžiamoks
liams vaikams. Bet jis pa
tartina įsigyti ir suaugu
siems, kadangi šiame ele
mentoriuje, apart lengvučių 
skaitymėlių ir eilučių, bus 
ir “gilesnių” pasiskaitymų. 
O be to, čia telpa lietuvių 
kalbos pamatinės gramati
kos taisyklės (linksniavi
mai)—lietuviškai ir angliš
kai.

“Labas Rytas” elemento
rius bus vidutinio didumo 
knyga apie 100 puslapių.

Kaip savo turiniu, taip ir 
technika,' elementorius bus. 
skirtingas nuo anksčiau iš
leistų Amerikos lietuvių 
elementorių.

Dar žodis apie turinį. Di
džiausias nuošimtis šio ele
mentoriaus turinio, tai bus 
originalas paties autoriaus 
—J. Jurginio; tačiau jis pa
rinko ir pritaikė kai kurių 
kitų žymiųjų Lietuvos rašy
tojų bei poetų rašinėlius ir 
eilutes.

Tąi bus užpildyta didelė 
spraga Amerikos., lietuvių 
jaunuomenės tarpe; toks

elementorius buvo be galo 
reikalingas ypatingai da
bartinėms egzistuojančioms 
lietuviškoms mokyklėlėms, 
kur iki šiol mes tokiose mo
kyklėlėse naudojome įvai
rius elementorius; nebuvo 
tokioje padėtyje įmanoma 
suderinti tinkamai pamokas 
ir tt.

Be to, tikiu, kad daugelis 
galės pasiųsti šį elemento
rių kaipo dovaną saviš
kiams į Lietuvą; toks ele
mentorius ten bus irgi inte
resingas. Elementoriaus kai
na bus 35 centai.

P. Baranauskas.

Paryžius. — Beveik nėra 
karo veiksmų vakariniame 
fronte nei iš-talkininkų nei 
iš vokiečių pusės.

Tokio.’— Labai stinga Ja
ponijai anglies ir kitokio 
kuro.

Klausimas
Gerbiama Redakcija: Dėl 

aiškumo man ir kitiem, štai 
trys klausimai:

1. Ar visi lietuviški laik
raščiai taip rašo, ar tik 
“Laisvė,” “kas dedas Vilni
joje,” kodėl nerašo, “kas de
dasi Vilniuje?” Atrodo, kad 
Vilniaus vardas ne Vilnius, 
ale Vilnis.

2. Kodėl anglų spauda 
Finlandijos sostinę rašo 
Helsingfors, o “Laisvė” rašo 
Helsinkas? Sunku suprasti, 
ar čia tas pats miestas ar 
kitas ?

• 3. Kodėl permainė Lietu
vos kariuomenės vardą? Se
niau rašė “kareiviai,” “ka
reivis,” o dabar rašo “ka
riai,”’ “karys”? Juk “karei
viai”- gražesnis, skambesnis 
žodis, negu “kariai?” Ar ir 
Lietuvoje vadina “kariais,” 
o ne “kareiviais”?

Su pagarba,

1. Kai kalbame apie Vil
niaus miestą, tai rašome 
Vilnius. Bet kai eina klausi
mas apie Vilnių ir apylinkę, • 
tai yra, apie Vilniaus kraš
tą, tai dažnai rašome Vilni
ja. Pavyzdžiui, sakydavo 
Klaipėdija, kalbant apie vi
są Klaipėdos kraštą.

Tuos pačius terminus 
vartoja ir kiti lietuviški 
laikraščiai Lietuvoje ir Am
erikoje.

2. Kaip matote iš prane
šimų, dabar beveik visa ir 
anglų spauda rašo Helsinki, 
vietoj Helsingfors. Patys fi
nai savo sostinę visuomet 
vadina Helsinki. Helsing-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų
Stripeika vėl gerokai pašokėjo punktais. Jisai mano, kad 

vargiai kas iš kontestantų su juom besusilygins. Todėl jis 
žada darbuotis, kad pasiekti pereitų metų skaičių punktų.

Šiuom kartu yra keletas pasikeitimų punktais kontestantų 
surašė. Tačiau tie pasikeitimai yra nežymūs. Dovanų ruožte 
pasilieka tie patys kontestantai.

Nors vajus yra prailgintas iki 1 d. sausio, tačiau tas laikas 
greit prabėgs. Reikia sparčiai darbuotis, kad gavus kuo dau
giausia naujų skaitytojų savo dienraščiui.

Kiekvienas dienraštį “Laisvę” branginantis žmogus, kiek
vienas apšvietą mylintis žmogus privalo platinti “Laisvę.” Po 
vieną naują skaitytoją tai kiekvienas galėtų gauti, 
pasirūpinti tuomi.

tik reiktų

i
Dovanų ruožte šiandien stovi šie kontestantai:

•z"1 A. Stripeika, Elizabeth ........................................
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis 
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M. Klimas, Richmond Hill .
Mickevičius, Bristol ....

Šlekaitis, Scranton ........
Taraška, Hartford ......
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“Laisvė” buvo pirmutinis laikraštis ry
tinėse valstijose, kuris mums įsteigė sky
rių. Jau kelios moterys randasi Vajinin- 
kų sąraše, bet reikia daugiau. Kuri iš 
moterų šiemet laimės dovaną?

L A I S 7 ū ' brėžias pūstasis
. ... ............................ ... ■............................... ..........

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

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio žinios

- - -

Rengiamasi Prie 
Suvažiavimo

Sausio 21, 1940 metų, įvyks 
antras metinis NAMS suvažia
vimas. Sąryšio komitetas tiki
si, kad šis suvažiavimas bus 
žymiai didesnis, nes abelna 
darbuotė moterų tarpe yra 
daug didesnė. Komitetas rū
pestingai prisirengdinėja iš 
savo pusės. Prašom ir raginam 
kolonijų moterų bei mišrias 
draugijas jau dabar pasirū
pinti išrinkt atstoves į suva
žiavimą. Komitetas išsiųs pa
kvietimo laiškus, bet kurios 
draugijos bei kliubai negautų 
formalio pakvietimo (nes ne 
visų antrašai turima), prašom 
per spaudą.

Suvažiavimas įvyks So. Bos
tono Lietuvių Salėje.

Bus Puikus Koncertas
Visi dalyvavę pereitam kon

certe žino, kad buvo išpildy
ta, kas žadėta. Antras mūsų 
koncertas yra labai laukia
mas, ir daug žadantis. Jau 
gauta sutikimas nuo 3 žymių 
artistų, laukiama daugiau. 
Kuomet bus susitarta pilnai su 
programo pildytojais, bus pa

Gražybes Salionas
Rašo V. Sūnus

I.
“Henry’s Beauty Parlor” 

buvo ant High gatvės, Leba
non nedideliame miestelyj. Į 
Gražybės Salioną įeidavo ir iš 
jo išeidavo jaunos ir pabuvu
sios moterys. Vyras, įpusėjęs 
ketvirtą kryželį metų, biskį 
aptrušusiais plaukais, storais 
tamsiais pakirptais ūseliais, 
kurį, jo pažįstamos ir Gražy
bės Saliono tankesnės lanky
tojos, vadino “Mister Henry” 
arba “Mister Henry Begin”, 
triūsėsi aplinkui jas gabiai at
likdamas savo darbą.

Ponas Henry nesidrovėjo 
gražiai pakalbėti, pajuokau
ti, paštukavoti. Ir kas tame 
blogo. Lankytojos žinojo, kad 

r. jis yra našlys. Iš kitos pusės, 
smagumas ir juokai juk tik 
gali geriau pagelbėti jo biz
niui, negu surūgimas, kaktos 
suraukimas. Ir taip biznis ėjo 
per kelis metus. Gražybės Sa
lionas, kaip ir tūkstančiai jam 
panašių kitų, tarnavo visuo
menei, daugiausiai moteriško
sios lyties visuomenei. Jis vei
kiausiai nebūtų atkreipęs ir 
šio rašytojaus atydą, jeigu ne 
vienas įvykis, kuris nuskambė
jo per visą šalį.

IL .
Tai buvo šaltas sausio mė

nuo. Sniegu nuklota laukai ir 
gatvės. Lebanon miestelyj jo 

< tiek pridribo, kad nespėjo 
gyventojai šaligatvius nukasti. 
Tik viduriu gatvės kiek dau
giau pratrintas kelias ir juo- 
mi važiavo sunkvežimiai, au
tomobiliai ir žingsniavo pra
eiviai.

Išsisukau iš Fairview gatvės 
pro kampinį namą, ant ku
rio durų buvo No. 2. Čia ra
dau būrį žmonių. Jie susigrū
dę sniege, vaikščiojo, judėjo 
ir žiūrėjo į namą, kuris buvo 
kaip ir kiti, tik dviejų aukštų.

—A pat iniame!. . . Apati
niame, jis gyveno, — kalbėjo 
vienas žmogus, dėvįs juodais 
rėmais akinius.

“Jis gyveno,”—reiškia, kas 
nors jiems žinoma, žengiau 

t sniego priversta gatve pro 
žmonių būrelį mąstydamas: 
“Jie vietiniai, tai gal jiems ii’ 
interesingas tas “jis,” bet

man, kuris atvykau iš didžiu
lio New Yorko, tai negi su
sekti visus.” Bet či mano min
tis nutrūko. Priešakyj, kitoj 
pusėj gatvės buvo pusėtinai 
stambi žmonių minia, dau
giausiai moterų ir jaunuolių. 
Prisiartinus prie jų, matyda
mas, kad visi žiūri į namą, 
nukreipiau ir aš savo žiūrą. 
Ant lango buvo užrašyta:

Henry’s 
i

Beauty Parlor
Už didelio stiklo buvo trys 

gipsinės “galvos” padabintos. 
Prie durų, kurių didesnę dalį 
užėmė stiklas, ant laiptelio, 
stovėjo policininkas, juodomis 
pirštinėmis apsimovęs rankas. 
Tuo kartu trys jaunos mote
rys karštai kalbėjosi ir viena 
iš jų išstūmė:

—Tai nervai... Tai gyvu
lys!... Ji negyva gulėjo, o jis 
man plaukus taisė!. . . Tai gy
vulys !. . . Tai gyvulys!

ši visa aplinka privertė su
sidomėti. , Priėjęs prie mote
rų būrelio klausiau, kame da
lykas. Jos visos didžiu gera
širdiškumu, viena kitą per- 
kirsdamos, pradėjo aiškinti:

—Ponas Begin nušovė sa
vo meilužę!

—Ponas Henrys nužudė po
nią Freidą Edson!

—Ponas Henrys pasidavė 
policijai!

—Ačiū,—ištaręs joms, žen
giau pirmyn. Viena iš jų 
žvelgdama į mano rankoje 
krepšį dar .pridėjo:

—Bus reporteris!
- Padaręs kelis žingsnius 
pirmyn sutikau tris jaunus 
berniukus, kurie su . pundais 
laikraščių po pažastimis lei
dosi linkui minios ir garsiai 
šaukė:

—Užmušė merginą, kuri
reikalavo meilės!

—Pirkite laikraštį, štai visa 
istorija apie panelę Edson!

Pas pirmą iš jų nusipirkau 
stamboką laidą “The Boston 
Post.”

III.
Laikraštį išskleidžiau ir 

prieš akis atsidengė didelėmis' 
juodomis raidėmis šauksmas: 
“Kills Girl Who Asks For 
Love!” (Užmušė merginą, ku
ri prašė meilės!), čia pat tar
tum gyvos paveikslas moters,

skelbta ir laukiančiai publi
kai.'

Koncertas įvyks irgi 21 sau
sio, užsibaigus suvažiavimo 
posėdžiam.
Prakalbų Maršruto Reikalu
Susitarta su dviem kalbė

tojom ir greitu laiku bus pa
skelbtas maršrutas. Jau dabar 
draugės apkalbėkit, kaip tin
kamai būtų galima prie jo pri
sirengti. Ypatingai pasirūpin
kit sudaryti muzikalių pamar- 
ginimų. O tuom jau dabar rei
kalinga pradėt rūpintis. Pasi
rūpinkite turėt literatūros pla
tinimui, ypatingai moterų rei
kalais, k-a i p Moterų Seimo 
Darbų knygelę, ir kitas.

Praneškit Spaudoj apie 
Savo Vietinį Veikimą

Yra žinoma ir girdima, kad 
moterų veikimas gyvas ir ky
la, ypatingai po Am. moterų 
seimui. Bet spaudoj apie tai 
matosi labai mažai. O yra la
bai svarbu, nors trumpoj for
moj, parašyti apie moterų vei
kimą. Tas duoda daugiau en
ergijos vietinėm darbuotojom 
ir paskatina kitas kolonijas.

S.

Mados ir Grožė
šiemet suknelės pasilieka, 

kaip buvusios, trumputės. Ir 
per juosmenį siaurutės, „tarsi 
užlietos ant figūros. Toms, ku
rios pačios siuva, trumpos 
suknelės reiškia taupinimą 
medžiagų. Turinčioms gražias 
blauzdas — irgi nebloga. Ta
čiau neturinčiom daug ką pa
rodyti—nelabai maloni mada.

Nėra būtina religiškai pri
sitaikyt prie mados. Geriau 
nors ir ne šimtu nuošimčių 
madnas drabužis arba susišu- 
kavimas, bile jis tinka. Tas 
pats su skrybėlaitėmis. Viena 
moteris atrodo žaviai su ko
kiu musmirei ar lepšei pana
šiu “stogeliu”, o kitą su tokia 
pat kepuraite nors į kanapes 
statyk. Reikia pasirinkti. 
Toks daugis skirtingų madų 
vienu sezonu ir yra ne vien 
tam, kad moterys nori atro
dyti skirtingiau už kitas, bet 
kad būdamos skirtingos turė
tų iš ko pasirinkti sau tinka-• 
mą madą.

Modistė p-lė Barbara Ber
nard, skulptoriaus duktė, ku
riai artistas tėvas padūdavęs 
mokintis suprast madų parin
kimą, užklausta apie madas 
pasakė: “Kur kas svarbiau 
pritaikyt prie žmogaus madą, 
negu perbudavbt žmogų dėl 
mados.” N. M.

kuri juodomis akimis žiūrėjo. 
Po ja sekė parašas: “Ponia 
Freida Edson, 27 metų am
žiaus, divorsavus moteris, 
nušauta Gražybės Sali on e.” 
Kiek į dešinę buvo vyriškio 
paveikslas su parašu: “Henry 
Gideon Begin, 35 metų am
žiaus, našlys, nušovęs buvusią 
savo mylimąją.”

Dar kartą atsisukau ir pa
žvelgiau į žmonių minią, kuri 
nuolatos vis augo.

(Bus daugiau)

MIRĖ KUNIUAIKŠTĖ
Gruodžio 3-čią, Londone, 

mirė kunigaikštė Louise Ar
gyll, buvusios karalienės Vik
torijos duktė, sulaukus 91 m. 
Minėtina, skirtingesnė už ki
tas anų laikų kungaikštytes ji 
buvo tuomi, kad ji išėjo už 
palociaus ribų studijuoti meną 
ir pirmutinė sulaužė 350 metų 
senumo tradiciją ištekėdama 
už ne karališkos giminės vy
ro, kas tai laikais, 1871 m., 
buvo labai drąsiu žygiu.

MEKSIKOS MOTERYS MARŠUOJA

Vėliavos Nešėja—viena iš daugelio moterų, 
martavusių Meksikos Darbininkų Konfedera
cijos (CTM) (unijos) nesenai įvykusioj milži
niškoj demonstracijoj Mexico City. Jinai yra 
narė darbininkų apsigynimo organizacijos.

Šeimininkėms Vyrai irgi Mezga
Mūsų pramogose stalą pa

gyvina ii’ lietuvišką apetitą 
padilgina ausiukės (kitur va
dinamos grūzdais bei knis
tais). Tiesa, joms darbo rei
kia nemažai padėti, bet yra 
mėgiamos ir/skalsios. Dėlto 
mūsų gerosios gaspadinės ne
kartą ateina nešinos punde
liu ausukių dovanoms pramo
gai. Ausiukėms pasirodžius, 
jaix ir arbatos daugiau reika
laujama, kas sudaro pramo
gai pelno. Knyga “Virėja” 
paduoda ausiukėms daryt se
kamą receptą:
SAUSAINIAI (AUSIUKĖS)

Reta šeimininkė nedaro 
sausainių, bet veik kiekvienos 
sausainiai esti skirtingi. Geri 
sausainiai privalo būt labai 
trapūs. Pabandykit sausainius 
sekamu būdu:

šeši tryniai, pusė puoduko 
cukraus, puodukas saldžios 
grietinės. Išplak trynius, kol 
liks visai šviesios spalvos, su
dėk cukrų ir vis gerai plak, 
dėk grietinę, išsijotus miltus 
tiek, kad tešla nebūt perkie- 
ta. Iškočiok plonai, pjaustyk 
griežinėliais ir išvertus virk 
karštuose taukuose bei alie
juje.

Kitos šeimininkės nededa 
cukraus į tešlą, bet išvirus, 
apibarsto cukrumi. Cukrumi 
apibarstytos, gražiau atrodo.

Kiaušinių baltymus .galima 
sunaudoti Cinamonų Pyragai
čiams, kurie taip pat ilgokai 
pasilaiko ir bile kada galima 
sunaudot savo šeimoje, taip 
pat praktiški ir viešai pra
mogai. Pyragaičiam receptas 
irgi imtas iš knygos “Virėja”.
CINAMONŲ PYRAGAIČIAI

Šie pyragaičiai yra pusėti
nai brangūs ir kartu labai 
skanūs. Gerai išplak 5 kiau
šinių baltymus, atsargiai įmai
šyk puoduką cukraus, 2 šauk
štelius cinamonų ir svarą iš
lukštentų, sumaltų migdolų 
(almonds). (Nenulupk žie
vės.) Sumaišiusi leisk per nak
tį pastovėt. šaldytuve. Išsijok 
ant lentos Y\, puodelio 
miltų ir iškočiok tešlą apie 
ketvirtadalio colio storumo; 
pjaustyk įvairiom formom ir 
kepk pataukuotoj blėtoj apie 
dešimtį minučių, neperkarš- 
tam pečiuje.

Pereitą savaitę New Yorke 
įvyko rankdarbių paroda ir 
visai negalėtum sakyt, kad tai 
moterų darbo paroda, kadan
gi vyrai ne tik dalyvavo, bet 
ir dovaną gavo.

John. Miller, miško darbi
ninkas, 6 pėdų aukščio, vyras, 
kaip ąžuolas, nemano, kad 
mezginiai ir kiti rankų darbai 
tai vien tik moterims. Už kriu
kučiu mėgstą didžiulę lovai 
užklodę Miller gavo dova
noms kelionę iš Kalifornijos 
New Yorkan ir tris dienas pil
nai apmokėtos viešnagės New 
Yorke.

Miller sako: “Jeigu vyrai 
mėgstu, mažiau .moterų terei
kalautų divorsų. Vyras tikrai 
negalėtų bartis su pačia ir 
tuo pat kartu sekt komplikuo
tus mezginio vingius. Prie to, 
namie būnantis ir mezgantis 
vyras neduotų pačiai priežas
ties barniui.” Patsai Miller 
dar vis .bernauja, šiuo tarpu 
esąs 58 metu. €

Iš karto, kai jis pradėjęs 
megst, vyrai miškų darbinin
kų kempėse jį. begalo daug 
prierzindavę, bet paskiau, 
kaip pamatę, jog išeina gra
žūs dalykai, paliovę erzint, o 
jo bosas pagaliau prikalbinęs 
išdėt savo dirbinį rankų dar
bo parodoj Kalifornijos vals
tijoj, ką jis ir padaręs. Iš ten 
jis ir jo dirbinys jau pasiekė 
ir New Yorko parodą. Megst 
jis pradėjęs būdamas dar 5 
metų, su namie pasidarytu iš 
erškėčio kriukučiu ir punde
lius rišamais siūlais, parneša- 
mais su pirkiniais iš krautu
vės.

TĖVV MEILĖ

Mr. & Mrs. Bell, Norwoo- 
de, pasidavė ligoninėn nėr ke
lias savaites duoti lupinėt- 
pjaustinėt savo odą, kad ja 
galėtu sugydyt jų 9 metų du
krelę Robertą, apdegusią užsi
degus jos drabužiams.

Kaip turi būti skaudu, ka
da tėvai mato vaikus alkstant, 
o negali jiems duoti maisto tik 
dėlto, kad nuo jų atimta dar
bai bei pašalpa.

Elizabeth Rethberg, Metro
politan Operos dainininkė, 
operos atidarymo vakarą savo 
garbės viešnia operon buvo 
pasikvietus panelę Marion Mc 
Carthy, valgykloj prie stalų 
patarnautoją.

Saulės šviesa ir vėjas gadi
na veik visas tas daržoves 
(šakniavaisius), kurių valgo
mosios dalys auga žemėje. 
Bulvės, svogūnai, morkos ir 
kiti panašūs reikia laikyti 
tamsoje ir perkant rinktis ne 
išstatytus parodai lange, bet 
iš tamsiausio krautuvės kam
po. Dar geriau tiesiai iš far- 
merio skiepo, kur tas galima.

Alyvos, seleriai, ridikėliai 
yra valgomi prinešant burnon 
pirštais, prie jų stalavi įran
kiai nevartojama.

Anglijoj metodistėms, kaip 
ir katalikėms, nevalia būt mi- 
nisteriais-kunigais, laikomos 
“pertrepnomis” tam “šven
tam” stonui.

Pittsburghe, nurengdinėjant 
“biedną” mirusią moteriškę, 
Anną Meyer, 73 m., ant juos
mens rasta diržas su $4,040. 
Visi ją laikydavo baduole, 
taip skūpiai atrodydavo.

Vos praėjus mėnesiui po 
paskelbimo karo Europoj, 
New Yorke maisto kainos bu
vo pustrečio nuošimčio aukš
čiau, kaip pernai tuo pat lai-.

.. hitui

“Mamyte, Kada Mes 
Valgysime?”

Liūdnai, užsimiršę kūdikys
tės džiaugsmus ir žaismes trys 
clevelandietės Idos Fisherie- 
nės vaikučiai gulėjo lovoje, o 
jnai juos rūpestingai klostinė
jo, kad pavojingiau nesusirg
tų ir kad nesušaltų jau seniai 
nekūrentoj, drėgnoj stuboj. 
O gal dar užmigs ir taip pra-

Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Skyriaus 

Susirinkimo
Gruodžio 1-mą dieną atsi

buvo Moterų Skyriaus susirin
kimas, kuriame narių dalyva
vo nemažai, kas labai gerai.

Moterų Skyriaus komiteto 
ir įvairių komisijų raportai iš
klausyti ir priimti.

Vakarėlio rengimo komisi
ja pranešė, kad vakarėlis at
sibuvo ir pelno liko $12.54. 
Komisija irgi rekomendavo, 
kad $6 būtų paskirta Kom
partijos vietiniam veikimui. 
Po diskusijų, vienbalsiai nu
tarta minėtą sumą paaukoti 
K. P. Tai čia nepirma ir, ga
lima sakyti, nei nepaskutinė 
auka dėl Kompartijos. Mūs 
Moterų Skyrius supranta ir 
įvertina Kompartijos darbuo
tę ir karts nuo karto remia ją 
finansiniai. Tai yra pagirtinas 
dalykas, kad mūs Moterų 
Skyrius yra artimai susirišęs 
su Kompartijos veikimu.

Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinio skyriaus atstovė 
drg. J. Navalinskienė prane
šė, kad skyrius yra nutaręs 
rengti didelę pramogą ir jos 
pelną skirti Vilniaus nukentė- 
jusiems. Sumanymas geras ir 
svarbus ir turėtų būti pasek
mingai įvykintas.

Amerikos Lietuvių Moterų 
Tarybos sekretorė drg. K. 
Petrikienė prisiuntė mūs Mo
terų Skyriui 20 egz. “Seimo 
Programos” ir jau veik visos 
parduotos. Tenka pasakyti, 
kad ši knygutė labai gerai 
platinasi ir kurie jau skaitė 
ją, tai yra pilnai pasitenkinę 
jos turiniu.

Moterų Skyriaus Komitetas 
1940 Metams

Likosi išrinktas komitetas 
1940 metams. Į komitetą įei
na šios draugės: pirmininkė 
A. Maldaikienė; sekretorė O. 
Girnienė; iždininkė O. Miko- 
lojunienė. O korespondentės 
rinkimas .paliktas sekančiam 
susirinkimui. Reikia pasakyti, 
kad šis moterų skyriaus ko
mitetas susideda iš veiklių 
draugių. Ypatingai dd. O. 
Mikolojunienė ir A. Maldai
kienė nėra apleidųsios nei vie
no Moterų Skyriaus parengi
mo, kad jos nebūtų prisidėju
sios savo darbu prie pagerini
mo ir pasekmingumo tų pa
rengimų. Tad yra vilties ma
nyti, kad tos draugės, būda
mos Moterų Skyriaus komite
te, suras laiko ir būdus pasi- 
darbuot Moterų Skyriui ir ab- 
elnai visam veikimui moterų 
tarpe.

Geriausių pasekmių!
Sekantis susirinkimas jvyks 

penktadienį, sausio 5-tą dieną, 
pąs d. A. Mačiukienę, 16 Car
ver St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Būtų labai gerai ir, ro
dosi, būtų būtina pareiga šia
me susirinkime dalyvauti vi
soms Moterų Skyriaus narėms, 
nes bus pirmas susirinkimas 
1940 metais, tai padarytu- 
mėm gražų pavyzdį pradėda
mos su naujais metais naujas 
veikimui problemas rišti. Kuo
met daugiau draugių dalyvau
ja susirinkime, tuomet būna 
daugiau minčių, didesnis 

bėgs keletas alkio valandų. 
Bet mažytė 3 metų Faith vis
gi kažkaip atsargiai, įbedusi 
išpūstas akutes motinon, tarsi 
nebepasitikėdama motina, pa
klausė: “Mamyte, kada mes 
valgysime ?”

Penkių metų Donaldas ir 
septynių metų Louis taipgi įs
meigė jon savo akutes lauk- 

: darni atsakymo. Ir kada su- 
‘ grįžę iš šalpos stoties vyres
nieji vaikai pasakojo, kad dar 
vis negavo pašalpos, mažiukai 
negalėjo suprasti, dėlko jie už 
tai baudžiami, dėlko motina 
jiems nebeparneša, nei kiau
šinių, nei apelsinų, o jiems 
pradėjus verkti ir ji verkia 
kartu, bet valgyt vis vien ne
duoda.

Fišeriai ir seniau nebuvo 
turtuoliai. Pas juos 10 vaikų. 
Seniau uždarbius turėjo vidu
tinius ir šiaip taip išsiversda
vo, o paskiau, po ilgo nedar
bo, buvo gavę pašalpą, kuri 
dabar jau dvi savaitės visai 
sulaikyta.

Tokių, kaip Fišeriai dabar 
Clevelande 18,000, o visoj 
Amerikoj apie 13 milionų šei
mų. Jų visų vargus vargiai 
kas galėtų aprašyti, šiurpas 
sukrečia apie juos pamislinus, 
o vienok mūs valdžia sakosi 
esanti bejėgė, neturinti pini
gų jiems pagelbėti. Nejaugi 
Amerika pasidarė taip, bied- 
na ?

štai tik pereito mėnesio 
27-tą ponia Frances Dodge 
Johnson, Detroite, gavo savo 
25 metų gimtadieniui tėvo pa
likimo 10 milionų dolerių. 
(Iki šiol ji, “vargšė”, turėda
vus “skurst” tik su $25,000 
drabužiams ir $100,000 per 
metus arklydėms.) O ar ji vie
na tokia. Neseniai New Yor
ke vienai panaitei įvesdinti į 
“aukštąją” visuomenę sureng
ta “parė”, kuri kainavus 
“vos” $25,000. Prieš savaitę 
New Yorke buvo atidarymas 
Metropolitan Operos sezono 
ir ten ne viena ponia dėvėio 
keliu šimtu tūkstančiu dolerių 
vertės visokių dzinguliukų.

O jei dar pažvelgsim į mi- 
lionus dolerių, kurie eina ka
riaujančioms šalims (Anglijai, 
Francijai^ Japonijai) ginklais 
A’ kitokiomis medžiagomis, 
nors jos tebėra Amerikai sko
lingos bilionus dolerių nuo 
pereito pasaulinio karo, tai 
pamatysime, kad Amerika tu
ri gana pinigu, tik jie reak
cinių gasuadoriu (kongrese) 
yra švaistomi žalingiem tiks
lam, kuomet darbo žmonės 
badauja.

Salina.

žemėj augantieji riešutėliai 
(peanuts) yra turtingi rieba
lais, proteinais ir turi gero
kai vitaminų B. ir G. Sumai
šius su kitais proteinais, iš jų 
padaroma maistingas valgis.

Nesenai padarytuose tyri
muose, mokslininkai rado, 
kad namie konservuoti pami- 
dorai (tomatoes) turi tą patį 
kiekį vitamino C kaip ir pirk
tiniai. Kadangi oras naikina 
tą vitaminą, sekretas gero 
konservavimo esąs pripylime 
indų kuo pilniausia, kad ne
liktų vietos orui.

ūpo pakP.imas ir pasekmin- 
giau išrišama klausimai, ku
riuos diskusuojame. Tad pa
darykime Naujų Metų rezo
liuciją, kad neapleisime nei 
vieno Moterų Skyriaus susirin
kimo per visus 1940 metus!

Korespondentė O. G.
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D. M. šolomskas

Cleveland, Ohio
Mūsų Literatūros Draugys

tės 22 kūopa neteko drg. An-
(Tąsa)

Tik darbo govėdos eina su jais. Bet joms 
greitai tas atsibos. Mes iš šiaurių, pietų 
ir vakarų per Suomiją, Estoniją, Latviją 
ir Lietuvą, o vyriausiai per Lenkiją, o' 
ponai japonai iš rytų nusuksime bolše
vizmui sprandą!

—Aš pasiūlau apsvarstyti Lenkijos 
sienas,—tarė prezidentas.

—Taip, taip, Lenkija yra vienas iš 
svarbiausių ramsčių kovoj prieš Sovietų 
Rusiją,—tarė Anglijos ministerių kabi
neto narys ponas Winston Churchill.— 
Lenkija turi būti stipri, galinga, kuri ga
lėtų būti užtvaru rusų bolševizmui ir ne
leistų jo į vakarų Europą. Ji turi būti ga
linga ne vien trumpam laikui, bet ant 
visados.

Keturi didieji ir jų pagelbininkai visi 
pasilenkė ant žemlapio. Jie braižė paišiu
kais, diskusavo, rodavojosi ir pagaliau 
nustatė Lenkijos ir Vokietijos sieną. Per 
Vokietiją išvedė Lenkų Koridorių linkui 
Baltijos Jūros. Tai buvo padaryta dviem 
sumetimais: Pirma, kad Lenkijai sutei
kus išėjimą į jūras, o antra—kad perkir
tus Vokietiją į dvi atskiras dalis ir tuo 
susilpninus jos jėgas. Danzigo ir Klai
pėdos miestus ir prieplaukas paskelbė 
“nepriklausomais,” kur turės stovėti 
Francijos kareiviai. Nustatė Lenkijos ir 
Čechoslovakijos sieną. Jas daugiausiai 
pravedė Karpatų kalnų viršūnėmis, kad 
nei viena, nei kita pusė negalėtų tuos 
kalnus valdyti. Po ilgu diskusijų, ginčų 
ir susikirtimų vakarų ir pietų Lenkijos 
sienos nustatytos.

—Rytų ir šiaurių pusėj mes Lenkijos 
sienas paliekame atviras,—tarė vienas iš 
Francijos taikos delegatų.—Ant kiek 
Lenkija daugiau paims Rusijos žemių, 
ant tiek bus geriau.

—Bet kaip su Lietuvos sienomis?— 
pastatė klausimą vienas iš amerikinės 
taikos delegacijos narių, rodosi pagal 
laipsnį pulkininkas.

—Lietuva neturi reikalingos reikšmės. 
Kiek liks nuo Ixmkijos, tai ji bus po ger
biamos Anglijos priežiūra,—atrėžė Pran
ei jos karo specialistas.

—Ir rytų sieną reikėtų nustatyti,—ta
rė anglų atstovas ponas Curzon.—Man 
negalia Rusijos, pilnai sutinku, kad kuo 
daugiau Lenkija užims, kuo mažiau liks 
bolševikų rankose, tuo bus geriau. Bet... 
bet aš prisibijau, kad bolševikai nesu- 
trėkštų Lenkiją, juk ji jaunutė, silpna 
valstybė. Ar negeriau nustatyti ir rytų 
sieną. Tik ten kur lenkais apgyventa, sa
kysime netoliau, kaip Baltstogė, Būgo 
upė ir Lwowas.

—Bereikalinga baimė!—drąsiai užreiš- 
kė francūzų generolas sukdamas žilus 
ūsus.—Mes parbloškėme kaizerinę Vo
kietiją su visa jos karo technika, par- 
blokšime ir bolševikus! Lenkija turi būti 
didelė. Jos rytų sienas palikime atviras. ■ 
Lenkus turime aprūpinti ginklais, amu
nicija, karo specialistais ir lai jie patys 
savo sienas nustato.

Tokia tai viešpatavo dvasia Versailėj, 
kur buvo sprendžiama tautų klausimas 
ir kraštų likimas. Pagal Versailėj susi
rinkusių ponų valią Rumunija ir Čecho- 
slovakija sukriušino Vengrijos Sovietų 
respubliką ir darbo liaudies kovotojus 
išžudė.

Tokis nusistatymas buvo ir Lenkijos 
valdžioj, šalis veik pusantro šimto metų 
buvo kitų pavergta, bet vos atgavo tau
tinę laisvę, kaip ji puolė kitus kraštus, 
smaugė kitų žmonių tautinę ir kultūrinę 
laisvę.

Spalių 19 dieną, 1918 metais, Rytų Ga
licijos ukrainiečiai paskelbė, kad jie atsi- 
frieta nuo Austrijos. Lapkričio 1 dieną, < 
tais pat metais, jie paskelbė Vakarų Uk
rainos Sovietų Respubliką ir sausio 22 
dieną, 1919 metais apsijungė su Kijevo 
Ukrainos Sovietų Respublika. Tokia bu
vo valia milionų Galicijos ukrainiečių. 
Bet liaudies valia nepatiko nei Versailėj 
susirinkusiems taikos darytojams, nei 
Lenkijos valdonams. Lenkija apsiginkla
vus Anglijos, Francijos ir Vokietijos gin

klais ir apsirūpinus karo specialistais ir 
amunicija užpuolė jaunutę sovietinę Ga
licijos valdžią. Vėliau francūzas rašyto
jas Rone Mortell, savo veikale “Francija 
ir Lenkija” rašė:

“Lenkai šaudė, korė ir kankino areš
tuotus, plėšė ir moteris žagino. žodžiu, 
gaspadoriavo, kaip senovėj, viduram
žiuose. Lenkai neėmė priešus į nelaisvę, 
kad nesutrukdyti savo pirmyn ėjimo— 
visus žudė. Kaip ir reikėjo laukti, jie 
neužmiršo žydus. Dar senos lenkų ponų 
tradicijos reikalavo žaginti žydelkaites, 
žudyti senelius, plėšti jų turtą. Taip 
triumfališkai žengė pirmyn Lenkijos 
pergalinga armija Galicijoj, sėdama 
kraują, sukeldama gėdą ir naikindama 
namus.”

Taip Lenkija nustatinėjo savo sienas 
piet-ryčiuose. Ne kitaip ji elgėsi rytuose 
puldama baltarusius ir ukrainiečius ir 
šiaurėje lietuvius.

“Stebuklas ant Vislos”
I.

Tai buvo karšta, dušni, lietinga rug
pjūčio naktis. Varšava miegojo. Bet jos 
rytų priemiesčiai knibždėjo. Akmenimis 
išgrįstomis gatvėmis arkliai vilko ilgas 
kanuoles. Nuo Zalibosz citadelio prige
sintomis šviesomis ir skaudžiai dundė
dami traukė į. rytus ilga eile tankai. 
Marymonto pusėj į gelžkelio stotį pribu
vo vis daugiau ir daugiau ilgos vagonų 
virtinės iš Danzigo, atveždamos daugiau 
kanuolių, kulkasvaidžių, amunicijos ir ki
tų ginklų. Kriokdami atskrido keli de- 
sėtkai francūziškų karo lėktuvų į Moko- 
tovo orlaivių lauką, pietinį Varšavos 
priemiestį. Iš fortų Berną, Wolski, 
Szczesliwicki ir Mokotowski karts nuo 
karto aukštai į padanges numesdavo pro
žektoriai šviesos stulpus j ieškodami Rau
donosios Armijos lėktuvų."Kur tai toliau 
į rytus nuo Grochowo, rytinio Varšavos 
priemiesčio, kurčiai gaudė kanuoles, tai 
ten laikė lenkų armija susisiekimą su 
Ratfdonosios Armijos pirmomis eilėmis. 
Rytiniais Varšavos priemiesčiais batare- 
jomis buvo sustatyta įvairio dydžio ka
nuoles. Daugiausiai jų buvo kapuose tar
pe Balkowiczna ir'Utrata priemiesčių ir 
Pragoj. Aplinkui kanuoles ir kitus gin
klus sukinėjosi francūzų uniformose 
kareiviai ir sunku buvo atskirti ar tai 
lenkai ar tai francūzai, kurie tikrumoj 
visi vienu tikslu Čia buvo — sulaikyti 
bolševikus, neleisti juos į Europą. Išilgai 
visą Lenkijos frontą, kuris iš pietų nuo 
Lwowo ėjo rytine Vislos puse, o vėliau 
šiaurine, kaip kokia sulenkta dešra, vei
kė virš du šimtai aukštų Francijos karo 
vadų priešakyj su generolu Waigandu, 
per 3,000 karininkų, kita tiek specialistų 
ir karo žinovų. Prie sunkios artilerijos 
išimtinai buvo pastatyta francūzai arti
leristai. Visas frontas užkimštas francū- 
ziškais, angliškais ir amerikoniškais 
naujausios mados ginklais ir gausiai už
verstas amunicijos kiekiu. Tartum čia 
būtų perkeltas karo frontas iš Francijos. 
Tikrumoj taip ir buvo, nes ten karas pa
sibaigė, o Lenkijos rytų pusėj jis tik įgavo 
aštresnę formą, kad išplėtus jos sienas 
“nuo jūrų iki jūrų.”

Tokia tai buvo rugpjūčio naktis Var- 
šavoj, 1920 metais. Nors iš .pavirš žiūrint 
miestas “miegojo,” nors maršalo Pilsuds
kio buvo griežtai įsakyta po 9 valandos 
vakaro visiems, apart karo ministerijos 
žinioj esantiems, miegoti, bet daug ir ci
vilių žmonių tik tūnojo namuose. Kurtai 
virš Minsk-Mazowecki susikirto trys 
Raudonosios Armijos žvalginiai lėktuvai 
su šešiais francūziškais ir keturis iš pas
tarųjų nukirto, o “raudonieji” tik vieno 
neteko. Tas gadino ūpą lenkų ir francū
zų komandierių, bet jiems neteko ilgai 
nerymauti, nes jie žinojo, kad prieš kiek
vieną bolševikų lėktuvą jie turi, čia pat 
fronte, tris, o Francijoj, Anglijoj ir 
Amerikoj dar tūkstančiai jų laukia, ku
rie gali būti permesti į Lenkiją.

tano Naunčiko. Jį ištiko nelai
mė. Jį gatvekaris fatališkai 
sužeidė, jam einant skersai 
gatvę, ir už 12 valandų mirė 
'Charity ligoninėj, nedėliojo, 
Oct.-spalio 15 d., 12, vai. die
ną, palikdamas didžiausiame 
nubudime savo moterį, drg. 
Marijoną Naunčikienę ir jau
ną dukrelę Berthą Naunčikiu- 
tę.

žinoma, nėra daug kas ra
šyti apie drg. Naunčiko mirtį, 
ba jau buvo aprašyta apie 
mirtį ir laidotuves pirmiau— 
“Vilnyje.” Tik tiek yra reika
linga pasakyti, kad jie visi 
trys Naunčikų šeimynos yra 
nariai Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugystės 22 kuo
pos; užtad varde 22 kp. buvo 
sukolektuota per drg. M. Va
lentą nuo narių ir abelnai nuo 
draugų ir draugių $5.15 dėl 
kvietkų nupirkimo, pagerbi
mui velionio.

Bet dabar svarbiausias tik
slas yra, kaip pagelbėti šioms 
nuliudusioms mūsų draugėms: 
Marijonai Naunčikienei ir Bi
rutei Naunčikiutei. Mat, prie 
tėvo dirbdama, jų dukrelė 
Bertha išmoko savo tėvo ama
tą — prie spaudos darbų, pa
daryti plakatus, ar kitokius 
apgarsinimus.

Tai dabar Birutė Naunči- 
kiutė, kad pragyvenimą užsi
dirbti sau ir savo mamei, pati 
imasi šio spaudos amato.

M. Valentą.
Prakalbos!

Rengia ALDLD 22, 57, 190 
I kuopos. Kalbės drg. J. J. Ju- 
j kelis iš Chicagos. Prakalbos 
I įvyks nedėlioj, gruodžio 10. 
Pradžia 3 vai. po pietų, Lietu- 
v i ųD ar b i ni n k ų Svetainėje, 
920 E. 79th St.

Gerbiama Clevelando visuo
mene! Drg. J. J. Jukelis yra 
žymus kalbėtojas. Todėl šiose 
prakalbose bus aiškinama šių i 
dienų pasauliniai įvykiai.

i Taip pat kalbėtojas aiškins 
mūsų darbininkiškos spaudos 
reikalais. įžanga visiem vel
tui. ■ *

Kviečiame visus kuoskait- 
lingiausia atsilankyti.

Komitetas.

Klausimai ir Atsakymai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

fors yra senosios rusų val
džios duotas pavadinimas. 
Miestas.tas pats.

3. Terminai “karys,” “ka
riai,” pirmiausia buvo įves
ta Lietuvoje. Lietuvos kal
bos taisytojai-tašytojai ir 
“tobulintojai” daugybę žo
džių ir pavadinirtių pakeitė 
arba sutrumpino, kitus tie
siog sukaneveikė.

Mes nematome didelio 
skirtumo gražume ir skam
besyje tarpe “kario” ir “ka
reivio.”

&

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179 
g)------------------- ‘------------- ----- ----------®

(Bus daugiau)

Japonai Nelaimėsią Pie
tinėje Chinijoje

Chungking, Chinija. — 
C h i n a i sum ušė japonus 
šiaurinėje ir pietinėje Hu
peh provincijoj. Taip jie nu

kariaus japonus ir pietinėje 
Chinijoje, iš kur japonaŲda- 
bar norėtų žygiuot tolyn 
per Kwangsi provinciją, sa
ko chinų generolas Chang 
Tsyun, sekretorius Vyriau
sios Tarybos Šaliai Ginti.

Jis nurodo, kad chinai

galės iš kalnų “žaryt” ja
ponus, jeigu šie mėgins 
tarpkalnėmis briautis toliau 
per Kwangsi provinciją.

“Gaukite “Laisve?’ Naujų
Staltjrtojq,

Estate o f

BARRY P. SHALINS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS '

Licensed Mgr. 

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

Suteikiam garbingus laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miešto. 
Tel. Virginia 7-4499

LENGVU BŪDU GA LITE ĮSIGYTI SETĄ

ST A LUI REIKMENU-SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertės žemiau nurodytų knygų gaus G.kaval- 

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

• 1 arbatinis šaukštelis ir 1 vaisiam šaukštelis.

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

ROGERS SILVERWARE
Jei šeimininkė pirktų tik vieną, setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, jai 

kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsisakiusi daugelį tų setų ir todėl ji gavo spe
cialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti literatūros platintojus.

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

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

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

tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru—užtikrinti visam am
žiui. Kiekvienas daiktas no tik moksliškai sidabru lietas, bet jis du kartu nulietas 
grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiausiai dėvisi... Kiekvienas daiktas yra 
dailaus pavidalo ir gražiai padarytas, drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaik
čių rinkinys yra puikus ant stalo padėti... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiek
viena šeimininkė. '
" TUOJAU UŽSISAKYKITE KNYGŲ

Užsisakykite knygų ir tuojau platinkite jas. Kaip tik prisiusite $2.50 už par
duotas knygas, mes tuojau jums pasiųsime šį gražų setą.

Tačiau prašome įsitėmyti, jog ant parduodamų knygų, už kurias yra skiria
mos šios dovanos, nuolaidos kainoje nėra. Už jas platintojai turės prisiųsti pilną 
kainą, tiek, už kiek pardavė.

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

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:
• MOTINA, paraše Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinčjc Rusijoje, pus
lapių 501, kaina .$1,00.
• RAISTAS, paraše Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.
• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresni būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.
• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c. .
• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.
• DINGUS ROŽYTĖ, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.
• KODĖL TURI ĮVYKT KOMUNIZMAS, pa 
rašė J. Olginas, nurodoma, kodėl kapitalistinė 
tvarka negali patenkinti didžiumos žmonių rei
kalus; puslapių 64, kaina 15c.
• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus-

♦ lapių 32, kaina 5c.
• KO NORI KUN. COUGHLINAS, parašė R. 
Mizarą, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių* 32, 
kaina 5c.
© KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS, parašė 
A. Bimba, puslapių 32, kaina 5c.

9 KRIKŠČIONYBĖ IR K A JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• marksizmas ir tautinis klausimas, 
parašė J. Stalinas, puslapių 80, kaina 25c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. kaškiaūčius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
k?im naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c. • ...
• TOLI MOŠŲ PARAZITAI, parašė Dr. A.
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyt*: 122 puslapių; kaina 
50 centų. .....
• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ir 
$1.15 pinigais, gaus šį setą.- Arba kas par
duos. $2.50 knygų ir gaus' 1 setą.šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas .............................................................
Antrašas......................s............... ......................

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
ra ... ............................................................................f 1
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bo. Boston, Mass.
Žodis į Bostono Draugus Kas 

Link ‘’Laisves’’ Vajaus 
Klausimo

Lawrence draugai nutarė 
važiuoti gruodžio 10 dieną 
Bostonan užrašinėti “Laisvę.' 
Grupė bus iš 10 draugų. Taip
gi .bostono draugai irgi turė
kite tiek pat draugų, nes vieni 
lawrencieciai nežinos stubų, 
kur gyvena lietuviai, kurie 
dar neskaito dienraščio.

Taigi, prašome draugus pri
būti apie 9 vai. ryte į Kliubą 
po numeriu 376 Broadway, 
Bo. Bostone. Mes ten busime ir 
iš ten visi pasileisime darban. 
Mes pasitikime, kad sudary
sime gerą talką ir pasidžiaug
sime darbo pasekmėmis.

S. Penkauskas.

New Britain, Conn.
Prie. Kryžkelės Trūkis Užmu
šė Penkis WPA Darbininkus

Ši pasibaisėtina nelaimė įvy
ko lapkričio 20 d. ryto laike. 
Buvo šitaip: Penki WPA dar
bininkai tą rytą pasivėlavo 
darban, todėl skubėjo, kad 
daug laiko nepraleidus iki 
darbo vieta bus pasiekta. 
Kaip paprastai, jie važiuoda
vo su mašina iš jų vieno turi
ma, taip ir tą rytą toj pačioj 
mašinoj važiavo, bet vienas iš 
jų buvo baimingas žmogus. 
Jis, kad ir toli būdavo darbo ! 
vieta, eidavo pėkščias. Tačiaū i 
tą rytą buvo šaltokas oras, į 
tai jo sandraugo pakalbintas, j 
nenoriai sutiko sykiu važiuoti. |

Kuomet jie prisiartino jų I 
^nelaimės vietą, ten jau viena 
mašina buvo sulaikyta, nes I 
šviesos-ženklai rodė, kad trū
kis ateina, ale šie penki dar- 
bininkai, ar jie šviesų-ženklų ' 
nepatėmino, ar kas kitas 'su i 
'jais buvo, bet niekas dabar 
nepasako, nes atpleškėjęs 
traukinys sutrynė juos visus ir 
jų oaašiną. Keturi ant vietos1 
tapo užmušti, o penktasis nu-j 
vežtas ligoninėn už kelitj va
landų mirė.

Mašinos vairuotojas, kaip j 
menama, buvo Ronald Loomis | 
ir jo paties buvo mašina.

Iš tų penkių darbininkų Ro
nald Loomis plačiai buvo ži
nomas, nes jis kalbėtojauda- 
vo, bedarbius organizuodavo 
į Bedarbių Tarybą, skleisdavo 
lapelius, platindavo brošiūrai- | 
tęs, ypač atsižymėjęs “Daily ' 
Workerio” skleidime per kele- i 
tą lygiai metų. .Vienu žodžiu 1 
tariant, buvo uolus Komunistų j 
Partijos narys. Jis ir ant par- į 
tijos t i k i e t o buvo išsta
tytas kandidatu į miesto ma
jorus. Buvo labai draugingas 
ir skurdžiai gyvenęs veik visą 
savo gyvenimą. Neperseniai 
patėvis mirė, tad jo motina 
paliko žilutėlė virš 80 metų 
senumo. Prie ko ji glausis, 
kad palaikyti gyvastį, neteko | 
sužinot.

Partijiečiai ir simpatikai 
nupirko raudonų gėlių vaini-1 
ką prie karsto ir atidavė pa

skutinį gražiausią patarnavi
mą, nulydėdami jo kūną į ka
pus. Nors Ronald Loomis buvo 
amerikonas, tačiau pravartu 
jis atžymėt ir lietuviškoj spau
doj, nes jis to vertas, jis atsi
žymėjo skleisdamas literatū
rą tarpe visų tautų žmonių.

Ronald, ilsėkis šaltoj žeme
lėj, o likusieji stengsimės už- 
pildyt tavo Vietą.

J.

Norwood, Mass.
Iš Lietuvių Amerikos Piliečių 

Bendrovės 25 Metų 
Paminėjimo

Lapkričio 30 d., 1939, nuo
savoj svetainėje, įvyko didelis 
paminėjimas 25 metų nuo ati
darymo Lietuvių Svetainės. 
Vakarą atidarė bendrovės pir
mininkas J. Casper, perstaty- 
damas programos vedėju vie
ną iš pirmųjų Lietuvių Sve
tainės sumanytojų, A. K. Ne- 
viacką. Neviackas trumpai 
perbėgo Bendrovės istoriją ir 
perstatė Lietuvių Lavinimos 
Ratelio Chorą po vadovyste 
draugo M. K. Bolio. Choras 
sudainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus, padedant visai 
publikai. Taipgi buvo iššaukti 
Bendrovės veikėjai: M. Sarga- 
lis, P. P. Kručas, J. Pečiulis 
ir J. Galgauskas.

Trumpai kalbėjo adv. F. J. 
Bagočius, prisimindamas rei
kalą paaukauti dėl Vilniaus 
nukentėjusių sušelpimo. Aukų 
surinkta .$15 su centais. Jeigu 
būtų buvę tinkamai atsikreip
ta aukų, tai būtų surinkta ke
letas desėtkų.

Kitais programos dalyviais 
buvo Jonas Sabaliauskas iš 
Worcester, V. P. Belkus iš 
Nantasket ir Ignas Kubiliūnas 
iš So. Boston. Piano akompa- 
niste buvo Izabele Yarmolo- 
vich-Kugcl. Visi dainininkai 
buvo karštai priimti ir iššauk
ti po koletą sykių.

L.L.R. Choras programą už
darė, sudainuodamas “Jeigu 
Karas Rytoj’’ ir “Vilniaus 
Kalneliai.’’ Choras po penkių 
mėnesių pertraukos ir tik po 
poros pamokų, reikia pripa
žinti, dainavo visai vykusiai.

Publikos buvo virš 300. Po 
programos buvo duodama tur
kių skani vakarienė. Gaspadi- 
nės turėjo didelį ir sunkų dar
bą. Surengimo komisijoj dar
bavosi: J. Casper, John Dix
son, A. K. Neviackas, Andrius 
Zaruba ir John Grybas.

Šiuo parengimu net ir ang
liška spauda buvo nepaprastai 
susiinteresavus, net savo re
porterius turėjo prisiuntus, ir 
po parengimo ant rytojaus 
gražiai aprašė, kaip ku
riuos dalykus netiksliai sumai
šydama.

Norwoodo Lietuvių ..Svetai
nė, tai yra Lietuvių Centras, 
į kurią gali visų pažiūrų žmo
nės sueiti ir bendrai darbuo
tis.

Reporteris.

Elizabeth, N, A,
Lapkričio Z 5 et., 1939, bu

vo suruošia surpryzo pramo
gėle ciel draugų varoniKOS ir 
zngmanco Kavaliauskų, is 
vvesilieid, N. J., jų, zo metų 
zenypnno gyvenimo sukakties 
proga, rramogeie įvyko pas 
draugus L. raulauskus, Eliza- 
oetn, in. J. Svečių dalyvavo 
apie 150.

Raikė skanios vakarienės, 
draugas Klehonis paaiškino 
trumpai dėl ko neatvyko mu
sų juoilejantas Z Kavaliaus
kas, buient, susirgo uždegimu 
plaučių ir nuvestas į ligoninę, 
lai visi svečiai apgailestavo ir 
palinkėjo greito pasveikimo, 
juoiiejanto žmona V. Kava
liauskienė su savo dviem duk
terim ir sūnum praleido liūd
nai visą vakarą.

Svotas buvo A. Žukauskas 
ir Mrs. Aklonis. O kuri suma
nė tokį didelį pokilį ir svečių 
tiek daug sukvietė, tai buvo 
pirmoji Mrs. Vallis. Gaspadi- 
nės buvo pirmos klasės. Todėl 
ir valgiai buvo pagaminti la
bai skaniai. Gaspadmių var
dai : Mrs. Liudzienė, Staskus, 
Kakstienė, Linkienė, Gnškie- 
nė, Jakumavitienė, Linkevitie- 
nė ir Baltutienė. Dar turėjom 
du gerus draugus, kurie sve
čius vaišino alum ir degtine, 
tai D. Vai lys ir Levonas. Ir 
buvo geri muzikantai, tai K. 
Augustino orkestrą.

Nuo svečių jubilėjantam Ka
valiauskam pridavė dovaną 
pinigais 40 dolerių ir nuo gi
minių pridavė dovanų, tik ne
žinau jų vardų.

Aš turiu tarti ačiū draugui 
S. Liudžiui, kad man įteikė 
tos pares tikietą. Jis sakė: 
“Jeigu tu nuo manes pirksi ti
kietą, tai aš tau duosiu naują 
skaitytoją “Laisvei,’’ ir, girdi, 
jei būsi ant tos pares, tai ir 
daugiau gausi.’’ Ir tas buvo 
tiesa. Mudu su drg. P. Šauliu 
tą vakarą gavom 3 naujus 
skaitytojus ir 2 senus atnauji- 
nom.

Ne tik aš vienas gerbiu, ale. 
mes visi “Laisvės” skaitytojai 
gerbiam tuos 'draugus, kurie 1 
mums padeda apšvietus laik
raštį “Laisvę” išplatinti.

Linkiu draugui Z. Kavaliau
skui greitai pasveikti ir da su
laukti auksinio ženybinio gy
venimo jubiliejaus.

A. Stripeika.

Naziai Neleisią Žydams 
Pirktis Drabužių

Berlin. — Vokietijos val
džia įvedė korteles, pagal 
kurias galima bus pirkt 
drabužių. Bet suprantama, 
kad žydam neduos tokių 
kortelių, o be kortelių nie
kam nebūsią pardavinėja
ma jokie drabužiai.

Viesulas Paskandino Desėt- 
kus Žmonių Filipinuose

Manila, Filipinai. — Šėls
tantis viesulas apvožė vieną 
japonų žvejų laivuką ir vie
ną filipinų, ir taip prigirdė 
20 žmonių.

Po viesulo nežinia kur 
dingo dar keli laivukai su 
žmonėmis.

Gen. Franco Kasdien Žudo 
Ispanijos Respublikiečius
Cambridge, Mass. — Su

grįžęs iš Ispanijos, ameriko
nas Harvardo Universiteto 
profesorius S. E. Morrison, 
sako, jog generolo Franco 
fašistai tenai kasdien žudo 
buvusius kovotojus už Ispa
nijos respubliką.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Darb. Org. Veik. Komiteto ir vi
sų narių metinis susirinkimas jvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 7 d., 8 v. v. 
Liaudies Namo. Prašome visų daly
vauti, nes rinksime naują valdybą 
1940 metams. Bus ir svarbių rapor
tų. — Sekr. (286-287)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, gruodžio 7 d. 
8 vai. vakaro, 2316 Margaret St. 
Malonėkite visi nariai dalyvauti ir 
naujų narių atsiveskite. — P. Mic
kiene, Sekr. (285-287)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. gruodžio, 7:30 vai. vak., Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Visi na
riai- malonėkite dalyvauti, nes yra

svarbių dalykų aptarti. Rinksime 
valdybą 1940 metams. Taipgi reikės 
išrinkti delegatus I ALDLD 15-to 
Apskr. konferenciją. Nariai, kurie' 
neužsimokėję duokles, prašome užsi
mokėti šiame susirinkime. — Vai- > 
dyba. (285-287)

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVE,
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

į

I

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

WORCESTER, MASS

Lietuviui Kuro Kompanija
(DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

•

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

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

DEGA ANGLŲ NIKELIO 
FABRIKAI SUOMIJOJ
Copenhagen, Danija, grd. 

4. — Sakoma, kad dega In
ternational nikelio kompa
nijos fabrikai, Salmijaenvi 
srityje, šiaurinėje Suomijo
je. Tie fabrikai priklausė 
anglų-kanadiečių kompani
jai.

Suomijos senoji valdžia 
buvo įrengus daugiau kaip 
šimtą orlaivių stovyklų tik
tai lėktuvams svetimų šalių 
karui prieš Sovietus.

TURKIŲ BANKIETAS
Minėjimui sukakties 20 metų dienraščio “Laisvės.” 

Rengia LLD 155 ir 11 kuopos.

Sekmadienį, 17 Gruodžio (December)
ANT 29 ENDICOTT STREET

Pradžia 5 vai. po pietų. Įžanga 75 centai.

liau-Worcesterio ir apylinkės lietuviai! Prašom skaitlingai minėti 
dies dienraščio “Laisvės” 20 metų gyvavimą. Bus vienas iš gražiau
sių parengimų, gražiausioj lietuvių svetainėj, su gražiausia muzikale 

ir dainų programa.

Dainuos Aido Choro — Merginų ir Moterų grupė. Ignas Kubiliūnas, 
Lietuviško Radio vedėjas iŠ So. Bostono ir vietiniai solistai.:

Irene Bakšiūtė, V. Tumanis ir J. Sabaliauskas.
Visiems akompanuos pianu Aido Choro mokytoja drg. J. Karsokienė.

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie

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

Cake, Stollen, 
ir Jelly Rolla, 
greitai pristato, 
svori Ir kalnas.

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINES 
DOVANAS

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
i 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 rinkiir • ..vuių drabužių 
Mūsų kainos yra labai prieinamos toum, «ad mes cash perkame 

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
$22.50

Jei

už $16.50

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

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

NUOLAIDA

500 mainierių unijos narių pasiėmė savin ninku apleistą angliakasyklą Minersville, 
P*., ir ją dabar naudoja; paveiksle matome unijitus anglį kasant.

Vertes
Vertės $25.00 už $19.50
Vertes uz$30.00

Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
Atdara vakarais

VERI-THIN GRACE . . . 15-jewel 

dependably accurate Grven. Yeliow 

gold filled cat* ..... $29.75

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
lai gražus laikrodėlis

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

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

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

DR. L. ZINS Įstaiga 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.
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NewWto^AfcZmioi
Jaunieji Kom. Turėjo 

Sėkmingą Vakarą
Baltakalniariai At 

gavo Algas
Kailiasiuviai Svarsto 

Duokliy Klausimą
Metinis jaunųjų komunistų 

vakaras, įvykęs Royal Wind
sor, N. Y., pereitą šeštadienį, 
buvo cjidžiausis iš visų buvu
siu to jaunimo pramogų. Apie 
8,000 jaunų komunistų ir jų 
draugų kimštinai pripildė di
deles sales, o kiti apie 1,500 
nebegalėjo įeit gaisragesių de- 
partmento patvarkymu.

Steinway Darbininkai 
Gavo Kontraktą

Steinway & Sons, pianų iš
dirbėjai, pasirašė dviejų me
tų kontraktą su CIO unija, 
atstovaujančia 650 darbinin
kų toj firmoj. Pakeliama al
gos nuo 2!/> iki 7’/> nuošim
čių, kas reikš jiems nuo $3 iki 
$8 daugiau per mėnesį.

Taip pat sutikta mokėt lai
kas ir pusė už viršlaikius; 
dviguba mokestis šventadie
niais ir sekmadieniais; alga 
už vieną savaitę atostogų; pa
kelt mokestis, jei pragyveni
mas brangtų. Valandos vienus 
metus pasilieka 42 per savai
tę, sekamus — 40.

Pagelbon Maspethiečiams!
Plačios apylinkės lietuviai 

žino, kad draugai maspethie- 
čiai visuomet remia visus pro
gresyvių parengimus, nors tie 
parengimai įvyksta kai kada 
Great Necke ir New Jersey 
valstijoj. Visuomet jie yra at
stovaujami. Todėl ir mes, 
neTnaspethiečiai, turime - juos 
irgi širdingai paremti. Ot, šį

Workers Alliance protes
tais WPA administracijai ir 
demonstracijomis atgavo ke
liems tūkstančiams WPA bal- 
takalnierių projekto darbinin
kų algas, tai yra atsteigė į tą 
skalę, kokia buvo prieš nuka- 
pojimą.

Atgavimas senos skalės reiš-* 
kia pakėlimą tūliems iki $11 
per mėnesį. Algos buvo nuka
potos pereitą spalį, sulyg įsa
kymo iš Washingtono. Nuka- 

; pojimas pravesta lavintus dar
bininkus klasifikuojant pusiau 
lavintais ir pusiau lavintus ne
lavintais, tokiu būdu mokant 
ir žemesnės skalės algas.

šešios savaitės atgal Work
ers Alliance įteikė WPA ad
ministracijai įrodymus, kad 
toks klasifikavimas yra nepa
matuotas, neatsakantis ir rei
kalavo atsteigt atatinkamą 
skalę. Reikalavimas paremta 
pundais telegramų, laiškų, re
zoliucijų. Taipgi surengta ma
sinė demonstracija prie WPA 
raštinės, 70 Columbus Ave.

Dabar pranešta, kad nors 
pirmesnis administracijos ta
rimas pamatiniai nepakeistas, 
tačiau klasifikacijos perna- 
grinėtos ir daugelis iš senes
nių raštininkų ir typistų būsią 
perkelta aukštesnėn klasifika- 
cijon su $63 algos per mėnesį 
vieton dabar mokamų $52.

Morris Kerstein, Workers 
Alliance WPA Divizijos orga
nizatorius, pareiškė, kad 
nors šis yra nemažas laimėji
mas, tačiau administracijos 
atsisakymas grįžt ant lygma-

Kailiasiuvių Jungtinė Tary
ba šiomis dienomis sušaukė 
visų savo keturių lokalų mi
tingus svarstyt duoklių siste
mos klausimą. Operatorių mi
tingas sušaukta antradienį, se- 
gėjų — trečiadienį, kirpėjų 
baigėjų — ketvirtadienį.'

Lietuviai Susirūpinę 
Savo Kvota Partijai

ir

Lietuvių Komunistų 5-tos 
kuopos susirinkime pereitą 
pirmadienį buvo diskusuota la
bai didelis reikalas ne tik iš
pildyti, bet ir perpildyti savo 
kvotą finansiniame vajuje. 
Esamoj karinėj padėtyje rei
kalinga didesnė veikla, dau
giau literatūros. Prie to prisi
deda partijos vadų ir veikėjų 
•gynimo reikalas, kadangi jie 
pirmieji kelia balsą prieš ka
ro ,rengėjus ir abelnai darbo 
žmonių skriaudėjus ir pirmieji 
tampa reakcijos aukomis.

Lietuvių kuopa nutarė atsi
kreipti į visu gerus partijos 
rėmėjus ir simpatikus, kad bė
giu šios savaitės sukelt $100. 
Iki šiol kuopa, su simpatikų 
pagelba, yra sukėlus apie 
$160. Tūli patys yra aukavę 
po dienos ir daugiau uždarbį, 
kiti surinkę tarp draugų ir 
pažįstamų. Vienas simpatikas 
atnešė dešimtukais surinkęs 
virš $1.

Kuopon įstojo nauja narė, 
visuomet veikli kitose 
zacijose, bet partijos 
ruoju laiku buvus tik 
Įstodama ji pasakė:

—“Visada norėjau būt par
tijoj, bet mano gyvenimo sąly
gos tam buvo nepatogios. Tie
sa, jos ir dabai’ ne geresnės, 
bet partijai dabar už vis rei- 
kalingiausis darbas ir finansi
nė parama, tad įstojimą nebe
galima atidėlioti.”

Kuopa Turės Vakarą
šį šeštadienį, gruodžio 9-tą, 

“Laisvės” svetainėj, kuopa 
rengia vakarą, kuriame šo
kiams grieš šauni orkestrą, 
vadovaujama jaunuolio Kviet- 
kaus. Taipgi bus užkandžiu ir 
šaltu ir karštų gėrimų. Visi 
kviečiami atsilankyti.

organ i- 
pasta- 

rėmėja.

sekmadienį ir turėsime progą i l°s, buvusios prieš spalių 1-mą
tai padaryti.

Tą dieną, gruodžio 10 die
ną, Maspetho LDLD 138 kp., 
LDS 14 kp. ir LDS Jaunuolių 
220 kp. bendrai rengia kon
certą ir šokius. Koncertinėj 
programoj dalyvaus, tarp kit
ko, ir didysis Brooklyno Aido 
Choras, kuris sužavės klausy
tojus. O tie, kurie mėgsta šok
ti, galės smagiai patrepsėti 
prie geros lietuviškos orkes- 
tros.

Pramoga įvyks Novitzkio 
Svetainėje, 59-63 — 56th Rd., 
Maspethe, (kampas 60th St.). 
Įžanga tik 40 centų.

Rengėjai kviečia apylinkės 
lietuvius dalyvauti ir visiems 
užtikrina “gud taimą.”

Būsiu.

Maspeth, N. Y
Šį ketvirtadienį, gruodžio 

(December) 7, Zablackų na- 
Jmuose, (7042 Link Court), 

įvyks LDS 14 kp. mėnesinis 
susirinkimas.

Visi nariai dalyvaukite.
Sekr.

yra- neužgirtinas. Dėlto dele
gacija, vadovaujama Moe Ho- 
wardo, pasiųsta į Washingto- 
ną, kad atgaut visus nukapo- 
jimus, taipgi iškelt kitus bal- 
takalnierius WPA darbinin
kus liečiančius klausimus.

Liet. Stvgn (Hestra Kviečia 
Naują Muzikantą

Gerbiami Brooklyno lietu
viai ! Leiskite savo jaunus sū
nus ir dukras i Lietuviu Stverti 
Orkestrą! Jauni žmonės neera- 
li būti namuos uždarvti. Tegul 
jūsų jaunuoliai užsiima pra
kilniu ir visuomenei naudingu 
užsiėmimu.

Lietuvių Stygų Orkestrą 
priima ir mokina griežt man
dolina, gitara. Reikalinga ir 
smuikininkų. Smuikininkai 
kad būt biskį pramokę. Taip
gi reikalinga čello ir piano ar
monika. Pamokos 
kas ketvirtadienio 
nuo 8 iki 10 vai.,
Pil. Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Kviečia Liet. Sty
gų Orkestrą.

Org. G. Klimas.

N.

Namą Savininku Susirinki
mas ir Prakalbos

liet, 
spe-

įvyksta 
vakarą, 

Liet. Am.

BAZARAS
Penktadienį, Šeštadienį, Sekmadienį

Vasario 9, 10,11 ir 12 Feb
Mūsų dienraščio bazaras jau artinasi. Reikia 

dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra labai pageidaujami 
bazarui.

Farmeriai gali irgi prisidėti prie savo dienraš
čio bazaro. Džovinti sūriai ir rūkyti lašiniai yra 
geros dovanos ir lengvai išleidžiamos. Marina- 
voti grybai irgi labai patraukia gaspadinių akį.

Didžiojo New York o 
namų sav. organizacijos 
cialis susirinkimas ir prakal
bos įvyks šį penktadienį, gruo
džio 8 d., 8 vai. vakare, grab. 
Shalins-šalinsko įstaigoj, 84-02 
Jamaica Avenue, Woodhaven, 
N. Y. (Forest Parkway stotis 
Jamaica linija važiuojant)

Šiame susirinkime J. P. Ma
čiulis raportuos iš Taksu Mo
kėtojų Federacijos suvažiavi
mo, kuris įvyko lapkričio 14 
d., Albany, N. Y. Adv. Cl. 
Voketaitis duos įdomų prane
šimą apie federalės valdžios 
namu statybą ir ant kiek tie 
valdžios namų projektai pa
liečia eilinius privatiškų namu 
savininkus. Bus ir svečias 
(svetimtautis) kalbėtojas, iš 
kurio išgirsime labai svarbių 
ir visiems namų savininkams 
žinotinų dalykų.

Taksų Mokėtojų Federaci
jos suvažiavime yra užgirta 
visa eilė rezoliucijų, kurių 
reikšmė ir papildymas bus dis- 
kusuojama virš minėtam susi
rinkime. Taigi, visi namu sa
vininkai, nariai ir nenariai mi
nėtos organizacijos yra kvie
čiami būtinai dalyvauti.

Valdyba.

CENTRAL PALACE SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Einant pernai priimtu mies- 
tavu įstatymu, iš Kuhn kauci
jos pinigų išskaityta $1,000 
miestui mokesčiais, du nuo
šimčiai. .. Jo kaucija buvo 
$50,000.

Trečiadienis," Gruodžio 6, I9B9
T

Sumušė, ApdeginoVaiky Muziejaus Sukaktis

■p

Miesto

Open Day and Night

Special Rates per Week

kas aplikacijoj paduota. BAR ir GRILL
Atlety Kliuhas

ILiąuor#
ŪKS

kreiptis 
galima

Inside Phone 
Evergreen 4-6485

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

New York o pašto viršinin
kas Goldman siūlo visas pašto 
stotis užvardint tos apylinkės 
vardu, kurioj randasi, ne al
fabetiškai, kaip dabar yra.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Iš East Upės prie Coster St., 
Bronx, išmestas lavonas vyro 
apie 50 m. Ant jo dešinės ran
kos virš alkūnės randasi jūri
ninko žymės.

Billy
nori
savo
šioje

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9.508

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

John Perass, 403 St. John’s 
PL, vairuodamas mašiną tapo 
suimtas konvulsijų ir prarado 
mašinos kontrolę. Keturi pra
eiviai sužeista ant Hoyt St.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 dideli kambariai 

(į kampus) taipgi yra ir du forni- 
šiuoti kambariai. Prašome kreiptis 
pas Stanley Rumšą, 203 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. (286-288)

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewos eieveiterlo stoties

Lietuvių Restaurantas

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

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu
Tel. Algonquin 4-8294

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name

Mateušas Simonavičius>
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

aa

Virš 3,000 Susirinko 
Nesamiem Darbam

Bus Kliubo salėje, 168 Marcy 
Avet, Brooklyn, N. Y.

Kliubo manadžeris
Walton ir visi kliubiečiai 
pasimatyti su senais 
draugais ir pažįstamais 
“parėję.”

Suvedžioti Tammanės šulo 
Frank J. Prial pasigyrimu ne
samais Civil ės Tarnybos dar
bais laikraštukyje ‘The Chief,’ 
3,500 vyrų suėjo j ieškot darbų 
šluot gatves. Daugelis susirin
ko net nuo 6 vai. sekmadienio 
vakaro prie Civilės Tarnybos 
Komisijos raštinės, 96 Duane 
St., N. Y., kad būt pirmaisiais 
pirmadienio rytą. Susirinkusių 
tarpe radosi* paprastų darbų 
žmonių, radosi ir žmonių su 
trijų universitetų laispniais.

Iki pusiaunakčiui sekmadie
nį bedarbių ten susidarė bū
riai ir special ė policija pasta
tyta. Ir po išstovėjimo iki ry
to, susirinkus viršininkams, jie 
sužinojo, kad ne tik jie negali 
gaut darbo, bet net 
dėl tų darbų gavimo 
iki gruodžio 26-tos.

Sužinojęs apie tai
Civilės Tarnybos Komisijos 
prezidentas Paul J. Kern pa
reiškė :

“Tai pasekmė neatsakomin- 
go žurnalizmo iš ‘The Chief’ 
pusės. ‘The Chief’ yra kontro
liuojamas Frank’o J. Prial, ku
ris buvo ofise po Tammane 
per 20 metų ir kuris yra labai 
užgauliojantis komisiją . Jie 
nesitrukdė nei patikrint.”

CIO Laikraštukas Teisingai 
Rašė

Brooklyno Vaikų Muziejui 
šį mėnesį sukaks 40 metų. 
Gruodžio 12-tą majoras pa
skelbė oficiale diena apvaikš- 
čiot toms iškilmėms. Jis įsteig
ta 1899 m., prof. William 
Henry Goodyear sumanymu.

Visoj Amerikoj šiuo tarpu 
randasi 22 vaikų muziejai. 
Taipgi jų randasi Sovietų Są
jungoj, Indijoj, Anglijoj, Aus
tralijoj, Japonijoj.

Francisco Esposito sulaiky
tas po $2,500 kaucija kalėji
me, o jo mylėtinė Marie Roy, 
veiterka, guli ligoninėj apdau
žyta, nubraižyta ir apdeginta. 
Esposito prisipažinęs taip įpy
kęs pamatęs ją parvažiuojant 
su kitu taksėj, kad primušęs 
iki netekimo sąmonės, paskiau 
apdeginęs, dėstydamas prie 
nuogo kūno degančiu cigare- 
tu.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Ketvirtadieni, gruodžio 7 d. jvyks 
LDS 1 kp. susirinkimas, “Laisvės” i 
Svet., 419 Lorimer St., 7:30 v. v. 
Prašome narių, skaitlingai dalyvauti, 
nes šiame susirinkime bus renkama 
valdyba 1940 metams. Taipgi pra
šome narių užsimokėti duokles, ku
rie dar nemokėjote. —- Prot. Sekr., 
C. Reinis. (286-287)

EAST NEW YORK ir 
RICHMOND HILL

LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, 7 d. gruodžio, Logan 
Inn Svet., 3294-6 Atlantic Ave., 8 v. 
vakaro. Draugai, būtinai dalyvauki
te, gal suspėsime sutvarkyti vaka
rienės dalykus. Bus visiems svarbu 
išgirsti raportą. Kurių duoklės už
vilktos, užsimokėkite. — A. Bieliaus
kienė, Sekr. (286-287)

Valstijos, Apskričio ir Mies
to Darbininkų Unijos, CIO, 
viršininkai sutiko, kad p. Kern 
sako tiesą, kadangi ir unijos 
laikraštukas “Civil Service 
Standard,” kuris išėjo pereitą 
penktadienį, rašė, kad aplika
cijos egzaminams minėtai tar
nybai galima išpildyt nuo 
gruodžio 6-tos iki 26-tos.

Unijistai nurodo, kad Prial 
netikslus skelbimas tuos žmo
nes suvedžiojo. Jie sako: “Tai 
jis yra kaltas, kad tie šimtai 
žmonių praleido naktį ir pu
sę dienos laukdami darbų, ku
rių jie negalėjo; netgi nei pra
šyt.”

Desperacijos apimti žmonės 
nenorėjo skirstytis nei po to, 
kada policija jiems pasakė, 
jog darbų nėra ir kadk aplika
cijas išpildyt gali pribūt bile 
kada trečiadienį ar vėliau iki 
26-tos, taipgi kad kiekvienas 
gaus aplikaciją, o parinkimas 
bus ne sulyg to, kas pirmas 
paduos aplikaciją, bet sulyg 
to,

Šį- sekmadienį visi organi
zuoti Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
Lietuvių Ateitų Kliubo “Old 
Friend Parėję.”

Prašome įsidėmėti, jog ši 
“pare” bus gruodžio 10 (Dec. 
10th), prasidės 6 vai. vakare. 
Išanksto įsigykite įžangos bi
lietus. Įžanga $1 asmeniui.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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.

JONAS STOKES
512 Marlon St., kamp. Broadway 
ir ’ Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLlne, 

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

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
įdirbimo ir Impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas „

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N.

Tol. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• AmerikoniSkų, azlatlškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
'madų, ir visokių dydžių—sizes.

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

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

• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.
Jei atsinešite šį skelbimų, tai gausite $1.49 vertės divonų už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mos 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.
...... - v - ' 1 • ...

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

NOTARY 
PUBLIC

MA:

SyR/iUlJl * į *

i feĮ i

EL..T (C

A'

į

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn. N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

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




