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Metams

Kai šie žodžiai skaitytoją 
pasieks, tai Lietuvos žurnalis
tas Juozas Jurginis jau busi 
toli Atlantike. Jis išvyko per-
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KRISLAI
Išvažiavo!
Juokus Daro.
Kas ir Kam Aukoja?
Neišmano, Kaip Suderinti.
* - Rašo R. Mizara

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

eitą šeštadienį laivu “Grips- 
holm.”

Į Ameriką buvo atvykusių 
daug “žurnalistų,” bet iš jų 
tiK du rašė Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių spaudai — p. 
Uždavinys' ir p. Jurginis. Pa
starasis rašė “Lietuvos ži
nioms” ir “Laisvei.” Dauge
lis kitų žmonių, kurie sakėsi 
esą žurnalistai, gal ir rašė, 
bet rašė turbūt Kauno Anta
no žvalgybai, o ne spaudai.

—o—
So. Bostono “Darbininkas” 

dažnai daug spausdina tokių 
dalykų, kurie gražiai pajuoki- 
na skaitytoją, nors ne juokų 
skyriuj jie telpa. Aną die
ną skaitau:

“Visos bažnyčios ir žydų 
sinagogos Lenkijoje uždary
tos. žmonės tačiau slapta su
sirinkę į namus, į gyvulių kū
tes ir meldžiasi. Jei komunis
tai juos suranda visus ant 
vietos sušaudo...”

Naivus skaitytojas gali ir 
patikėti tam, bet protaująs 
žmogus tuojaus pasakys, jog 
Čia “D-ko” rašytojas išgalvo
jo tikrą nesąmonę: Juk kiek
vienas žino, kad komunistai 
Lenkijos nevaldo,—ji yra na- 
zių žinioje.

Sovietai užėmė tik Ukrainą 
ir Baltarusiją, kuri jai pri
klauso, bet ten bažnyčios ir si
nagogos ir cerkvės atdaros ir 
žmonės (kurie nori) laisvai 
meldžiasi, panašiai, kaip bu
vo Vilniuje, kuomet Raudono-

PER TRIS DIENAS 
ŽUVO 9 LAIVAI

ji Armija tą miestą buvo užė
musi.

_Q_ A

“Ne pėsčia” ir Brooklyno 
“Amerika.” Paklausykit, kaip 
ji supranta lietuvybę :

“ALDLD 6 apskritis lapkričio 
5 d. Philadelphijoje turėjo 
savo posėdį, kuriame vilnie
čiams šelpti paskyrė 2 dol. 
50c., o komunistų partijos or
ganizatoriui —10 dol. 70c.”

Iš to tasai savaitraštis daro 
išvadą, kad komunistai esą 
blogi patrijotai.

Bet jei “Amerikos” redak
torius gerai apsidairytu, tai 
jis štai ką surastų: katalikai 
kas sekmadienį suaukoja baž
nyčiai • (kunigams) tūkstan
čius dolerių, o iš tų pinigų vil
niečiai negauna nei cento! Tai 
koki gi jau patrijotai yra tie, 
kurių vardu “Amerikos” re
daktorius kalba?!

—o—
ALDLD organizacija, matyt, 

aukoja pinigus ir Lietuvai ir 
Amerikai. Josios pinigai ski
riami — Lietuvos biednuome- 
nei ir Amerikos darbo žmo
nėms, kovojantiems už geres
nį duonos kąsnį, už gražesnį 
rytojų. Na, o tie žmonės, ku
riuos. atstovauja p. Laučka, 
aukoja pertekliuj sirpstančiai 
dvasiškijai.

Pats sėdėdamas stikliniam 
rūmelyj, niekad nesisvaidyk į 
kitą žmogų akmenimis, ponas 
red aktoriau!

Tam pačiam redaktoriui ne
suprantamas ir tas dalykas: 
Pažangieji Amerikos lietuviai, 
girdi, aukoja ir vilniečiams 
šelpti ir Lietuvos kalėjimuose 
sėdintiems politiniams kali
niams, pakliuvusiems ten už 
kovą dėl demokratinės san
tvarkos. *

Mums tai labai lengva su
prasti. Mes žinome, kad Lie
tuvos kalėjimuose yra sukiš
ta šimtai geriausių Lietuvos 
sūnų ir dukrų. Jie kalti tik 
tame, kad norėjo savo bro
liams darbo žmonėms laisvės 
ir šviesesnio gyvenimo.

žmogus, kuris sakosi esąs 
praktikuojąs katalikas, taipgi 
turėtų juos paremti.

Amerika Paskolino 
10 Milionų Senai 
Suomijos Valdžiai

Washington. — Valdiš
ka Amerikos Finansų At- 
steigimo Korporacija davė 
10 milionų dolerių paskolos- 
kredito Suomijos valdžiai 
(senajai); ir sako, kad Suo
mija už šią paskolą galės 
bargan pirkti iš Jungtinių 
Valstijų “perviršius lauko 
ūkio produktų ir kitus ne
karinius reikmenis.”

“Suomijos Bankas vardu 
savo valdžios užtikrino,” 
kad Suomija “atmokės 
Jungtinėm Valstijom šį kre- 
ditą-bargą”, sako Amerikos 
Finansų Atsteigimo Korpo
racija.

London. — Anglijos vy
riausybė nutarė pardavinėti 
ginklus ir amuniciją sena
jai Suomijos valdžiai, kuri 
jau gavo 30 greitųjų karo 
lėktuvų iš Anglijos. Dabar 
neužilgo būsią pasiųsta 
Suomijai 60,000 priešduji
nių maskų.

Badauja Jau ir Vai
kai Tūkstančių Be
darbių Clevelands
Cleveland, Ohio. — Šio 

miesto valdžia nukirto mai
sto pašalpą jau ne tik še
šiolikai tūkstančių pavienių 
ir bevaikių bedarbių. Jinai 
sustabdė maistą ir kelioms 
dešimtims tūkstančių tėvų 
ir motinų; sako, jog dabar 
turėsim šelpt tiktai vaikus. 
Bet mokyklas lankantieji 
vaikai jau taip pat negau
na maisto iš miesto nei mo
kyklose nei namie.

Viskas, kuom bedarbiai 
šiuo tarpu bando maitintis, 
tai tik Washingtono vald
žios atsiųsti miltai ir obuo
liai; bet ir tie nėra gan'a 
greitai dalinami bedar
biams.

Republikonas valstijos 
gubernatorius Brickner vis 
atsisako šaukt valstijos sei
mą dėlei badaujančių be
darbių šelpimo. Valstijos 
valdžia nenori pirkt Cleve- 
lando paskolos bonų, už ku
riuos Cleveland© majoras 
Burton tikėjosi gaut pinigų 
bedarbiam šelpti.
Areštuotas “Daktaras”, Pa

grobęs Draugo Sūnų
Port Arthur, Texas.—Ar

eštuotas “daktaras” chiro- 
praktas W. C. Welch, kad 
jis pagrobė savo draugo sū
nų Irwiną Mingle, 11 me
tų amžiaus, ir laikė jį vie
noj bakūžėj > priemiestyje. 
“Kidnaperis” reikalavo $15,- 
000 iš tėvo už berniuko pa
leidimą.

Skaitykit šios dienos edito- 
riale apie nuskendimą' di
džiausio Lietuvos laivo “Pa
nevėžys.” Jį nuskandino ne 
mina, kaip buvo sakyta, o di
delis kriminalinis apsileidi
mas!

, Tokio. — Japonijos valdi
ninkai teigia, kad jeigu 
Amerika boikotuos japo
nų prekybą, tai tuomi vers 
Japoniją susitaikyti su So
vietais.

Senoji Suomijos Valdžia 
Šaukiasi Pasaulio Talkos
Helsinki. — Suomijos sei

mas atsišaukė per radio į 
visas pasaulio tautas padėt 
senajai Suomijos valdžiai-1— 
apgint suomių “tėvynę, mū
sų demokratinę tvarką, mū
sų religiją, mūsų namus ir 
viską, ką civilizuotos tautos 
laiko šventais dalykais.”

Stockholm, Švedija.—Ne
oficialiai pranešama, kad 
Suomijos Helsinkio kariuo
menė atgriebus Suomussal- 
mi miestelį nuo Raudono
sios Armijos.

Helsinkio Suomiai 
Išžudę Daugelį 
Raudonarmiečiu

Helsinki. — Senoji Suo
mijos vyriausybė sako, kad 
suomiai atmušę naujas 
Raudonosios Armijos ata
kas visuose frontuose; kad 
kanuolėmis ir oro bombo
mis sunaikinę karinį rau
donarmiečių traukinį ir eilę 
sovietinių tankų ir šarvuo
tų automobilių, Karelijos 
fronte, ir išžudę bei sužei- 
dę per šimtą raudonarmie
čių mūšyje į šiaurius nuo 
Ladogos ežero.

Suomių komandieriai tei-? 
gia, kad jie atmetę atgal 
visus randonarmiečių ban
dymus pareit Taipale upę; 
sako, jog ežerai Karelijos 
fronte negana užšalę, kad 
Sovietų tankai galėtų per
važiuot ledu ir prisiartint 
prie svarbaus miesto Vibor- 
go. Suomiams gintis tar
nauja ir miškai.

Anot senosios suomių val
džios, jau pirmąją karo sa
vaitę buvę užmušta “25,000 
rusų,” o šiaurinėje Suomi
joje, Petsamo srityje, tai 
suomiai iki šiol suėmę “9,- 
000 rusų” į nelaisvę.

Naziai Persergėja Bepusiš
kas Šalis Tautų Lygoj

Berlin. Nazių laikraš
čiai įspėja Belgiją, Šveica
riją ir kitas bepusiškas ša
lis, kad jos neremtų skun
do, kurį senieji Suomijos 
valdovai įteikė Tautų Lygai 
prieš Sovietų Sąjungą. Na
ziai persergėja bepusiškas 
šalis, kad Tautų Lyga da
bar yra Anglijos ir Frak
cijos agentūra; sako, jog 
Suomijos skundas prieš So-

London. — Sekmadienį 
vokiečių submarinas pas
kandino Anglijos laivą “San 
Alberto,” 7,397 tonų įtalpos, 
kuris vežė kerosiną bei ga
zoliną.

Praeitą penktadienį vo
kiečių minos bei submarinai 
sunaikino du kitus preki
nius Anglijos laivus, bet ži
nia apie tai buvo paskelbta 
tik už trijų dienų.

Vienas Anglijos karo lai
vas suėmė vieną prekinį 
Vokietijos ląivą.

Nugrimzdo prekinis Šve
dijos laivas “Vinga”, 1,928 
tonų įtalpos, užplaukęs ant

Naujausios Žinios
Tautų Lygos Pirmininkas Ragina Taikyt Suomiją su SSRS

Geneva, gruod. 11.—Naujai išrinktas Tautų Lygos 
pirmininkas Kari J. Kambro iš Norvegijos ragino Lygos 
delegatus dėt visas pastangas, kad sustabdžius Sovietų 
karą su Suomija pirma, negu Tautų Lyga svarstys se
nosios suomių valdžios atsišaukimą pasmerkt Sovietus.

Hambro sakė: “Veikime taip, kad neapgautume mažos 
suomių tautos šioje nelaimėje.”

Nuskandinti Dar Penki Anglijos Laivai
London, grubd. 11.—Vokietijos submarinai ir minos 

nuskandino dar keturis prekinius anglų laivus pakraš
čiuose Anglijos: “Ashlea”, “Newton Beech,” “Trevanion” 
ir “Huntsman” ir vieną karinį laivuką “Ray of Hope”. 
Šiuom atveju naziai sunaikino 22,538 tonus Anglijos lai
vų įtalpos.

“Ray of Hope” susprogo ir nuskendo, kai jis mėgino 
graibyti nazių minas iš pakraštinių Anglijos vandenų.

Berlin, gruod. 11.—Naziai praneša, kad jų minos bei 
submarinai ties Anglija sunaikino dar du prekinius ang
lų laivus, viso 18,000 tonų įtalpos.

London, gruod. 11.—Tik po šimto dienų nuo karo pra
džios pradėjo veikt Anglijos kariuomenė vakarų fronte.

FRANCŪZAI ATMUŠĘ NAZIŲ ATAKAS
Paryžius, gruod. 11.—Vokiečiai, mažais būreliais už- 

puldinėdami francūzus, kai kur pasiekė priekines fran- 
cūzų pozicijas; bet, sako, francūzai rankinėmis grana
tomis išmušę vokiečius atgal.

Helsinki, gruod. ll.-Senoji Suomijos valdžia praneša, 
kad jos artilerija bombarduoja Sovietų raudonarmiečius 
didžiosiomis kanuolėmis

“Vengiame Karo!” Šau
kia Amerikos Amba

sadorius Kennedy
Boston, Mass. — Jungti

nių Valstijų ambasadorius 
J. P. Kennedy, sugrįžęs iš 
Anglijos, kalbėjo parapijo- 
nams švenčiausios Paneles 
į Dangų Ėmimo Bažnyčios, 
kad Amerika neturi jokio 
reikalo kištis į talkininkų 
karą su Vokietija, ir sakė, 
jog Amerikos įsivėlimas į 
karą nepagerintų dalykus 
pasaulyje, bet dar pablogin
tų. z “Tai ne mūsų karas,” 
pareiškė ambasadorius Ke
nnedy.

vietus yra įkvėptas Angli
jos ir Francijos, ir jodvi 
tuom skundu Rengiasi 
įtraukti bepusiškus kraštus 
į talkininkų abazą prieš Vo
kietiją ir Sovietus . 

minos. Vokiečių mina su
naikino Holandijos laivą, 
598 tonų įtalpos.

Per audrą susikūlė vie
nas į kitą ir nuskendo An
glijos prekiniai laivai “Duke 
of Lancaster,” 3,814 tonų 
įtalpos, ir “Fire King,” 758 
tonų.

Audra užnešė Belgijos 
prekinį laivą “Kabindą”, 
5,182 tonų, ant povandeni
nės uolos, ir laivas visai 
pusiau perlūžo. Per susidū
rimą su kitu laivu žuvo 
Franci jos garlaivis “Din- 
ard”, 525 tonų įtalpos.

Mussolinis Siunčia Ar
mijos Lakūnus Suo

mijai prieš SSRS
Geneva, Šveic. — Iš po

litinių Italijos šaltinių pa
tirta, jog Italija su orlai
viais Suomijai siunčia re
guliarius savo armijos la
kūnus ir specialistus karui 
prieš Sovietus.

Raudonasis Laivynas Bom
bardavo Alando Salas

Helsinki. — Sovietų Rau
donasis Laivynas bombar
davo kelis punktus Alando 
salų, Bothinijos užlajoj, 
tarp Suomijos ir Švedijos. 
Sovietų laivynas nori prasi
laužti pro tas salas į Bothi- 
nijos užlają. Nes kitaip ne
galėtų sėkmingai blokaduot 
Suomiją. — švedai padėjo 
Suomijai apginkluot Alan
do salas.

Sovietai Protestuo
ja prieš Anglijos 
"Dvigubą” Blokadą

Reikalaus Atlygint už Pre-
kybos Nuostolius Sovietams 

dėl Tos Blokados

Maskva. — Sovietai pa
siuntė antrą protesto parei
škimą, kad Anglija įvedė 
dvigubą blokadą. O tai blo
kada, kuri stengiasi panai
kinti bet kokių Vokietijos 
dirbinių gabenimą laivais 
bepusiškų šalių.

Anglija ir Francija, įves- 
damos šią antrinę blokadą, 
uždraudė vežt bepusiškų 
kraštų laivais Vokietijos 
dirbinius ne tik iš Vokieti
jos prieplaukų; jodvi taipgi 
uždraudė gabent per ma
rias Vokietijos dirbinius ir 
iš bepusiškų šalių prieplau
kų.

Anglija pareikalavo, kad 
bepusiškų kraštų laivai, 
veždami bet kokius Vokieti
jos dirbinius, turi apsistoti 
Anglijos ar Franci jos prie
plaukose, kur anglų ir fran- 
cūzų vyriausybė galėtų už

Raudonarmiečiai 
Nužygiavo Dar 3-5 

Mylias Pirmyn
Maskva, gruod. 11.—Rau

donosios Armijos komanda 
praneša, jog Sovietų ka
riuomenė vakar visuose 
frontuose pažengė pirmyn 
tris iki penkių mylių.

Karelijos tarpVan denyje 
raudonarmiečiai užėmė kai
mus Boboshino ir Kirkabu- 
loa. Šiame fronte jie pra
laužė svarbiausias apsigyni
mo linijas Suomijos balta
gvardiečių Taipalės srityje 
ir grumiasi pirmyn linkon 
Keksholmo.

Sovietų kariuomenė iššla
vė priešus iki 50 kilometrų 
į pietus nuo Petsamo ir ga
lutinai apvalė Petsamo 
prieplauką nuo minų.

Raudonarmiečiai Ichtins- 
ko, Rebolos, Porosozero ir 
Petrozavodsko srityje užė
mė punktus apie 50 mylių 
nuo rubežiaus.

Duktė Nužudė Motiną ir Sa- 
, ve; Tai Mirė ir Tėvas

Easton, Pa.—Esthera Al- 
tenback, 25 metų amžiaus, 
paleido virtuvės gesą ir taip 
nusižudė, kartu nužudyda- 
ma savo motiną. O Esthe- 
ros tėvas, bartenderis, Su
grįžęs namo, matydamas 
šią tragediją ir pats krito 
negyvas.

Paliktame raštelyje Es
thera sako, kad ji nusižudo 
todėl, kad jos vaikinas 
koks tai “Frank” jau pa
metė ją.

ORAS. — Antradienį ne
šalta ir dalinai apsiniaukę. 
Pirmadienį pradėjo snigti. 

grobti tokius dirbinius ir 
tik tiek už juos apmokėti, 
kiek nusakys anglai ir fran- 
cūzai.

Sovietai dabartiniame sa
vo proteste sako, jog tokie 
Anglijos patvarkymai ken
kia reikalams bepusiškų ša
lių ir taip laužo tarptauti
nius įstatymus, kaip jie dar 
niekada nebuvo laužomi. 
Nes tarptautiniai įstatymai 
teigia, kad niekas negali 
bepusiškoms šalims uždrau
sti įsigabent jokių sau reik
menų iš bet kurių kariau
jančių kraštų.

Protestuodami prieš to
kius Anglijos įsakymus, So
vietai užreiškia, kad jie rei
kalaus atlyginti, jeigu kari
niai talkininkų laivai pri
vers prekinius Sovietų lai
vus plaukt į Anglijos ar 
Franci jos prieplaukas arba 
jeigu tie Anglijos įsakymai 
padarys Sovietams bet ko
kių nuostolių užsieninėje 
prekyboje.

Vokietija Užginčija, 
Kad Jinai Ginklais 

Remia Suomiją
Berlin. — Vokietijos val

džia užginčijo pranešimus 
iš Švedijos, kad Vokietija 
dabar siunčia Suomijai (Fi- 
nijai) kanuoles ir praleid
žia Italijos lėktuvus per Vo
kietiją į Suomiją.

Bet Vokietija pardavinė
jo Suomijai ginklus pirm 
šio karo, kaip pripažįsta tū
li nazių valdininkai.

Anglija ir Francija nori 
sukiršint Sovietus su Vokie
tija; tai todėl jodvi per Šve
diją paskleidė girdus, kad 
Vokietija dabar ginklais re
mia Suomiją,—sako oficia- 
lė Vokietijos žinių agentū
ra.

I *

Suimtas Dozenberg Laiko* 
mas po $50,000 Užstatu ?
Portland, Oregon.—Fede

rates valdžios agentai suė
mė komunistų veikėją Ni- 
cholą Dozenbergą ir laiko 
jį teismui po $50,000 užsta
tu. Dozenberg kaltinamas, 
kad jis paskolinęs savo pi
lietines popieras išgaut už
sieninį pasportą E. Brow- 
deriui, generaliam sekreto
riui Amerikos Komunistų 
Partijos.

Dozenberg areštuotas 
daugiausiai pagal B. Gitlo- 
wo pasakojimus kongresi
nei Dieso komisijai • Wash
ingtone. Gitlow, išmestas iš 
Komunistų Partijos, paskui 
įstojo į Socialistų Partiją. 
Dozenberg yra kilęs iš Lat- j 
vijos ir įsipilietinęs Jungti
nėse Valstijose.- t

Roma. — Mussolinis siun
čiau daugiau kariuomenės į 
Francijos pasienį.
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Kipras Petrauskas Pasitraukia iš 

Valstybės Operos
Kaune pastaruoju metu iškilo skanda

las: Kipras Petrauskas pasitraukė iš 
valstybės operos. Pasitraukė jis su viešu 
protestu, kam tūlas “Melos” (pseudony- 
mas) negražiai aprašė pirma perstatymų 
Kaune francūziškos operos “Manon”. 
Štai kokį K. Petrauskas laiškų viešai pa
reiškė Kauno spaudoje:

“Protestuoju prieš tilpusį ‘Lietuvos 
Aide’ 15. XI. 1939 m. piktų ir neteisinga 
teatro šmeižimų.

“Jau kelinti metai laikraščiai periodiš
kai talpina anonimiškus teatro šmeiži
mus. Jeigu tie anonimiški puolimai lies
tų tik paskirus asmenis, dar būtų mažes
nė žala, bet jie paliečia visa Valstybinę 
įstaiga ir įžeidžia visų kolektyvų, eilę 
metų sųžiningai dirbantį savo darbų, tai 
jų daromoji žala tiek didelė',’ kajdptyjėti 
jau nebegalima.

“Kraujas, nervai, sveikata aukojami 
teatrui, leidžiami valstybiniai pinigai, 
pasiekiama rezultatų, kurie iškelia mūsų 
teatrų į pirmųsias Europos teatrų eiles— 
o už tai susilaukiama lietuviškos spau
dos šmeižto, skleidžiamo asmenų, sie
kiančių savo asmeniškų tikslų.

“Tobulesnių teatrų ir geresnių daini
ninkų gal ir yra pasaulyje, didieji kraš
tai gal jų turi, bet visa tai dar nelei
džia šmeižti mūsų teatro vien už tai, 
kad jis lietuviškas iš lietuviškų jėgų su
kurtas ir tik lietuvių sukurtas.

“Recenzijos turi būti taikomos mūsų 
lietuviškiems galimumams, teisingos ir 
viešos. Jos negali būti anonimiškos, jos 
turi būti, rašiusiojo pasirašytos, kad jis 
jaustų atsakomybės už savo žodžius. Ta
da visi kritikuotų sųžiningai, dorai ir 
teisingai.

. “Neišmanėlių šmeižtais klaidinama vi
suomenė, palaužiamas teatro autoritetas 
ir jo kolektyvo darbingumas.

“Prieš tokį teatro anonimiška ujimų 
aš protestuoju kaipo vienas pirmųjų to 
teatro kūrėjas—savanoris, kaipo visų 
amžių sųžiningai dirbęs savo darbų ar
tistas, kaipo tikras savo Tėvynės sūnus, 
Lietuvis.

“Protestuodamas, aš iš teatro išeinu 
ir negrįšiu kol bus išaiškinti tie anoni
miški šmeižėjai ir atiduoti viešam pas
merkimui. Su skausmu sieloje apleidžiu 
teatrų, nes kitų kovos priemonių prie tų 
bjaurų teatro griovimo kampanijų netu
riu, ir nuo šios dienos nebelaikau savęs 
teatro trupės nariu.

“Kipras Petrauskas.”
. z Pagyvensim, pamatysime, kaip ten 
bus. Mums tik tai įdomu, kaip ten iš 
tikrųjų išėjo su tuo vaidinimu? Ir kodėl 
tautininkai matė reikalo savo organe tą
jį vaidinimų iškaneveikti?

Mes jau ne kartų girdėjome, kad Lie
tuvos valstybės teatre verda nepaprastai 
aštrios intrigos: vienas artistas nori 
“nunakinti”, išėsti kitų. Gal būt ir čia 
bus keno nors keršto sumetimai “išna
rinti” iš valstybės operos josios^ kūrėjų 
—Kiprų Petrauskų.

Ir Vokietija
Maskvos spauda rašo, kad Helsinkio 

valdžių Suomijoj remia ne tik Anglija, 
Italija, Švedija ir kitos šalys, bet ir Vo
kietijos militaristai. Jie prisiuntė anti- 
orlaivinių kanuolių, ginklų ir amunicijos. 
Taigi Sovietams, pasirodo, šiandien ten
ka kariauti su keliais kraštais ant syk'.

Reikia žinoti, kad, jeigu Helsinkio val

džios jėgos šiandien taip laikosi, tai jos 
laikosi dėlto, kad Suomijų per metų me
tus tos pačios šalys ginklavo. Moderniš- 
kiausi ginklai buvo siunčiami ir kreipia
mi prieš Sovietų Sųjunga, kuri niekad 
Suomijai negrūmojo karu, kuri nuolatos 
norėjo susitaikyti—padaryti tokių su
tartį, kuri garantuotų ir Suomijai nepri
klausomybę ir Sovietų Sųjungai saugu
mų. Bet Helsinkio vyriausybė su tuo ne
sutiko. Ji pasirinko karo kelia. Na, ir 
šiandien tasai karas jau verda.

Darbiečio Joshua Wedgewood’o
Pareiškimas

Žymus Anglijos darbiečių veikėjas ir 
parlamento narys, Joshua Wedgewood, 
parašė sekantį dalykų liberalų laikraš- 
tin “News Chronicle” (iš gruodžio 9 
dienos):

“Pirmomis gegužes mėnesio, 1918, sa
vaitėmis Suomijoj buvo suareštuota 90,- 
000 vyrų ir moterų, ir nuo 15,000 iki 20,- 
000 jų tapo tuojau sušaudyta.

“Buvo šaudomas kiekvienas dešimtas 
kalinys. Bet netgi po tų žudynių pasili
kusieji kaliniai buvo kankinami tikslu, 
kad sužinoti tuos, kurie pritarė revoliu
cijai.

“Tuo būdu buvo sušaudyta 5,000 Rii- 
himaki miestelyj, 2,000 Lahti miestelyj ir 
4,000 Viborge, ir tt. Po dviejų savaičių 
200 moterų buvo sunaikinta kulkasvaid- 
žių ugnimi Lahti miestelyje.

“70,000 žmonių buvo įkalinta arba 
įbrukta į koncentracijos stovyklas, kur 
jiems buvo pritaikytas pasaulyje negir
dėtai žiaurus rėžimas. Vienam kalinių 
trečdaliui nebuvo duota ne tik maisto, bet 
ir vandens ir tie kaliniai žuvo per pir
muosius keturis mėnesius...

“Nepaisant to, Mannerheimas (bude
lis, kurio komandoj visas tas buvo atlik
ta—Red.) dar vis tebevaldo Suomijų. 
Neigi iš humanitarinio taškaregio, neigi 
iš laisvės taškaregio kas nors turėtų gai
lėtis tų pakaitųjkiirioš! ^^k^^shvManher* 
heimo pašalinimu.” ' i ,/i ’ ’

Wedgewood sako, kad tuomet tuo te
roru pasipiktinimas Anglijoj (net ir kon- 
servatyvuose) buvęs tokis didelis, jog 
Mannerheimui nebuvo leista apsilankyti 
Anglijoj.

Na, ir tas budelis Suomija ir šiandien 
tebevaldo. Jo žinioj, jo komandoj yra 
Suomijos “demokratija.” Iš tikrųjų, juo 
greičiau Mannerheimo bus nusikratyta, 
tuo bus Suomijos liaudžiai geriau!

Kas Nuskandino Lietuvos Laivą 
“Panevėžį’?

Prieš kiek laiko nuskendo Lietuvos lai
vas “Panevėžys.” Tuomet buvo sakyta, 
kad jį nuskandino mina. Bet tai buvo 
didžiausia netiesa.

Pasiskaitykite, ką apie tų įvykį rašo 
“Lietuvos Aidas” (nr. 695):

“ ‘Panevėžys’ plaukė iš Leningrado su 
druskos kroviniu Lietuvai. Laivui tų ke
lionę vadovavo jo pirmasis šturmanas 
Rapolas Čemeškar. Mat, pats laivo kapi
tonas F. Marcinkus negalėjo dėl tam tik
imų priežasčių plaukti į Leningradu, ir ta 
proga jis atvyko į Kaunu.

“Vadinasi, laive buvo tik du kvalifi
kuoti navigatoriai: R. Čemeška, pirma
sis šturmanas, turįs teisę plaukioti ir ka
pitonu, ir Pažemeckas, dar mokyklos 
(kapitonų klasės) nebaigęs ir galįs plau
kioti tik antruoju šturmanu.

“Esant tik vienam šturmanui, laikina
sis kapitonas ėjo pakaitomis su juo sar
gyba. Tačiau, žinodamas jo menkų pa
tyrimų, kiek jėgos leido, jis budėjo su 
Pažemecku kartu. Taip buvo ir nelaimės 
metu.

“Akyse pasirodė estų salos Aegonos 
švyturiai. Čemeška nubraukė kursų, nu
rodė kaip laikytis, o pats, nebegalėdamas 
daugiau nuo nuovargio beišsilaikyti, at
sigulė čia pat ant komandos tiltelio pa
miegoti.

“Neilgai jam teko miegoti: smarkus 
laivo smūgis į salos pakrančių uolas stai
ga pakėlė jį, ir jis pamatė, kad švyturys 
bešviečia iš kitos pusės. Vairavime buvo 
padarytas baisus apsirikimas. Jis nespė
jo nė pasiteirauti, kaip tai galėjo įvykti, 
kai Pažemeckas, matyti susijaudinęs dėl 
padarytos klaidos, šoko į vandenį ir din
go tamsoje. ' •.

“Nebuvo klausinėjimams nė laiko, nes 
pramuštas įai /as pradėjo skęsti. Kapito
nas įsakė nuleisti pagalbos \ altis ir sėsti 
į jas įgulai. Manevrui pavykus ir zmo 
nėms sulipus, nulipo į valtį ir kapitonas,

Prezidento Roosevelto žmona, ponia Rooseveltiene sėdi tarpe jaunų žmo
nių ir klauso Dieso komiteto “tyrinėjimų” eigos Washingtone. Diesas atakavo 
Amerikos Jaunimo Kongresą, skelbdamas, būk jį valdą komunistai. Ponia 
Rooseveltienė nusivedė tuos pačius jaunimo vadus pas save j Baltąjį Namą pietų.

Good Bye, Amerika
Labai dažnai aš buvau 

klausiamas: na, kaip patin
ka Amerika?

Amerika turi patikti kiek
vienam europiečiui, kuris at
vyksta čia pasižiūrėti tech
nikos stebuklų, patirti kaip 
žmonės gyvena ir pasimo
kyti. Amerika nepatinka 
tiems, kurie čia atvažiuoja 
patys pasirodyti, savo iš- 
|pi|ftiėš,' turto" arba kilmės 
pademonstruoti. Tiems Am
erika atrodo auksinė bai
dyklė, viskų perkanti ir 
parduodanti už dolerį.

pasamdytus servismenus, tų 
laisvių laužytojus.

Amerikai aš esu dėkin
gas. Ji mane daug ko išmo
kė, aš džiaugiuosi jų pama
tęs. Bet jeigu ne gerieji 
Amerikos lietuviai, su ku
riais aš spėjau susipažinti 
ir susidraugauti, tai būčiau 
Amerikoje buvęs ir Ameri
kos nematęs.

Man labai daug padėjo 
dr. Petriką, ponia Petrikie- 
nė, mano giminės Detroite 
ir daugelis kitų, kurių vien

Mane stebino Amerikos 
architektūra, pramonė, žmo
nių skubėjimas, reklama ir 
tai, kad čia niekas manęs 
neklausė paso, ne varinė j o iš 
vienos policijos nuovados į 
kitų registruotis, aš galėjau 
kalbėt ir rašyt taip, kaip 
manau. Visa tai buvo nau
ja ir neįprasta. Amerikie
čiai naudojasi laisvėmis, 
apie kurias mes tik svajoti 
galim.

Tačiau prisipažįstu, jei aš 
gyvenčiau Amerikoje, aš 
būčiau su tais, kurie sako, 
kad be ekonominės demo
kratijos negali būti ir poli
tinės, kurie demokratijos 
vardan siekia gamybos 
priemonių nacionalizacijos.

Gyvendamas Detroite aš 
stebėjau Chryslerio darbi
ninkų streikų. Policija, 
spauda, radijas, valstybės 
ir miesto pareigūnai gynė 
milijonieriaus C h r y s lerio 
pusę, o ne darbininkų, nes 
Chrysleris valdo milijonus, 
o darbininkai—tuščias savo 
rankas.

Klausydamas kunigo Co- 
ughlino pamokslų, aš įsitiki
nau, kad Mažosios Gėlelės 
bažnyčia tarnauja ne Die
vui, o kapitalistams.

Tame pačiame Detroite 
buvo užpultas vienas poli
tinis susirinkimas. Miesto 
policija gynė ne Amerikos 
konstitucijos garantuotų žo
džio ir susirinkimų laisvę, 
o Fordo ir kitų kapitalistų

Linguoja Kauno ponia 
nuo Žaliakalnio rinkos įvai
riais pirkiniais nešina. Jai 
iš paskos seka kūdo sulip
dymo tarnaitė. Tris krep
šius, pilnus visokių gerybių, 
ji vos gali pavilkti. Skuba, 
kad neatsiliktų nuo savo 
ponios, kuri taip pat velka 
didžiulį krepšį. Ir jei jūs, 
sutikę šių dviejų moterų, 
ponios ir jos tarnaitės, ei
senų, pasiraustumėt po 
krepšių vidų, juose rastu
mėt įvairiausių produktų, 
kokius tik augina mūsų Že
mė ir kokius tik pagamina 
lietuviškas ūkininkas nuo 
Biržų pradedant ir Alytum 
baigiant.

Jūs pamatytumėt kelioli- 
kų kopūstų galvų, dailiai 
nuaugusių ir apvalytų ko- 
pūstgalvių, rastumėt bu
rokų, džiovintų grybų, ski
landžio gabalų, 'sviesto, kai
miško sūrio—visko nė su
minėti negalima. Ir jei jūs 
paklaustumėt ponių, ku
riam reikalui ji tiek daug 
Dievo gerybių nešasi, po
nia jums su nustebimu at
sakytų :

—Bet aš juk ruošiuos žie
mai!

Jeigu jūs tų ponių su jos 
tarnaite sutikot prieš savai
tę, tai jų sutiksit šiandien,

Ten, betikrindamas žmones, pastebėjo, 
kad trūksta telegrafisto, Prapiesčio. Če
meška šoko atgal į skęstantį “Panevėžį” 
jieškoti telegrafisto, tačiau laive jo ne
berado. Kokiomis aplinkybėmis jis din
go, dar nežinoma. Manoma, kad jį galėjo 
nuplauti bangos, besiverčiančios uolų ra
jone per laivų. ’ . V

“Po to pagalbos valtys su penkiolika 
vyrų įgulos ir su kapitonu, laimingai pa
siekė salos krantų. Išsigelbėjusieji jš Eš-4 
bijos netrukus gris i Lietuvą^ 

pavardžių paminėjimas su
darytų ilgų eilę.

Ačiū Jums visiems!
Jeigu kada nors būsite 

Lietuvoje, nepamirškite, 
kad turite žmogų, kuris 
Jums skolingas. Aš visada 
džiaugsiuos galėdamas jums 
padėti. O žinodami kuriuo
se laikraščiuose. aš dirbu, 
visada galėsite mane suras
ti.

Tad Amerikai good bye, o 
Jums, Amerikos lietuviai, 
įki pasimatymo!

J. Jurginis.
Brooklyn, N. Y. 
Gruodžio 9 d

zj

Kaip Kaunas Ruošiasi Žiemai
sutiksit rytoj, . sutiksit po 
savaitės. Ji kasdien eina į 
turgų ankstybų ryta, kas
dien drauge ima tarnaitę, 
kasdien grįžta namo viso
kiomis gerybėmis apsikro
vusi. Ir jeigu jūs esat ge
raširdis žmogus ir jums 
gaila tokios patrauklios po
nios ir jos kūdai subudavo- 
tos tarnaitės kojų,-tai jūs 
elegantiškai jai tarsit:

—Ponia galėtumėt pasi
samdyti vežimų ir iš karto 
viskų į namus parsivežti.

Jeigu jūs šitai padarytu
mėt, tai vis dėl to šis jūsų 
džentelmeniškas gestas po
nios veide iššauktų ne ypa
tinga pasitenkinimų, kaip 
jūs galėtumėt tikėtis, bet 
nusistebėjimų:

—Aš gi negaliu pinigų 
mėtyti kaž kokiam vežimui. 
Didelis karas ten kaž kur 
vakaruose vyksta. Juk tu
riu taupyti.

Šitaip jums atsakytų pa
trauklioji Kauno ponia ir 
įkibusi į Dievo dovanų pil
nus krepšius nueitų savo 
keliais, kad kitos dienos an
kstų rytų vėl galėtų tuo pa
čiu keliu grįžti į Žaliakal
nio prekyvietę.

Ne tik viena ši ponia kas 
rytų eina į rinka. Daug to
kių ponių, didelių ir mažų

Antradienis, Gruodžio 12, 1939

Kauno ponių, su savo tar
naitėmis ir be jokių tarnai
čių, gatvėmis nuo Aleksoto, 
Vilijampolės, Senojo mies
to, Šančių ir Žaliojo kalno 
būriais skuba į artimiausias 
prekyvietes, kad galėtų ap
gulti iš visų keturių Kauno 
apylinkių s u v a ž i a v usius 
Kauno apylinkių ūkininkus, 
kad su jais derėtųsi dėl 
kiekvieno cento ir kad ga
liausiai nupirktų jų motinų, 
žmonų ar dukterų rankomis 
pagamintas Dievo dovanas. 
Kauno ponios ir tarnaitės 
rytais užplūsta visas Kauno 
rinkas ir jas apleidžia tik 
tuomet, kai jų krepšiai per
pildyti ir kai rinkoje nebe
lieka nė vieno produkto. 
Paskui kopūstai, burokai, 
grybai, obuoliai, sūriai, 
sviestas, rūkyti kaimiški 
kumpiai ir visokios dešros 
nyksta kauniečių rūsiuose, 
kad žiemų jie vėl grįžtų į 
dienos šviesų ir smagiai nu
teiktu išalkusio kauniečio 
gomurį arba papuoštų jo 
šventadieniškų stalų.

Tačiau ne vienos Kauno 
ponios su savo tarnaitėmis 
šiuo metu rūpinasi ateinan
čia žiema. Daug rūpesčių 
turi ir vyrai. Štai kuklios 
kategorijos valdiniu kas, 
nuolankaus žmogaus tonu 
paprašęs savo viršininką 
leisti jam valandėlei išeiti į 
miestų svarbiu reikalu, sku
ba į miškų departamento 
malkų sandėlius ir stoja į 
eilę greta stambaus namų 
savininko kiemsargio, kad 
galėtų nusipirkti kelius me
trus malkų žiemai. Jis sto
ja į -eilę -ir kantriai laukia, 
kada galės sumokėti pini
gus ir gauti atitinkamų or
derį. O kai kelios dešimtys 
litų nueina į sandėlio parei
gūno kasų, o jo rankose at
siranda geltonas popierėlis, 
kuklios kategorijos valdi
ninkas skuba į kiemų, kad 
čia pat savo akimis pama
tytų, kaip darbininkai jam 
atmatuos tinkamų skaičių 
kietmetrių ir sukraus į ve
žimą. Čia pat jį apspis de
šimtys malkų pjovėjų, pui
kių savo amato meisterių, 
siūlančių savo patarnavimą. 
Jis derėsis su jais dešimtį 
minučių, kol tie sutiks su
pjauti metrą po du litus. 
Paskui bile kuria miesto 
gatve šliauš pailgas veži
mas su patogiomis, malko
mis, iš paskos seks du ar 
trys malkų pjovimo meno 
specialistai, o. šaligatviu eis 
kuklios kategorijos valdi
ninkėlis ir stebės, kad nė 
vienas pagalys nepatektų į 
svetimą kiemą.

Kai viskas bus pristatyta 
(Tąsa ant 5-lo pusk)

Klausimai ir Atsakymai

Taigi daugiau nei aišku: “Penevėžį” 
nuskandino ne kokios ten vokiečių mi
nos, bet kriminališkas ponų apsileidimas, 
kurie leido laivui plaukti be kapitono.

*
“Panevėžys” buvo didžiausias Lietuvos 

laivas, kainavęs 800,000 litų. Jis gabeno 
iš Sovietų Sąjungos Lietuvos žmonėms 
druskos, kurios šiuo metu Lietuvoje sto- 
kuoja. Na, ir štai, dėka tų ponų apsilei
dimui, tuja druska pasūdė ne Lietuvos 
žmonių viralų, bet jau ir taip sūrų Bal
tijos* jūros vandeni!. •

Klausimas
Malonėsit man atsakyti 

per “Laisvę”, kuriuose me
tuos liko apribotas imigra
cijos įleidimas į Jungtines 
Valstijas Amerikos?

Man teko susitikti su to
kiu asmeniu, kuris nesire
mia ant faktų, užrašytų do
kumentuose, bet stato kaipo 
faktą, kad buvo paskutiniai 
metai, kada tas asmuo at
keliavo į šią šalį liuosai 
1914 m. O aš gerai žinau, 
kad tas įstatymas daug vėr 
liau perleistas, bet metų ant 
atminties negaliu tikrint, 
neturint po ranka užsižy- 
mėjimo.

J. R.
Atsakymas

Taip vadinamas “Quota 
Law,” arba imigracijos ap- 
rubežiavimo įstatymas įėjo 
galion liepos 1,1929 metais.
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why bis fa- 
and

Of
without 
late his 
without 
like a

banged out of usefulness, 
time he seemed to grow 
when he coughed. Then 
body trembled and jerked
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He’s a cow- 
comes home 

pony fuma

“ ’Cause in 
at my pa 
her fist

ICK did not know 
ther went away, 

saying a word to him. 
father sat around the house
ever talking. He looked 
blownup crumpled paper bag wait
ing to be 
The only 
alive was 
his whole
with what seemed like chains rat
tling through him. He had gone off 
one day, his back stooped and round. 
And he had not returned. Nick had 
heard him talking to his mother be
fore he had left.

“I'm a dead man,” he said.
“You should never have taken 

that job in the sewer, with your 
weak chest.”

“I had to."
“Every day you worked I saw you 

getting a hemorrhage in your lungs, 
and you were gone. It wasn’t worth 
it.”

"That was life.”
"What do you mean: was?” 

out any longer.
money

that on my

muzz be nuts,

say dat again,

baby like dat,”

straws in the wind
Dance for LMS
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the 
the

A

“I can’t hold
You’ll get some insurance 
soon. I took care of 
last job.”....

Nick’s mother began 
was only seven years 
could not understand 
cried. She had cried 
and each time he 
swimming through her 
and choking in them.

Nick knew only that, his 
had a cold, 
ther always 
But having 
bawl about.
It was practically nothing.

When his father did not return 
a week, his mother seemed to wait 
around the house for something to 
happen. Whenever there was 
knocking on the door she ran to 
it quickly. If it was a neighbor or 
a salesman or a bill collector, her 

and

to cry. Nick 
old and he

1 why 
a lot 
felt 
tears,

she 
lately, 

himself 
boiling

father 
his fa-That was why 

kept him at a distance, 
a cold was nothing to 

Nick had had many.

from 
wri to

wellfellow I don’t like
one that establishes certain 

absolutes ■— ignoring, of 
the probable fact that there

a

eyes lost their expectation 
became filmy.

Then his mother began to 
his father when she thought 

seemed she had
something. Nick

curse 
Nick

on the street

what to
“He wen- 
wen’

could not hear. It 
been cheated out of 
did not know what.

When the kids 
asked him about his father he felt
bewildered, not knowing 
answer. Finally he said, 
na buy me a pony. He 
away fum yere for it.” 

“Jesus!” the kid said.
a real ol’

He had 
lieved in 
so many 
asked his mother, yhe had yelled, 
“Don’t bother me!, 

? don’t bother me!1”
And he thought she was going 

to hit him. He had to stop ask
ing her, because when he did she no 
longer looked like his mother. She 
would stop looking big and soft and 
warm. But he could not help 
wondering. He wished he was big 
and knew everything.

One day, not long after his fa
ther went away, Nick was hungry. 
He had not eaten the day before, 
except for a couple of apples he 
had hooked from a fruit stand. He 
was so hungry he sat at the kitchen 
table waiting. His mother walked 
restlessly back and forth from the 
empty pantry. Nick had said he was 
hungry, and watched her move si
lently in her sprawling bare feet. 
Her heavy black hair was un
combed. She looked very big and 
fleshy in her apron. There was a 
wrinkled expression on her fore
head, like crying, but she wasn’t. 
She 
and 
out 
and 
shoes.

“I’m going to get something to 
eat,” she said.

“I’m hungry, ma.”
He followed her into the dank 

stairway. Creaking down the hol
low dampened wood, Nick inhaled 
deeply the faint lingering smells of 
cooked food.

"It hurts in my belly, ma.”
“Soon it won’t hurt, I hope.”
Outside the sun glazed the dusty 

street and the trolley rails looked 
like rippling cellophane ribbons. Nig
gy and Tony, both a couple of years 
older than Nick, sat on the 
stone. They were what Nick 
the big guys.

"You play with them.”
"Awright, ma.”
“I’ll be back soon. So 

go away.”
Nick walked slowly to the 

stone and picked up a rain-soaked 
stick on the way. He sat down be
side them, with his feet in the gut
ter.

"Where’ yuh ma go?” Tony 
asked.

“She wenna ged somepin to eat.” 
“Why doan she go to duh corner 

grocery like my ma goes?”
“She doan havva do evvyt’ing like 

your ma.”
"Where’s she go den?”
“I dunno.”
“You’re o dumsock. You 

nuddin’.”
“Youh pa home yet?” 

asked.
“No.”
“My ma said to my pa he wen’ 

away an' left you,” Niggy said.
’“He wen’ far away fum yere,” 

Nick said. “It takes a year to go 
up an’ back.”

“Go on,” Toqy said. “No place is 
a year away fum yere.”

“Yeah?” Nick said. “What about 
heaven? Dat’s more’n a year.”

“Dat’s bushwa,” Tony said. “Ain’

“You

far

got
man.”
said that and almost 

it, he had told the story
times. But when he had

be

Get away and

sat down at the kitchen table 
her eyes gazed upon him with- 
seeing. Finally she stood up 
put on a pair of worn, bulging

curb- 
called

don’t

curb-

dunno

Niggy

In my 
a bunch 

shown in 
street, 

the Old

“But he’ll know next to 
about what I had to contend 
that mass of people drinking 
There was one person whose

Vince Venuti, the best wheel
in thee world which no cop

can catch, drove one. Niggy 
that was right, and bragged 
he saw Vince turn corners on 
wheels with the cops right 

Nick was awed, hear-

it. Niggy?”
“Sure. ’Cause now you kin go by 

airplane an’ you go like sixty.”
“So where’d yuh pa go a year 

away?” Tony asked.
“In duh West, see. 

boy dere an’ when he 
he’s gonna bring me 
dat hoss he got dere.”

“I dunno,’’ Niggy said, 
my house my ma looks 
an’ she begins trowin’ 
aroun’ an’ she says: doan ever lem- 
me catch you tryin’ to leave. An’ 
my pa says: doan go givin’ me idees. 
Yeah? my ma says.”

“Your ma an’ pa 
Nick said.

“I’ll kill yuh, yuh 
Niggy said.

"Youh can’t hit a 
Tony said.

“Go on,” Tony said. “Do it.”
Niggy was standing and his 

knuckles were white and from under 
his baseball cap his eyes glowered.

“I take it back,” Nick said.
“Yuh better,” Niggy said. His 

body relaxed and fye sat down again.
An automobile whizzed by an 

Nick was glad. Tony was excited 
and said it was a Packard. He 
could tell by the radiator frame 
which shone like a diamond in the 
sun, and by the red spinning square 
on the hub cap. Niggy thought, 
how could Tony know? He had 
never seen any before. But Tony 
said 
man 
car 
said 
how 
two
behind him.
ing about Vince Venuti and about 
seeing a Packard for the first time. 
Niggy and Tony decided to see 
who was a better guesser of 
mobiles. Niggy and Tony bet 
sands of dollars guessing, and 
envied them.

When they tired of their 
they took Nick’s stick and threw 
it on the trolley tracks, 
said maybe the stick would make 
the car fall over. Jesus, what fun 
that would be! Nick 
for being allowed to 
game, but was soon 
the trolleycar wheels 
stick to pieces, 
were a couple of dirty guys, 
on, punk, they said yuh ought to be 
lucky we let you hang around.

As they were urging Nick to find 
them a big board or a brick, his 
mother came down the street with a 
few bags of 
against her big 
a splotch upon 

“Here comes 
said.

“Hey, Nick, 
do?”

“Where, Tony?”
“Dere, Niggy. Dere.
“Yeah, Nick, what’d
Niggy and Tony jigged up and 

down, laughing and pointing at 
Nick’s mother.

“Jesus, it looks like, ho, ha, ha!” 
“Haw, ha.”
“Oh, what’d yer ol’ lady do?”
“Nicky,” she- called. “Come 

here.”
Nick was bewildered. Niggy and 

Tony were embracing their bellies, 
singing, taunting, “Shame on 
Nicky’s mudder, shame on Nicky’s 
mudder.”

“Come here, Nicky!”
He walked to her side. Up the 

stairs she kept muttering, “Little 
snots, little snots.”

In the house she became silent 
and busied herself in the kitchen. 
Nick kept looking at her dress as 
she moved about. He wanted to 
ask her what was there but was 
afraid she would 
his mother, 
and 
and 
and 
and 
head, and when he looked up her 
eyes were watery and he felt him
self strained through her tears and 
flowing within her breasts.

That .night he went to sleep on 
the couch in 
was next to 
the kitchen, 
awakened by loud knocks on the 
door. He saw his mother’s naked 
body bulge from the darkness.

“Who’s there?” she whispered. 
“It’s Mike!”
“Please go away. It’s too late.” 
“Lemme in!”
Nick thought the door was go

ing to whang to the floor, such 
hard knocking followed. She ran to
the couch and he squeezed
eyes tight. He was afraid
breathe. Then as he lay there 
and tense against the bulgy cu
shions, he could hear his mother 
saying shhh, and her feet hissing 
across the bare floor, and the 
saying “Whatsa matter? You 
like to eat no more?”

He heard the door to his 
ther’s room close, then talk, 
no more words, just heavy groan
ing and breathing, and he fell 
asleep in the hush that followed. 
He awoke feeling a smile on his 
cheeks after dreaming his father 
was back, who was also his big 
brother, and he ran into his mo
ther’s room. And it was his father 
there, he was so happy, until he 
heard the voice.

“What’s the kid doin’ here? Beat 
it.”

Nick stood there in the darkness.
“Go back to sleep, Nicky,” 

mother said quietly.
He walked out and dressed 

ran outside and walked in the 
(Continued on page 4)

auto- 
thou- 
Nick

game

Niggy

was grateful 
get in the 
sorry when 

splintered his 
Niggy and Tony 

Go

groceries pressed 
breasts. There was 
her dress.
your rną,” Niggy

what’d yer ol’lady

See.” 
she do?

not look like 
But the food was good 

he. forgot about everything 
his mother was big and soft 
warm. He jumped on her lap 
felt her breast soften under his

the living-room, which
the bedroom and off

He was suddenly

his 
to 

stiff

man 
don’t

mo- 
then

MIKE stood at the end of 
bar in a tavern across 

street from the Art Institute, 
glittering array of variously labeled
bottles stood at attention as he ad
dressed them. “Men of the inter
national brigade, comrades of the 
shelf, can you hear me? 
pocket I have notes about 
of expensive pictures being 
that fortress across the 
They’ll make ah article
Man will like very much’.”

I elbowed my way next to Mike. 
He disregarded me as he glared at 
the bottles and continued telling 
them: 
nothing 
with in 
in Art.
expression belied the fact that he 
had bitten deep into life and found 
it tasting like alum, and proceeds 
on the theory that all art dealing 
with biological functions is danger
ous art.”

“What the devil are you haran
guing the bottles for,” I defensively 
interrupted Mike.

“Oh, it’s you,” he said, trying 
not to appear annoyed. “I had an 
argument with a fellow at the 
Institute this afternoon. Much as I 
hate to talk about people, this 
fellow made me sore with his attit
ude of goodness. And he carried 
an umbrella. Ugh!

“Come, now!” I urged, wanting to 
appear amiable. “Offensive people 
don’t attend the Art Institute.”

“Tha’s what you think,” Mike re
torted, with a suggestion in his voice 
that made me think he thought me 
naive, 
booth, 
for a 
that I 
About

BROOKLYN, N. Y.—A Mid-Week 
Dance and Concert will be held 
this Wednesday evening (tomorrow) 
at the Laisvė Hall, 427 Lorimer St.

The dance is being held to raise 
funds for the LMS (Lithuanian Art 
League) and a short concert pro
gram will be held, featuring the 
Brooklyn Aidbalsiai under B. Šak
naitė.

Supplying the music for dancing 
which begins at 8:30 p. m. (pro
gram at 7:30) will be George Kaye 
and his K-men. Admission for the 
entire program is only 25c—less 
than the cost of a movie.

—Comm.

IDS YOUTH BRANCHES OF EASTERN 
SEABOARD TO HOLD CONFERENCE TO 

BUILD YOUTH MOVEMENT IN EAST
BROOKLYN, N. Y.—In a special 

call to LDS youth branches in the 
East, the National Youth Committee 
announced the calling of a special 
conference of Eastern Seaboard 
branches to build the LDS youth 
movement and branches throughout 
the East.

Pointing out the importance of 
celebrating the Tenth Anniversary 
of the LDS in 
CALL states:

“The time has 
concerted action
Tenth Anniversary Year. The time 
has come to build up our Eastern 
Seaboard LDS Youth Branches into 
a powerful block all along the East 
Coast so that we and our entire 
organization will be proud of the 
achievements we have made 
the Pittsburgh Convention.

“It is with this view in 
that the Eastern Seaboard
Youth Conference Is Being Called! 
Each youth branch 
branch and youth 
elect one delegate 
youth members in 
participate in the
the LDS Youth Movement into a 
powerful movement 
Americans.

“This conference 
called to prepare for
niversary Convention, the Olympiad 
and all the big doings that are to 
take place the last week in Au
gust in New York City. We must

prepare to have a ląrge athletic 
meet and to send many delegates.

“Let us gather together in one 
big huddle to make plans 
creased cooperation and 
through which the growth 
LDS in the East will be

for in
activity 
of the 

assured.
"Lets Start

proper style,

at last arrived 
to celebrate

the

for
our

the New Year Right! 
it is our Tenth Anni-

begin- 
know,” 
not a 

me.”

How to Write

“Quick, there’s an empty 
Let’s take it. I’ve an idea 

story for my waste-basket 
shall entitle “What I Think 
When I Write Something

Darling doth smile 
(and e’en 
tenderest

Sighs- ••
In sweet 

sleep 
sweet 
sweet 
sweet 
on a 
sweet 
truest

Eyes)

dreams 
tears 
years
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Wilmerding News

and decorous; and

long; or 
the nude 
suggest- 
and the 
by Chic

For the
Conservative Press

since

mind

back on

“After all 
versary year! Appropriately enough, 
this Eastern Seaboard Conference is 
being held on the last two days 
of this year in the city where wę^ 
shall have our convention. De
cember 30 and 31st are the dates. 
Prepare now to start off our Tenth 
Anniversary Year with a great big 
bang!

LDS National Youth Committee, 
John Orman, Sect’y.”

We Wilmerdingers had a meeting 
on December 3 and a small part 
of the many Lithuanians in our 
town attended. More than likely 
the gals were afraid of getting 
their bonnets wet. Here’s hoping 
that when the next meeting is 
held it turns out to be 
and glorious day so that 
turns out.

Which goodlooking chap 
the banquet wearing crepe soles, 
knowing there would be dancing 
and the fair damsels would be dy
ing to dance with him? Next time 
we girls will have to come pre
pared—we will have to bring an 
extra pair of shoes so he 
play the same trick on us.

And who is the bright lad 
was sleeping at the meeting 
awakened three hours after 
meeting to wonder what took place? 
Alright, bright lad, if 
your beauty sleep — 
meeting and we’ll let 
forty winks there.

a grand 
everyone

came to

can’t

who 
and 
the

you must get 
come to the 
you. get your

—Mayme,

Brooklyn Note
Sunday, January 14, is the date 

of the concert which the Brook
lyn Aido Chorus Is presenting at 
Labor Lyceum in Brooklyn. 
Keep this date in mind and make 
arrangements to spend a most 
pleasant afternoon and evening 
with Aidas. Watch this section 
for more details. —H. K.

Jackie Cooper, who plays the 
leading role in Paramount’s “What 
A Life” and “Seventeen” leads his 
own orchestra, composed of mu
sically inclined chums of his, dur
ing his off time from the studio. 
He calls the musical group “The 
Clambake Six.”

Chorus, passed away 
Sunday morning from 
of acute appendicitis. .. 
now reposing at Wm.

and each adult 
division should 
for every five 

the branch and 
plans to build

The city editor leaned 
his swivel chair.

“See, it looks like a < 
Nothing happening at all. 
what’s up?”

An eager young reporter enters 
and declares he has just returned 
from. Westchester.

“Well, and what happened out 
therč?”

"Why, sir, there was a canary 
escaped and the police had to capt
ure it,” answered the young and 
ambitious reporter.

“Oh, so the police had to help 
get the canary, did they? That 
canary is just like a CIO union— 
always causing the police trouble,” 
said the bditor. “Here’s how I 
want you to headline that story: 
‘WESTCHESTER CANARIES, LIKE 
THE CIO, CAUSE POLICE 
TROUBLE!”’

“Yes, sir,” said the ambitious 
porter, “just as you say, sir.”

“WELL! and what have you 
report, Wendells?” asked the city 
editor as another handsome news 
hawk entered.

“Oh, nothing,’ sir. I just was at a 
union meeting and nothipg hap
pened.”

"Nothing happened?” exclaimed 
the editor. “Impossible! We’ll make 
it happen!”

“Well, the workers just said they 
were going on a picnic at Prospect 
Park.”

“Oh, so they were going on a 
picnic at Prospect Park, were they? 
And ruining the'park, too, just like 
those unions. Here, young fellow, 
here is how I want you to write 
the headline for that story. ‘CIO 
UNION, LIKELY TO RUIN PARK 
ON PICNIC. CITIZENS 
WARNED!’ ”

“Yes, sir,” said the ambitious 
porter, “I’ll write just what 
say,< sir.”

“You’d better,” thundered the 
itor.

“Say, chief, here is 
which says that there 
crisis in Ohio, it says 
near starving there.” A 
py reader spoke.

“Nonsens.e,” ttfe editor bellowed. 
“There is no such condition here or 
there. Those people won’t work, 
that is all. Here is how you must 
headline that article. ‘REFUSING 
TO WORK IN SPITE OF BUSI
NESS BOOM, RELIEFERS OF O- 
HIO STRIKE FOR SOFT LIVING 
OFF TAXES!”’

“Yes, sir,” bowed the copy read
er, “just as you say, sir.”

“You’d better,” yelled the editor, 
“because we’ll have nothing but the 
truth in this paper.”

“Yes, sir, just as you say, sir,” 
bowed the young news slave as he 
bumped the floor with his head.

—Carl Petrus.

dull day.
Hello!

re-

to

re- 
you

ed-

of Lithuanian

is also being 
our Tenth An-

Julia Churinskas, a member of 
the Aido 
suddenly 
an attack 

She is
Cornell’s Funeral Parlor, 1210 Li
berty Avenue. She will be buried 
Wednseday afternoon at 
at Mt. Olivet Cemetery.

The Aldo Chorus and 
members and friends 
their deepest sympathy 
loving parents and 
brother.

BOOK REVIEW
YOU MIGHT LIKE SOCIALISM: 
A WAY OF LIFE FOR MODERN 
MAN. 
pages.
Books, Inc. 95c.

By Corliss Lamont. 820
New York: Modern Age

MANY are undoubtedly familiar 
with the public and literary 

career of Corliss Lamont. But I 
doubt if they are fully aware of 
the breadth and depth of his knowl
edge of social forces and the phi
losophy of their operation and of 
his gift for organizing this knowl
edge and lucidly presenting it. In 
You Might Like Socialism: A Way 
of Life 
tempted 
fulfilled 
ing so
from him many further contribu
tions to the cause of bringing a ra
tional world into existance.

for Modern Man, I am 
to say, Mr. Lamont has 

himself. I refrain from do- 
only because one expects

2 p. m.

all their 
express 
to her 

younger

deficiencies and perversities of capi
talism, which had been detailed in 
the preceding chapter, can be over
come and summounted. Mr. Lamont 
looks forward, as do all practical 
and sensible men, to a socialist 
world in which there is an abund
ance for everyone.

The fourth chapter, of forty-two 
pages, contains material which is, or 

well- 
with

should be, familiar to all 
informed readers. It deals 
socialism in the Soviet Union, that 
is, with one of the brightest pages 
in human history. It is a superb 
chapter. It briefly but adequately 
encompasses everything that is re
levant to a patient, definitive ex
position of just what Russia faced 
and what has been accomplished. 
Mr. Lamont warns those snivelers 
who try to magnify any Soviet 
difficulty or mistake that the “fun

logic” behind 
“would endure

who try 
difficulty 
damental 
planning 
there were no concrete example of 
Socialism so far in the world.” 
That is, he tells these mean-spirited 
lackeys of capitalism that they are 
wasting their time—they are not 
attacking socialism when they exag
gerate some momentary lack in the 
USSR, but only reveal their own ig
norance and venality. This chapter, 
like the second, is a gem of condens
ation. It provides a splendid panora
ma of social activity broadening out 
into an abundance for all man’s 
natural needs and a rational cult
ure for his intellectual ones. As 
Mr. Lamont remarks, though there 
is good reason to think that so
cialist planning would at present 
work at least twice as well in the 
USA as in the USSR, this guess 
“may soon be out of date because 
the Soviet Union is catching up so 
fast.”

socialist
even if

of much well-informed 
and discerning reflection, 
evangelical statement that 
an effective instrument as

I Don’t Think About.”
Pencil and paper appeared 

out of his pockets. Starting to 
he talked his words:

That 
■—he’s 
moral 
course,
are no moral absolutes; and then 
declares any violation of those ab
solutes, immoral. Thus it is immo
ral for a man to:have two wives; 
or no wives and one concubine; or 
no wife and an Oedipus complex.

“Since these things are immoral, 
it follows that any representation of 
them, in art, is even more immoral; 
for it is worse to talk about things 
than to ignore their existence.”

Mike stopped writing and asked 
me what I thought of his 
ning. “I’ll be darned if I 
I confessed. “Besides I’m 
critic and abstracts confuse

“Don’t be a fool. Then listen me 
out and I’ll assure you of an idea.”

Wetting the tip of his pencil like 
a kid, Mike went on:

“Of all things this fellow fears 
sex most. He considers it unlove
ly—which, to dispassionate view, it 
probably is. But by an ingenious 
feat of logic he contrives to be
lieve that what is unlovely will be
come beautiful — • and therefore 
dangerous—by familiarity. He pro
fesses not to enjoy the hidebus 
monster of vice, but declares that 
seen too often, familiar with its 
face, the weaker brethren will first 
endure, then pity, then embrace.

He is convinced that sex has 
an evil influence on those who come 
in contact with it through any but 
private and sanctioned channels. He 
is especially fearful of the peril to 
youth. Being a person of single 
mind, he overlooks, first, the fact 
that nature has made sex the pre
occupation of youth; and second, 
the psychological device known to 
the Greeks as catharsis.

“This device dissipates and subli
mates carnal impulses in art. Thus, 
the person of what is called evil 
mind — meaning a healthy active 
one—may, and probably does, re
ceive the moral benefit of release 
from action by what is known as 
immoral art.

“It is noteworthy that the most 
moral nations are’' those which have 
the most immoral art. The English, 
for example, are notoriously law- 
abiding, but have a passion for 
tales of crime. And the French 
whose home life is so rigorously 
conventional
who are so constantly troubled by 
their falling birth rate; are the 
world’s largest consumers of yellow- 
backed novels and unmailable post
cards.

“When people spend their good 
money on slightly gangerous movies, 
or on books with the odor of a 
duck that has hung too 
will crowd to exposures of 
that have an atmosphere 
ive of the dissecting room 
convenience made famous
Sale, there is only one explanation 
—they are merely inquisitive and 
seeking contrast with their normally 
respectable lives.

“If the purveyors of obscenity — 
who, as a class, are a rather dull 
and underpaid people—ever had to 
shut up shop because of failing 
trade, Herr Spengler’s dismal pro
phecies would be well on the way 
to fulfillment. The country would 
be ready for the crepe if all the 
vice became a cottage industry and 
didn’t have to be sought abroad.

“The reverse of the picture is 
doubtless equally true, although 
there are no statistics on which to 
base an opinion. The patronage of 
indecency represents a constant 
turnover, with few repeaters. Vice 
is a condiment, and only the psy- 
copath can take much of it with
out getting unpleasantly sick.

“The advocates of suppression, 
boycott and censorship overlook so 
many things that it is hardly sur
prising to find them in ignorance 
of the fact that rarely does a sala
cious show break box-office records 
and putrescent books make best 
sellers. t

“The money-maker, in show bu
siness and publishing, has always 
been sweetness and light.

“To these heresies, the reform
er' may retort by pointing out that 
the prisons are full of malefactors 
who ascribe their downfall to the 
evil influence of books and pictures. 
The reformer will also mention the 
fact that instruments cunningly con
cealed beneath the bed of a child 
who has just attended an exciting 
movie, record a greatly increased 
tendency to toss. The reformer 
has a vast supply of evidence to 
support his argument.

“To it all, however, I can only 
answer that sweetness and light 
has had so little influence on the 
ways of the human race, the power 
of evil to corrupt must be consider
ably over-estimated.”

The impression of 
was made forcefully, 
curiously. “Have you

Launch Drive 
To Curb Dies

a dispatch 
is a relief 
people are 
young co-

Morgan partners, and

This excellent and useful book is 
divided into eight chapters, or 
parts, and is considerably more than 
a clear and succinct justification for 
entertaining a socialist philosophy. 
It is a description of Mr. Lamont’s 
own intellectual odyssey, a repo
sitory 
thought 
and an 
will be
long as capitalism lasts.

The first seventeen pages discuss 
why Mr. Lamont, whose father and 
brother are
persons like him, become radicals. 
He declares, 
that to base 
is to take the first step toward 
socialism, and that to examine capi
talism objectively is to perceive the 
necessity for socialism. There are 
many acute observations in this 
chapter about the upper middle 
class and the top bourgeoisie, and 
some excellent material from Mr. 
Lamont’s personal experience illus
trating his contentions.

and I think proves, 
one’s life upon reason

William Frawley, who has played 
comedy and\ heavy roles in scores 
of pictures and was for many years 
on the stage, is playing a press, 
agent in “The Farmer’s Daughter.” ėd?” 

and Strangely, he stepped out of a “Waiter,” I called, 
yel- youthful career as a court reporter kies and soda.” • 

to become a Broadway press agent. ~ -

his

the last dot 
Mike eyed me 
been educat-

Two whis-

•B. Sovetsk!..

to undermine
was started

campaign will

SAN FRANCISCO, — A strong 
campaign for civil liberties and the 
complete exposure of the Dies un- 
American Committee as a subversive 
element attempting 
the maritime unions 
here Monday.

Spearhead of the
be the Keep America Out of War 
Committee of the San Francisco 
Bay Area District Council No. 2 of 
the Maritime Federation qf the Pa
cific.

Labor’s Non-Partisan League is 
now establishing Keep America Out 
of War Committees and the federa
tion’s pamphlet, “The Yanks Are 
Not Coming,” has now sold more 
than 50,000 copies.

“The unity of all peace loving 
groups in the determination to keep 
America out of war is growing and 
as for the maritime workers, it is 
clear the only battle they are going 
to get in is the battle to keep 
America out of the European 
perialist war,” said Yates.

im-

The next forty pages set forth 
the inadequacies of capitalism and 
the reasons therefore. Mr. Lamont’s 
exposition is exceptionally well-rea
soned and well-calculated to over
come the rationalizations and psy
chical deafness of those passive 
victims of capitalism who prefer 
to elude facts and evade thought. 
I experienced considerable literary 
pleasure in observing the grace 
with which he assembled the re
sults of an astonishing amount of 
reading, research and reflection. 
This second chapter, I think, states 
the case against capitalism clearly, 
concisely and completely. It will 
convince anyone who has anything 
resembling an open mind, 
little gem.

In the thirty-eight pages 
third chapter Mr. Lamont
bold thing. He presents a detailed 
plan foę a socialist government in 
this country! I think him very 
valiant his scheme quite sensible. 
Everybody, from left to right, will 
want to embellish or amend it— 
which, I fancy, is the very purpose 
for which he concocted it. And 
it contains the clearest definition of 
the true role of banking (as book
keeper and coordinator for indus
try and commerce) I have en
countered anywhere. The chapter 
Itself is devoted to the possibilities 
and potentialities of socialist plan
ning,_ and shows how the inherent

It is a

of the 
does a

The last four chapters of You 
Might Like Socialism, which occu
py 160 pages, deal with war and 
peace, the extension of democracy, 
the philosophical substructure of so
cialism and the kind of culture it 
will support, and a world-wide prog
nostication of the chances of estab
lishing socialism. The dynamic ev
ents of the last two months will 
oblige Mr. Lamont to change sur
prisingly little in forthcoming edi
tions, of which, I sincerely hope, 
there will be an unending number. 
He himself anticipated this and the 
concluding paragraph of the preface 
is this: “Since throughout this vo
lume and particularly in the last 
chapter I have dealt to a consider
able extent with contemporary af
fairs, it is quite possible that by 
the time this study is published, 
events, which move so swiftly these 
days, will have swept ahead of or 
contradicted me on one point or an
other. Hence it is necessary to 
say that this book 
on August 18, 1939.”

When I think of 
norant, obsolete and
writing is in this time of vast his
torical transition, I have no hesitan
cy whatever in declaring that Mr. 
Lamont’s book is one of the very 
few books of the current publishing 
season which have permanent va
lue. It will inspire all who are fa
vorable to his viewpoint, and, I 
am confident, influence others in 
the right direction as long as ca
pitalism lasts. —Henry Hart.

went to press

how futile, 1g- 
venal so -much \



Ketvirta Jraatapb

(Tąsa)
“Berniukas užsidėjęs maišą ant galvos 

nuo lietaus žingsniuoja su dviem skati
kais į miestelį. Jis žino, kad už du ska
tikus gaus devynis briežiukus. Kada juos 
parneš namo, tai kiekvieną atsargiai 
perskels pusiau ir tokiu būdu 18 kartų 
bus galima pasidaryti ugnį... O jeigu 
nebus briežiukų, tai reikės eiti su puodu 
pas kaimyną ir skolinti ugnį.”

Kad Kurek neišgalvojo, kad jis per
davė tiesą apie Lenkijos valstiečių var
gingą gyvenimą, tai tą patvirtino ir 
“Wieczor Warszawski” laikraštis, kuris 
štai kokį paveikslą suteikė:

—Mergaite, bėk pas Kasprusą su bala
na, uždek ir parnešk ugnies! tarė moti
na.

Mergaitė apsiginklavus trimis puši
nėmis balanomis nubėgo ir greitai grįžo 
atgal su plevėsuojančia liepsnele, o mo
tina jau buvo paruošus malkas, kad ne
užgestų ta brangenybė. Balanų apšviesti 
žmonės buvo basi, apskurę ir sumenkę. 
Visa tai priminė akmeninio amžiaus 
žmonių gyvenimą, o ne^ dvidešimtą, civi
lizuotą, šimtmetį. Ir toliau rašytojas su
šunka:

—Arklys jau seniai būtų padvėsęs to
kiame gyvenime, o žmogus gyvena! Bet 
ne visi išlaikė. Šimtai valstiečių mirė 
nuo bado ir šalčio.

Sodžiuje Gurka Polina, netoli Lucko 
miesto, Elena Klimiuk eidavo pas kai- 
minką skalbti drabužius muiluotame 
vandenyje, nes savo muilo neturėjo. Mui
lo šmotas, tai laimė!

Ten pat ukrainietis Čai Chomiak į me
tus du kartus nusipirkdavo cukraus— 
Velykoms ir kalėdoms. O vienas valstie
tis per dvidešimts metų neragavo cuk
raus ir užmiršo jo :skonį.- Vieton cuk
raus, valstiečiai naudojo cukrinius run
kelius. Išvirtų runkelių putra ir tarnavo 
vietoje cukraus.

Briežukų dėžutė buvo 8 skatikai, tuo 
kartu, kada valstietis už sunkų darbą 
nuo saulės užtekėjimo iki nusileidimo 
gaudavo 80 skatikų. Todėl buvo net taip 
išsigudrinusių, kad vieną briežuką skal
dė į keturias dalis.

Pundelis tabako (makorkos) buvo 60 
skatikų. Vienas žmogus neištesėjo nusi
pirkti pundelį, o keliems bendrai pirkti 
draudė įstatymai. Jurko Olševski, koo
peratyvo pardavėjas, buvo nubaustas 20 
zlotų pabaudos už tai, kad jis vieną ta
bako pundelį perpjovė dėl penkių vals
tiečių. Petras Semeniuk tris paras iš
buvo kalėjime už tai, kad jis nusipirko 
pradėtą tabako pundelį.

Paties-valstiečiams sodyti tabakas— 
griežtai uždrausta. Jeigu nors vienas 
diegas bus surastas, tai valstietis turės 
pasimokėti pabaudą. Steponas Korobko 
išsėdėjo 14 parų kalėjime užtai,kad, jo 
nelaimei, gale stubos, patsai tabako die
gas išaugo ir policininkas surado. Todėl, 
daugelis valstiečių rūkė vyšnių lapus, 
kas kenkė jų sveikatai. Kerosinas įsigy
ti, tai didelė laimė. Daug valstiečių va
karais apšviesdavo savo stubas balano
mis. Apie valstiečių maistą netenka ir 
kalbėti—duona ir svogūnas užėmė pirmą 
vietą.

Ar tai nenuostabu? Lenkijoj dvarpo
niai sudarė pusę vieno nuošimčio visų 
gyventojų, o jie turėjo pusę Lenkijos 
dirbamų žemių! Ant kiekvieno dvarpo
nio ūkio parėjo po 718 hektarų žemės. 
Tuom kartu 2,110,000 valstiečių, nedide
lių ūkių, turėjo tik 15 nuošimčių dirba
mos žemės, arba po vieną hektarą ant 
ūkio.

Ypatingai Vakarų Baltrusijoj ir Uk
rainoj labai mažai valstiečiai turėjo že
mės... Polesėj 1,000 dvarponių valdė du 
trečdalius visos dirbamos žemės; tuo 
kartu, kada baltarusiai ir ukrainiečiai 
valstiečiai biedniokai teturėjo tik vieną 
16-tą dalį dirbamos žemės, nors jie su
darė per 70 nuošimčių visų gyventojų! 
Stanislavo vojevodstvoj 630 lenkų ponų 
turėjo savo rankose daugiau, kaip pusę 
dirbamos žemės; o 200,000 ukrainiečių 
valstiečių tik \ žemės. Lunenco apskri
ty), Vakarų Baltarusijoj, dvarponiai tu
rėjo net 68 nuošimčius žemės, Žiskovo— 
52%..

Taip buvo su dvarponiais ir mažaže
miais. Bet Lenkijoj buvo daug valstiečių 
visai, bežemių. 1927 metais iš kiekvieno 
100 valstiečiu-šeimynų 44 šeimynos ne

turėjo arklio. 1935 metais eilėje sodžių 
net 80% valstiečių neturėjo savo nuosa
vo arklio. Toki be arklių, be karvių ir 
bežemiai valstiečiai, tiesiai vergavo po
nams. Taip Krakavos apylinkėj, 1927 
metais, bežemiai valstiečiai suimdavo 
ponui javuą tik vieną šešioliktą dalį javų 
gaudami už savo darbą, o 1933 metais 
jau net už dvidešimtą dalį. Nuolatos jų 
gyvenimas ėjo blogyn.

Lenkijoj valstiečiai buvo baudžiaviškoj 
padėtyj. Žemė, girios, ežerai priklauso 
kunigaikščiams, grafams ir ponams. 
Valstiečiai patekdavo jų arba kunigų be
laisvėm štai laikraštis “Vyzvolene” ra
šė, kad numirė vienos moters vyras. Re
liginiai įsitikinimai dideli. Kad palaidoti 
su religinėmis apeigomis, tai moteris su
tiko kunigui atidirbti 20 dienų. O ar tai 
ji buvo viena? Reikia pinigų, gausi jų 
pas buožę ar dvarponį, kunigą ar popą 
ir šimteriopai turėsi atidirbti. Reikia ap
sivesti, kūdikį apkrikštyti ir vėl eik die
nas dirbti.

O valstybės taksai, o bausmės už kiek
vieną daiktą! Dubrovsko apskričio vals
tietis rašė: “Mane įskundė, kad mano 
šuo bėgiojo be antsnukio. Paskui tas pat
sai policininkas, kad nedaviau jam ky
šių, septynis kartus skundė, būk pas ma
ne buvę vakaruškos. Už visus tuos pra
sikaltimus turėjau atsėdėti 9 mėnesius ir 
3 dienas kalėjime, nes neišgalėjau sumo
kėti 1,085 zlotus bausmių.”

Net valdžios organas “Gazeta Polska”, 
1934 metais, rašė: “Po priespauda taksų 
naštos valstiečiai netenka paskutinio sa
vo duonos kąsnio, viską išparduoda, kad 
tik juos sumokėjus.” Buvo atsitikimų, 
kad varžytinėmis išparduodavo, už ne
sumokėtus taksus, * ne vien atskirus 

' ūkius, bet net ištisus šodžius. “Ilustro- 
wany Kurjer Codzieny” rašė:

“Pas mus vargas pasibaisėtinas. Gal 
būti tik kur Indijoj arba Brazilijoj ga
lima surasti ką nors panašaus. Mūsų 
skurdas taip didelis, kad tas atima teisę 
vadintis kultūringa šalimi.”

Greta ekonominio valstiečių pavergi
mo ėjo tautinis ir politinis pavergimas. 
Vargo ir skurdo, nelaimių ir dvarponių 
persekiojami, valstiečiai sukildavo. Ypa
tingai dažnus sukilimai buvo Vakarų 
Baltrusijoj ir Ukrainoj, kur greta eko
nominio pavergimo dar buvo ir tautinis 
valstiečių pavergimas. Taip 1936 me
tais įvyko tarpe valstiečių ir policijos 
susikirtimas Kszeszevicuose ir Ostrove- 
Tuligovske, kur 18 valstiečių ir bernų 
buvo nušauta ir keli desėtkai sužeista. 
Tuo pat laiku buvo susikirtimai Grube- 
szovo, Liublino ir Zamosc’ės apylinkėse. 
Lapkričio mėnesį, 1938 metais, šimtai 
tūkstančių valstiečių demonstravo ir mi
nėjo Rusijoj proletarinės revoliucijos 
sukaktį. 0

Lenkijos valdančioji klika žiauriai 
puolė darbininkus ir valstiečius. Bau
džiamieji būriai iš kareivių, o ypatingai 
fašistų gaujų, apsiginklavę nuo galvos 
iki kojų, zujo po visą šalį. Jie tūkstan
čius vyrų, moterų ir vaikų išžudė be jo
kio rimtesnio apklausinėjimo ir teismo. 
Plakimai, botagai, rykštės, švilpė ore, 
kaip viduramžių gadynėj. Banditų gau
jos žagino moteris ir merginas. Vakarų 
Baltarusijoj ir Ukrainoj per dvidešimts 
metų šimtai sodžių paversta į pelenus!

Net pačios Lenkijos buvusios valdžios 
daviniais remiantis per 8,000,000 žmonių 
neturėjo jokio užtikrinimo gyvenimui. 
Galicijoj maža saujėlė kunigaikščių ir 
dvarponių savo rankose laikė 44 nuošim
čius dirbamos žemės, o 55 nuošimčiai 
valstiečių ūkių turėjo tik 11 nuošimčių, 
iš kurios jie badaujančiai gyveno ir vos 
sumokėdavo valdžiai taksus. Tuo pat 
kartu 26 nuošimčiai valstiečių visai ne
turėjo žemės ir buvo priversti eiti pas 
dvarponius tarnauti bernais, mergomis 
ir kumečiais. Jų padėtis buvo baisi ir 
jie ne tik nemylėjo tokią “tėvynę,” bet 
tiesiai jos neapkentė.

Sunkūs Retežiai
L

Daugiau, kaip pusė Lenkijos valstybę 
sudarančios teritorijos buvo ne Lenki
jos, apgyventos didžiumoj kitų tautų 
žmonių. Aštuoni milionai ukrainiečių, 
per trys milionai baltarusių gyveno plo
te, kuris buvo didesnis už pačią Lenkiją.

- (Bus daustatO
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Philadelphia, Pa
Svarbus Pranešimas

14-15-16 dd. gruodžio bus 
perstatomi puikūs judamieji 
paveikslai iš Rusijos gyveni
mo teatre * and 6th ir Poplar 
gatvių. Pelnas skiriamas Ru
sijos žmonėms, nukentėju- 
siems nuo dabartinio karo su 
fašistine Suomija. Pamatykit 
tą paveikslą ir paremkit tą 
prakilnų darbą.

—o—
Pataisymas Klaidų

ALDLD 6 apskr. paskelb
tam konferencijos protokole 
yra įvykę pora klaidelių, ku
rios turėtų būt atitaisytos.

Pirma klaida — 
kad 
16 :30 
kad 
11:30

Antra klaida — baltimo- 
riečių kuopos raporte pasaky
ta, kad jų kuopa išplatino li
teratūros už $2.30, o turi būt 
už

konferencija 
vai. ryto. ( 
konferencija 
vai. ryto.

$20.30.

-HOME
(Continued from page 3) 

low-orbed streets and finally 
slumped into a store entrance. He 
was awakened by a policeman lift
ing him to his feet.

“What you doin’ here, sonny?”
Nick did not answer. He rubbed 

his eyes with his dirty hands. His 
eyes looked feverish and frightened.

“What’s the matter, boy, 
dumb?”

Nick nodded.
“You lost?” ’
Nick shook his head.
“Where do you live?”
“Home.”
“Where’s home?”
“Dunno.”
“You ain’t got a home, sonny.

Tell me.”
“Hones’ I got one.”
“If I don’t take you home, I 

got to take you to jail.”

"i’ll take y<t>u.” ' • •
The pbliceman followed him. ,Nick 

did not want'to go home. He saw 
Niggy and Tony, and he could 
not go back. He did not want 
the cop to go up to his house.. 
Somebody was going to get in 
trouble. Then he forgot where he 
lived. No matter what the police
man asked, Nick did not know 
anything. When Nick began to cry 
the policeman said he shouldn’t be 
afraid of being lost. He wanted to 
help Nick. Nick felt tears on his 
cheeks, and tasted them. When 
the squad car came, Nick got in. 
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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.

— M _
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atsidarė
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Kas parduok $2.50 vertės žemiau nurodytų knygų gaus 6 kavai- 

\ kų setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67
šuirkštas^T sakutė ’tfrkttte pffeskoniam, 

1 arbatinis saiikštejisir 1 vaisiam šaukštelis.

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

ROGERS SILVERWARE

Tie-daiktai yra: :

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.

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
naujus 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 BMT Line* 

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

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

Valandos: U-l; 5-8; NedčlioJ: U-l
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
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
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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 ąulieti sidabru—užtikrinti visam am
žiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lietas, bet jis du kartu nulietas 
grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiausiai dėvisi. . . Kiekvienas daiktas yra 
dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaik
čių 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 “Laisve” 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 Knygių iš Šio Surašo:.
• MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėjo Rusijoje, pus
lapiu 501, kaina $1.00.
• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.
• MORTOS VILKIENES DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.
• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.
• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.
• DINGUS ROŽYTE, 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. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.
• KRIKŠČIONYBE IR KOMUNIZMAS, parašė 
A. Bimba, puslapių 32, kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBE IR KĄ JI DAVE 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. Kaškiaučius. 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, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MŪSŲ 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. Kafi- 
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 gaus7 1 setą Šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas .............................................................
Antrašas ..........................................................

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Kaip Kaunas Ruošiasi Žiemai Cleveland, Ohio
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

į savo vietą, tas kuklusis 
pareigūnas grįš į savo įstai
gą ir į savo kolegos klausi
mą, kur buvęs, jis ramiai 
atsakys:

—Atlikau labai svarbų 
reikalą—žiemai nusipirkau 
malkų.

Ir jei atsitiks taip, kad 
tas jo kolega malkų dar ne
bus pirkęs, jis apipils jį 
klausimais, kur malkas pir
ko, kiek mokėjo, ar jos sau
sos ir tt. Į tokį aktualų pa
sišnekėjimą įsimaišys ant
ras, trečias, ketvirtas kole
ga. O kitą dieną jau kitas 
pareigūnas įeis į savo vir
šininko kabinetą ir žemu 
balsu sakys:

—Pone viršininke, leiskit 
man valandėlei išeiti į mie
stą svarbiu asmenišku rei
kalu ...

Betgi žiema yra toks 
daiktelis, kad vien geru 
maistu ir malkomis nepasi- 
kakinsi. Reikia dar ir šilto 
rūbo, reikia batų, kojinių, 
net šiltesnės kepurės. Ta
čiau šie būtino reikalingu
mo daiktai statomi antron 
eilėn. Jais kaunietis prade
da rūpintis tik tada, kai jis 
žino, kad žiemą jam šaltis 
kaulų nelaužys ir skrandyje 
šunelis nelos. Tais daiktais 
apsirūpinęs, jis pradeda 
dažniau pažvelgti į manu
faktūros krautuvių vitri
nas, pradeda domėtis me
džiagų spalvomis, pasiuvi
mo formomis ir kitais smul
kesniais to dalyko reikalais.

Tačiau visų svarbiausias 
dalykas yra pmiginė. Jei 
žmogus esi biednas ir gyve

sni tik iš to, kifk tau darb
davys išmoka mėnesio gale 
atlyginimo, tai kuo greičiau 
skubini pas kurį savo dėdę 
ir prašai paskolos “svar
biam reikalui.” Bet jei ne
turi nei gero dėdės su pilna

pinigine, anei jokio kito ar
timo, kurio piniginė tau 
bent kartą per dešimtį me
tų būtų prasivėrusi, tada 
eini pas savo šefą ir itin 
švelniu balsu sakai jam:

—Gal galėčiau gauti tru
putį avanso...

Jei tavo šefas šunims 
skūros nelupa ir žmogiškus 
reikalus supranta ir atjau
čia, tai tu avanso gausi ir 
nusipirksi tokį daiktelį, ku
ris šildys tavo griešną kū
ną per visą žiemą.

Ir daug tokių Kauno po
nų, koks esi tu, tavo drau
gas ar tavo kolega, dabar 
kasdien varsto manufaktū
ros sankrovų duris, apžiū
rinėja medžiagas, lanko siu
vėjus, mieruojasi batus ar 
kaliošus...

Ir šį kartą pasitvirtina 
liaudies išmintis, kad žiema 
ne sesuo, šaltis ne brolis. 
Nesgi jei žiema būtų sesuo, 
o šaltis būtų brolis, tai Kau
no ponia su savo tarnaite 
ankstybą rytą neitų į arti
miausią rinką, valdininkas 
nestovėtų vienoje eilėje su 
stambaus namų savininko 
kiemsargiu prie malkų san
dėlio durų, gero dėdės netu
rįs žmogelis neprašytų savo 
šefo trupučiuko avanso...

V. Rauduvė.

FRAN CŪZAI GERINA 
TVIRTOVIŲ LINIJĄ PA

GAL NAZIŲ MODELĮ

Paryžius. — Prancūzai 
prisibudavojo fortų užpaka
lyje savo Maginot tvirtovių 
linijos. Pasimokino iš vo
kiečių, kurių Vakarinė Sie
na susidaro iš atskirų, ne
sujungtų tvirtovių per ko
kias 30 mylių pločio. Pran
cūzai suprato, kad priešas 
galėtų pramušt nors ir stip
riausią vieną sąlydžią, jung
tinę tvirtumą, kaip kad Ma
ginot Liniją.

“Laisves” Vajus Prailgintas
Kuzmickas ir Ramanauskas kopia į ruoštą. Rimtai 

grasina Šimaičiui. Waterburis pralenkė Philadelphiją. 
žymiai kyla apačioj, grasina aukščiau esantiems kontes- 

tantams. Daug pasikeitimų matysime ryt dienos laidoje.

Serga Mūsų Draugės
M. Venslovienė, 8101 Kor

man Ave., pasidavė į East 
End Hospitalį, Eddy Road. 
Jos lankymo valandos: dieno
mis nuo 2 iki 4; vakarais nuo 
7:30 iki 9:30.

Draugei Venslovienei buvo 
padaryta didelė ir pavojinga 

į operacija, gruodžio 6 d. Ji 
, yra labai silpna.

Draugė Venslovienė yra 
, ALDLD 22 kp., Amerikos 

Lietuvių Moterų Kliubo ir 
LDS 55 kp. narė. Ji yra daug 
paaukavusi dėl darbininkų 
klasės reikalų. Ir mes, orga
nizacijų nariai, turėtume at
lankyti šią sergančią savo 
draugę. Venslovienė pagei
dauja, kad josios draugai ir 
draugės malonėtumėte atlai
kyti ją.

—o—
Draugę Garbinčicnę ištiko 

didelė automobilio nelaimė: 
ją labai sunkiai sužeidė, o jos 
sūnų 'Zanie sužeidė lengviau. 
Jie randasi Emergency Clinic 
ligonbutyj, E. 152nd St., prie 
Five Points. Kas norėtų dau
giau gauti informacijų, kreip
kitės jų gyvenimo adresu: 
C. Garbinčius, 13501 St. Clair 
Ave.

Taip pat draugė Garbinčie- 
nė yra LDS 55 kp. ir ALDLD 
190 kuopos narė. Nariai turė
tumėte atlankyti šią sergan
čią draugę. Garbinčiai yra 
geri organizacijų rėmėjai ir 
dienraščio “Vilnies” skaityto
jai.

—o—
Draugė M. Raulinaitienė 

dar vis drūčiai serga. Jau 
penktas mėnesis kaip ji turė
jo operaciją Mount Sinai ligo
ninėj ir dar vis serga. Dabar 
ji randasi namie po. antrašu 
7218 Melrose St.

Ji yra ALDLD 22 k p. narė. 
Draugai ir draugės, malonė
kite ją atlankyti. Ji liūdi, 
kad labai mažai kas ją atlan
ko. Ji skundžiasi, kad jai yra 
labai nuobodu ir ji yra pasiil
gus mūs. Priduokime jai dau
giau energijos, kad ji galėtų 
perkęsti tą viską ir eiti ..prie 
sveikatos.

Draugė Raulinaitienė, būda
ma sveika, daug darbavosi ir 
aukavo darbininkiškiems rei
kalams, ir mes neturėtume už
miršti savo sergančią narę.

Aš nuo savęs vėlinu jums vi
soms, brangios draugės, grei
tai pasveikti ir vėl su mumis 
sykiu dalyvauti.

M. Valentą.

prie “jaunavedės” labai smal
sus — nugėrė du bučkiu ant 
syk! Sakoma, kad svetimos 
bučkiai visuomet esą saldesni. 
Baranauskienė korespondentui 
aiškinosi, kad jos širdukas 
tik dėl “eksaitmento” nega
lėjęs pasirodyt tokiu, kokiu 
jis buvo 25 metai atgal ir ko
kiu jis yra dabar: jis prie jos 
—kaip musė prie medaus! <

Kadangi bankieto rengėjų 
persiauras politinis (sklokiš- 
kas) soktantizmas korespon
dentui nesuteikė progos pa
sveikint celebrantus nuo lais- 
viečių, tai šiuomi prašau drau
gus Baranauskus priimt mūsų 
širdingą sveikinimą ir linkėji
mą, kad jūsų gyvenimas ir atei
tyj būtų gražaus sugyvenimo 
pavyzdžiu ir kad jis jum 
patiem būtų tokiu malo
niu, kokiu jis buvo 25 metai 
atgal, kad jis būtų įkvėpimu 
ir jūsų gražiai išauklėtiem 
vaikam! Korespondentas.

Vokietija Slepia Smarkiau
sius Savo Karo Laivus

Basei, Šveicarija. — Gau
ta pranešimų,^ jog tai du se
ni Vokietijos karo laivai, o 
ne naujieji šarvuotlaiviai 
“Deutschland” ir “Admiral 
Scheer,” nuskandino kelis 
prekinius Anglijos laivus 
vandenynuose. Sakoma, jog 
naziai laiko “Deutschland” 
ir “Admiral Scheer” paslė
pę vienoje savo laivų sto
vykloje. Bet aniedu senieji 
Vokietijos karo laivai yra 
taip nutaisyti, kad būtų 
panašūs į “Deutschland” ir 
“Admiral Scheer.”

Dovanų ruošte šiandien stovi šie kontestantai: Great Neck, N. Y.

Prancūzai pradėjo šaudyt F 
vokiečių kareivius vaikščio- E 
jaučius pafrontėje; tai ir J 
vokiečiai pradeda šaudyt įT 
francūzus pafrontėje.

Daugelis francūzų karei- 
vių yra paleidžiama dešim- 
čiai dienų pasilsėti. |

London. — Italija jau 
pristatė 50 karo i 
Suomijai.

lėktuvų if
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ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi

“Gaukite “ 
Skaitytom.

Laisvei” Naujų j J

PRANEŠIMAI IŠ KITUR |
LINDEN, N. J. g

ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks: » 
gruodžio 13 d., 8 v.v., “Welcome f 
Hall,” 16th St. ir Winans Ave. Pra-i J 
some narių skaitlingai dalyvauti, nes 
turėsime < 
tarti ir rinksime 
m. it

ų skaitlingai dalyvauti, nes # 
daug svarbių dalykų ap- ’ 
aksime naują valdybą 1940 y

kurį daiktą

šį skelbimą su sa- 
ir gausite didelę kainoje 

NUOLAIDI

Atsineškite 
vim

C. Andriūnas, Sekr.
(291-292)

GARDNER, MASS.
Ketvirtadienį, gruodžio 14 d., va

kare, Liet. Piliečių Kliube bus susi
rinkimas Lietuvių Moterų Kliubo. 
Šis susirinkimas bus svarbus. Kvie
čiame moteris dalyvauti, bus ir ska
nių užkandžių, patarnaus Adomaitie-' 
nė ir Baranauskienė.

L. J. E.1
(291-292)

IERI-THIN GRACE . . . n-jewei 

dependably accurat* Gruen. Yel>,>w 
gold filled cate ..... $29.75

i
I
IiJ

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton 1
Laikrodininkas-Jeweler ''

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

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

Sveika tn Ligoniams
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir or laivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
lapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

- AVORCESTERtMASS... —-
TURKIU BANKIIIVS

Minėjimui sukakties 20 metų dienraščio “Laisves.” 
Rengia IJLD 1.55 ir 11. kuopos.

Sekmadienį, 17 Gruodžio (December)
ANT 29 ENDICOTT STREET

Pradžia 5 vai. po pietų. Įžanga 75 centai.

Worccstcrio ir apylinkes lietuviai! Prašom skaitlingai minėti liau
dies dienraščio “Laisves” 20 metų gyvavimų. Bus vienas iš gražiau
sių parengimų, gražiausioj lietuvių svetainėj, su gražiausia muzikale 

ir dainų programa.
PROGRAMA:

Dainuos Aldo 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.

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuauglmo žmonėm.

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

drabuži dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

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

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

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

A. Stripeika, Elizabeth .............................................. 2604
Penkauskas-TamoŠauskas-Simutis

Lawrence - Nashua ........................................... 2041
K. Žukauskienė, Newark ........................................... 1869
J. Bakšys, Worcester ................................................... 1496
Waterburio Vajininkai ...................................  1449
ALDLD 10 kp., Philadelphia ................................. 1398
A. Klimas, Hartford .........................................................852
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh apylinkė ............. 776
V. Vindžiulis, Hudson ................................................... 589
G. Shimaitis, Montello ................................................ 510

S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 426
J. Ramanauskas, Minersville .... 400
A. Žemaitis, Baltimore ............. 384
P. Žirgulis, Rochester ..............  364
R. Aučius, J. Bimba, Paterson 359
J. Rudman, New Haven ........... 358
B. E. Senkevičienė, Easton ....... 339
J. J. Mockaitis, Bridgeport ..... 282
L. Prūseika, Chicago ................  258
S. Puidokas, Rumford ............... 252
S. Kirslis-Kalvelis, Bridgewater 246 
J. Navickas, Haverhill ................  213
J. Grybas, Norwood ................ 194
S. Paulenka, Lowell ................  182
H. Žakienė, Binghamton ........... 182
J. Žilinskas, Lewiston ................  173
V. Padgalskas, Mexicę ................  162
S. Mason, New Haven ............... 154
V. Andrulis, Chicago ............... H9
A. -Valinčius, Pittston ............... HO
M. Klimas, Richmond Hill ......... 102
P. Šlekaitis, Scranton ................ 95
A. Mickevičius, Bristol ............. 94
Senas Vincas. Gibbstown .......... 94
Geo Stasiukaitis, Cliffside . 88
A. Taraška, Hartford .............. 75
Klevinskas, Scranton ................ 74
J. Gugas, Detroit ...................... 72
J. Borris, Dedham .................... 72
M. Youces, Cleveland ................. 72
L. Petrokas, Leechburg .... ...... 72
A. Balčiūnas, Brooklyn ........  70
J. K. Alvinas, Detroit .... ........ 65
A. Lideikienė, Great Neck ...... 65 
Dagis, A., Sudbury ...................... 64
F. J. Repšys, Milford ................ 60
J. Adams, Grand Rapids ........... 59
V. Pucln, St. Louis ................. 55
J. NavaUnskienė, Binghamton .... 50

M. Baltrušaitis, Seattle ........... 50
Drg. Meškys, Ozone Park ....... 50
P. Kabosis, Maidsville ................ 50
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 50
J. Marshalonis, Bristol ........... 50
W. Goodis, Utica ...................... 50
M. Petraitis, Bethlehem ........... 50
I. Stankus, Buckner, Ill................ 50
J. Briedis, Fair Oaks ................  50
F. J. Madison, Youngstown ....... 44
J. Ragauskas, Shelton ..........  44
J. A. Jerome, Barre Plain ..... 44
Ig. Kubiliūnas, So. Boston ..... 44
V. Sutkienč, San Francisco ..... 44
Karpich, P. W., Lynn ....................  44
J. Visockis, Wilkes-Barre ......... 43
J. Gašlūnas, Brooklyn .............. 42
O. Girniene, Binghamton ............. 40
M. Valenta, Cleveland ................  38
R. Jarvis, Plymouth ................ 30
C. A. Motčjūnas, Williamstown 30
J. Mažeika, Cleveland ................ 27
O. Cibulskienė, Brooklyn ........... 27
J. Nalivaika, Brooklyn ..............  24
A. Dapšis, Detroit........................ 22
P, Sprindis, Kenosha ................ 22
J. Mitchell, Washington ........... 22
P. Žemaitis, Detroit ....'................  2%
A. Dambrauskas, Arlington ......... 22
J. Gudišauskas, Tamaqua ........... 22
S. Žostautas, Kapuskasing, Can. 20
K. Kuzmickas, Harrison ........... 12
G. Stasiukaitis, Cliffside ........... 10

“Laisvės” Stabas
D. M. Šolomskas .........   463
Geo. Kuraitis ..................... .......... 90
R. Mizara ....................................... 80
J. Barkus ..........................      66
P. Buknys ........ .......................... 46

BARANAUSKŲ SIDABRINĖ 
SUKAKTIS

Pereito šeštadieno vakare 
Kasmočių svetainėj buvo iškil
mingu bankietu pagerbta 
draugų Baranauskų ženybinio 
gyvenimo sidabrinė sukaktis. 
Svečių buvo pilnutėlė svetai
nė. Baigiant vakarienę, Ba
ranauskų pagarbai buvo pa
sakyta daug gerų linkėjimų ir 
galop “jaunavedžiai” gražiai 
apdovanoti.

Sakoma, kad ši puota drau
gam Baranauskam buvusi ti
krai nežinoma. Koresponden
tui svetainės savininkas ponas 
Kasmočius pasakė, kad Ba
ranauskus jis pasikvietė neva 
į atžymėjimą savo įstaigos tri
metinės sukakties. Tą va
karą Baranauskienei stokavę 
uliauno ūpo ir ji buvusi nusi- 
sprendusi būt namie. Vaikai 
—duktė ir sūnus—vos išvadi
nę ją. Girdi, būsią nedraugiš
ka neit į kaimynų biznierių 
pokilį. Tai taip netikėtai ir 
teko drąugam Baranauskam 
apsivest dar ant 25 metelių...

Toastmasteris, pakviesda
mas “jaunuosius” prabilt į 
svečius, tikrino, kad “jauna
sis” dabar pasirodys, kaip 25 
metai atgal. . . Koresponden
tui tačiau teko nusivilt... Jo 
bučkis savo širdukei neisrodė 
tokiu, kokiu jis galėjo būt 
25 metai atgal Bet už tai 
svotas Pulkauskas pasirodė

Dėkui Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tek EVergrecn 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

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

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

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

• Mažiukai divoųukai nuo 8?} ir aukšiau.
Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertes divoną už 89c.

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

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

Pasinaudokite progą ir pirkite dabar žemomis kainomis*

|_Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS
1 Oi1 .O—' I1 / SU .2L, KABARETAS

STANLEY MISUNAS 
. Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną
f .

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. IŲ O. Republic Teatro

I Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori Ir kainas,

VARPAS BAKERY 3642 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NwMrko^MifcfŽinios
tektyvais vėl išvažiavę nežinia 
kur.

Mylintiems Teatrą

Mirė Julia Churinskas, 
Jauna Aidietė

UŽ ŽMONOS BUČKJ TAPO 
ŽMOGŽUDŽIU

J. Jurginiui Suruošta 
Masinės Išleistuvės

Julia čurinskaitė, jaunuolė, 
Aido Choro narė, staiga mirė 
apie 4-tą valandą sekmadienio 
ryto, gruodžio 10-tą, Jamaica 
ligoninėj. Pašarvota Wm. 
Cornell’s šermeninėj, 1210 Li
berty Avė., Brooklyne. Lai
dos gruodžio 13 d., 2 vai. po 
pietų, Alyvų Kalnelio kapinė
se, Maspethe.

Julytė turėjo tik 16 metų, 
vos tik pradėjus gyvent. Į gy
venimą ji žiūrėjo socialiai ir 
viltingai. Pereitą vasarą ji 
atėjo į Aido Chorą, pasirįžus 
savo jaunas dienas praleist 
naudingai lietuvių visuomenei, 
su gražiai dainuojančiu jau
nimu. Mokintis irgi sekėsi, 
John Adams High mokykloj 
buvo studente ir šį trečiadie
nį būtų gavus paaukštinimą. 
Bet staigi liga (appendicitis 
ataka) ir mirtis išplėšė tą 
daug žadėjusią mergaitę, tėvų 
didelę viltį ir džiaugsmą. Pas 
tėvus dar likosi 8 metų sūne
lis George.

Velionės tėveliai, Jurgis ir 
Marė čurinskai, gyvena 84-16 
109th Avė., Ozone Park, L. I.

Draugams čurinskams linki
me ištvermės pergyvent skau
dų liūdesį.

Louis Napoli su žmona ir 
senyvu namų savininku, M. 
Graziano, buvo nuėję taver- 
non, 248 Avenue X, pasilinks
mint ir girkšnojant alutį su
laukė 2 vai. ryto. Iš ten ei
nant namo, 2251 W. 7th St., 
Napoli eidamas pirma atsigrį
žęs ir pamatęs, kad 67 metų 
senis Graziano apsikabinęs 
bučiuoja jo žmoną. Jie aštriai 
susibarę ir Napoli nubėgęs 
šalin. Jie pamanę, kad jis nu
bėgo atgal tavernon išsigert, o 
tuo tarpu jis parbėgęs namo, 
pasigavęs didelį peilį ir su 
juo netikėtai pasitikęs parei
nančius abu mirtinai subadė.

Nuėjęs BMT 86th St. sto- 
tin, Napoli numetęs peilį ant 
kasininkės lentynukės ir pasi
sakęs apie nutikį. Kasininkės 
pašaukta policija rado jį tebe- 
sėdint stotyje. Sulaikė 
kaucijos

Atsiminkite Meną!

be

Aido Choras Visus Kviečia 
į Koncertą

Mūsų Brooklyno Aido Choras 
visados darbuojasi, kad paga
mini ką nors naujo savo publi
kai. Su tuo tikslu savo mintyse 
mes rengiame didelį koncertą. 
Praeityje, kada choras kur dai
navo koncerte arba kituose pa
rengimuose, žmonės sakydavo, 
kad mes vis per mažai jiems 
padainuodavom, šis koncertas 
duos mūsų draugam progą mus 
girdėt daug daugiau, šį koncer
tą pildys vien tik choro nariai, 
reiškia, talentai bus išrinkti iš 
choristų.

Užtai visi mūsų draugai, 
“Laisvės” skaitytojai ir mūsų 
rėmėjai, pasilikit sausio (Jan
uary) 14, 1940, neužimta. Nes 
tą dieną įvyks Aido Choro kon
certas. Bus labai įdomus ir link
smas. Bus visokių dainų, taipgi 
svečių ir tt.

Koncertas įvyks Labor Ly
ceum svetainėj. Pradžia 3:30 

< p.p. Po koncerto bus šokiai 
prie geros orkestros. Bilietai 
bus tik po 50c ir 75c. Įsigykit 
bilietus iš anksto. Galima gaut 
“Laisvės” raštinėj. Neužmirškit 
sausio (January) 14, 1940, La
bor Lyceum!

Trečiadienį, gruodžio 13-tą, 
Lietuvių Meno Sąjunga ruošia 
Vakarą su trumpa, bet įdomia 
meno programa ir šokiais. Me
nininkai laukia visų skaitlingo 
atsilankymo. Kadangi meninin
kai savo programomis pagyvi- 
na-pagražina įvairių kitų orga
nizacijų pramogas, tad visiems 
kitiems reikėtų atsiminti meni
ninkus, nes meno auklėjimas ir 
plėtojimas reikalingas ypatingai 
daug darbo ir lėšų.

Vakare dainuos paskubusieji 
Aidbalsiai. Šokiams grieš G. 
Kazakevičiaus orkestrą. Įžanga 
tik 25c. Įvyks “Laisvės” salėj, 
419

Grupė žurnalisto Juozo 
Jurginio senų kaimynų ir 
naujų draugų suruošė jam iš
leistuves penktadienio vakarą. 
Rengėjų nuostabai ir džiaugs
mui, jos išėjo masinės, ko jie 
nesitikėjo, kadangi rengta 
ant greitųjų, vos tik dviem 
pranešimais spaudoj.

Anksti iš vakaro pribuvo 
aidiečiai, kadangi jie per 
laikraštį buvo prašyti turėt 
ankstybas pamokas ir vėliau 
sykiu su kitais dalyvaut iš
leistuvių pramogėlėj. Tačiau 
netrukus pradėjo skaitlingai 
rinktis ir publika.

Vakarui įpusėjus, V. Rudai
tis, svečio dėdė, pakvietė su
sirinkusius susėst prie stalų, o 
Dr. A. Petriką pakvietė vakaro 
vedėju. Tuo tarpu ant stalų ra
dosi alaus ir užkandžio.

Vakaro vedėjas pirmiausia 
paprašė programon Aido 
Chorą, kuris, vadovaujant mo
kytojai Aldonai Žilinskaitei, 
gražiai sudainavo porą dainų 
ir publikos prašomas pridėjo

Dr. Petriką, V. ir H. !Zablac- 
kas, F. Domikaitis, H. Jeske- 
vičiūtė, Mrs. Bichusa, » a 
Friend, J. Siurba, M. Wilson, 
S. Sasna, Geo. Stasiukaitis, P. 
Šolomskas.

Po 50c: E. Tamuliniūtė, K. 
Dereneius, K. šolomskienę, G. 
Klimas, R. Mizara, Q.Vazny- 
tė, A. Bimba, J. Jurginis, V. 
Žilinskas, J. Bondžinskaitė, G. 
Kuraitis, K. Karpavičienė, U. 
Sinkevičienė, A. Kalakauskie- 
nė, J. Ormanas, J. Kairys, J. 
Andriuškevičius, J. Dainius, 
J. ir B. Sukackai, P. Grabaus
kas, K. Michelsonas. Po 25c: 
M. Plevock, O. Lapata, 
Petrauskas, Pivariūnas, 
Buknienė, V. Škėma.

Viso su smulkesnėmis 
komi surinkta $41.45. 
gėjai dėkingi visiems atsilan
kiusiems ir taip gausiai parė- 
musiems finansiniai. Rep.

JT.

P.

au-
Ren-

N. Y. Miesto Kolegija iš
mokės $7,500 stipendijoms 
81 aukšto rekordo studentui.

Mirė Kun. S. Remeika

V. Bruriza.

Prašome Rengtis
šį sekmadienį, gruodžio 17- 

tą, “Laisvės” salėj, bus sma
gus balius su gražia koncer
tine programa, kurioj daly-

Izirimer St., Brooklyne.
N. M.

Vasarienio t o

Užvakar, nedėlioj, “nauja- 
gadyniečiai” turėjo savo meti
nę vakarienę Grand Paradise 
salėje. Vakarieniautojų buvo 
didokas būrys; maisto buvo 
užtektinai ir maistas neblogas 
—dar ir alučio gavome. Buvo 
norėta turėti ir programą: 
truputį kalbėta ir giedota. 
Apart kitko, didelę naujieną 
pasakė cliffsidietis čalis Ste
ponavičius, kad “Naujoji Ga
dynė” yra “dienraštis”... 
Dainavimu “puikiausiai” pasi
žymėjo ir daugiausiai aplodis
mentų gavo “N. G.” direkto
rius J. Naudus. . .

Vėliau kiti dar ėjome šokti, 
o “N. G.” gaspadoriai ėjo 
skaityti pinigų. Rep.

šia proga chorui reikia ati
duot dvejopas kreditas: už 
gražų 'dainavimą ir už taip 
draugišką kooperaciją — nu
traukimą pamokų, kad užleist 
salę išleistuvėms.

Dr. Petriką iššaukinėjo or
ganizacijų ir spaudos virši
ninkus ir kitus svečius, kaip 
jis sakė, tipiškus Amerikos 
lietuvių veikėjus pareikšt žo
dį kitą. Visi atžymėjo, kad 
gerb. svečias palieka Ameri
kos lietuviuose gražią apie sa
ve atmintį kaip savo darbais, 
taip ir liaudiškai-draugišku' 
pobūdžiu, neskirstydamas lie
tuvių į gerus ir blogus, bet vi
sus aplankydamas, visų veik
lą draugingai aprašydamas. 
Visi linkėjo laimingos kelionės 
ir geros kloties darbuotis Lie
tuvoje.

Pačiu geriausiu liudininku 
jo įtakos amerikiečiuose buvo 
pačios masinės išleistuvės, su
ruoštos vos poros dienų laiko
tarpiu. Tas taip pat parodo, 
kad liaudiškai nusiteikusius 
žurnalistus liaudis moka įver
tint, pagerbt.

Beje, svečiui buvo ir prašy
mu, kad sugrįžęs Lietuvon pa
sakytu, jog Amerikos lietuviai 
su nekantrumu laukia išlais
vinimo visų Lietuvos politinių 
priešfašistinių kalinių ir minai 
demokratinės, laisvos 
vos.

Paskiausia pakviesta 
garbės svečias. Jis su 
humoristika perbėgo 
žymiausius Amerikoj
įspūdžius ir dėkojo organiza
cijoms, jį kvietusioms su pre- 
lekcijomis, kas davė jam ga
limybę pažint Amerikos lietu
vius ir pačią Ameriką, plačiai 
apvažinėjant jos kraštus. Jis 
sakė: “Man, ne iš dvaro at
vykusiam, nebūtų buvę galima 
tiek daug pamatyti, pažinti, 
jei organizacijos nebūtų 
kvietusios prelekcijų.”

Svečias taip pat reiškė vie
šą padėką savo dėdei, taipgi 
Dr. ir Mrs. Petrikams, kurie 
jį ilgai svetino, ir abelnai vi
siems prisidėjusiems jo sve- 
čiavimosi laikotarpį padaryt 
smagiu ir naudingu. Kvietė 
apsilankyt pas jį atvykus Lie
tuvon.

Pertraukoj programos, va
karo vedėjas paprašė publi
kos aukų lėšoms padengti, pa
žymėdamas, kad, jei kiek liks, 
bus Įteikta gerb. svečiui kaipo 
dovana nuo brooklyniečių. 
Stambesnėmis sumomis auko
jo sekami:

M. Liepus $3. Po $1: J. 
Kaulinis, 
Buknys,
Bunkus, L. Bunkienė, P. Rai
nys, V. Paukštys, A. Bieliaus
kienė, V. Bovinas, V. Rudai
tis, D. M. šolomskas, A. Val
do', J. Gasiūnas, P. Bukšnys,

Lietu-

patsai 
gražia 
pačius 
Įgytus

vakarą, gruodžio 12-tą, 
salėj, bus meninin-

ši
“Laisvės” salėj, bus meninin
kų susirinkimas, kuriame bus 
apdiskusiiota pers t a t y m a s 
Walter Kubiliaus parašyto 
veikalo “Lietuva” ir renkami 
jam aktoriai. Vaidins vasario 
mėnesį. Visi mylintieji teatrą 
kviečiami atsilankyti.

Liet. Liaudies Teatras.

KRIAUČIAMS
Kriaučių Unijos 54-tos Skyriaus 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 15 d., penktadienio vakare, 
7:30 vai., Liet. A. P. Kliubo salėje, 
280 Union Avė. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes bus daug svarbių da
lykų dėl nusprendimo ir valdybos 
rinkimas sekantiems metams.

Lokalo Pildamosios Tarybos susi
rinkimas įvyks gruodžio 15 d., uni
jos ofiso 27 Arion PI.

Ch. Nečiunskas.
(291-293)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas bus tre

čiadienį, gruodžio (Dec.) 13 d., 7:30 
vai. vak., pas drg. P. Burneikj, 76 
Hudson Ave.

Visi nariai būkite, nes turėsime 
išrinkti valdybą sekantiem metam ir 
delegatus į jaunuolių konferenciją.

Valdyba.
■Si-Z (29-291)

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

master-kraft oil burners
į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmiemos jūsų namus ir Įdės tinkam* 
“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 EVergruen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hetves eleveiterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9308

vauja didysis Brooklyno jau
nimo choras Aidas ir Aldona 
Klimaitė, solistė. Grieš Geo. 
Kazakevičiaus orkestrą ir bus 
kelių rūšių valgių ir gėrimų. 
Įžanga 25c . Pradžia 6 vai. 
vakare. Rengia LMA Kliubas.

BAZARAS
Penktadienj, šeštadienį, Sekmadienį

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

dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir vdlgių 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.

CENTRAL PALACE SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

pa-

Kapickas, 
Visockienė,

Kunigas Silvestras Remei
ka, buvęs Karalienės Angelų 
lietuvių parapijos klebonas, 
mirė pereitą šeštadienį, Mary 
Immaculate ligoninėj, Jamai
ca. Pašarvotas kun. Aleksiū- 
no klebonijoj, kuri randasi 
greta Kar. Angelų bažnyčios, 
S. 4th ir Roebling Sts., Brook
lyne.

Kunigas Remeika išbuvęs 
Kar. Angelų parapijos klebo
nu nuo rugsėjo mėn., 1914, iki 
balandžio 12-tos, 1935 m. Lai
ke jo klebonavimo, parapijoj 
įsisteigė LRKSA 134-ta kuo
pa, Gyv. Raž. Draugija, Soda- 
1 iečių D-ja, šv. Vardo D-ja, 
Mot. Sąjungos 24-ta kp., Vy
čių kp., Jaunimo Kliubas. Jis 
— ilgiausia išbuvęs klebonas 
toj parapijoj, gal dėlto dau
gelis brooklyniečių lietuvių 
katalikų paklausti, kurioj 
bažnyčioj priklauso, atsaky
davo—kunigd Remeikos. Nuo 
1935 m. toj parapijoj klebo
nauja kun. J. Aleksiūnas.

Per 20 su, virš metų vado
vaudamas seniausiai lietuvių 
parapijai, kun. Remeika ta
čiau mokėjo vest savo darbą 
neniekinęs kitų pažiūrų lie
tuvių. Brangindąmas savo pa
žiūras ir įstaigą, tuo patim 
sykiu toleravo ir kitų teises 
laikytis savų pažiūrų ir įstai
gų. Už jo demokratiškumą jį 
gerbė ir laisvamaniai lietuviai.

Vėl Suardė Meilužių Planus
Šių dienų labiausia paskilbęs 

meilužis G. Lowther pereitą 
ketvirtadienį antru kartu, teis
mo .keliu, buvo susiradęs myli
mąją Eileen Herrick, kuri jam 
priešingų tėvų vis nuo jo sle
piama. Lowther buvęs įsitiki
nęs, kad dabar tikrai būsianti 
paskutinė jo “medžioklė,” penk
tadienį pribuvo pasiruošęs ves
tuvių planams. Tačiau tėvų va
sarvietėje, Wainscott, L. L, jis 
meilužės neberado. Kaimynai 
pasakojo, kad Eileenos tėvai, 
vežini dukterimi ir apsistatę de-

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

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mfne

(liquors

Gaminam valgius ir 
t u r Im e Amerikos 
(Adirblino Ir Impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų Ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

A

&

d

Dr.JJ.Kaškiaučius

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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 Patinkamo!

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

na (Mnlf MlTIUJMCa

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GARIMŲ

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

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 už prieinamų kalnų.

■t

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

FRANK DOMIKAITIS
REST AU RAČU A 
417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

Special

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto 11d Vėlai Vakaro




