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šo,\į<ad popiežius “prašo 
aviškoj apveizdos Mussoli- 
li, kuris padare Italiją sti- 
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Jis padėjo Frankui pavergti 

ipaniją.
Jis įvedė Italijoj baisu tero- 

pažangiuosius

NTn i r ATQVi?Q antrašas.- 427 lorimer street15 °’ 1 IjAIQVISiO Telefonas: Stagg 2-3878

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., b/tradienis, Sausio (Jan.) 2, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

! Neįrodė, kad Bridges ŠIFRAI SlDEGINĘ AMERI
KOS KAK) LAIVŲ PLA-

kalėjimą tūks- 
geriausiu dar-

ne ;progsta. 
orlaivininkai tai- 
ligonines, j vai-

ą prieš visus 
nones.
Jis sukišo i 

tričius Italijos
įninku ir int dektualu.

Štai kodėl Vatikano galva 
aimina v,isso inį ir Italijos 

C karalių!
| • —< -

Mes jau ne kartą rašėme, 
kad šiuo meti giliausias ir 
plačiausias mei,i šaltinis yra

* Helsinkis. Skai ydamas iš ten 
atėjusias “žirnis,” žmogus 
štai k a sužinai:

Raudonarmieč ai alkani.
Jie basi.

f'° Jų bombos
Raudonieji 

ko bombas į
kus, į moteris ir į darbinin
kų butus.

600 suomių gali drąsiai nu
galėti 15,000 raudonarmiečių.

“Vienas suomis tik 30 rusų 
įveikia,” rašo Čikagos moky- 

‘ to daktaro gazieta.
udonarmiečiai sukilo.

Jie į frontą varomi “Stali
no žvalgybos,”— kitaip nebei
tų.

Suomiai sunaikino “rusų 
geležinkelį,” kuriuo yra pri
statomas raudonarmiečia 
maistas ir reikmenys.

O “Keleivis 
f Suomiai sudegino

—o—
Mes aiškiai ir atvirai pasa

kome mūsų skaitytojams: tas 
viskas yra didžiausias melas, 
išgalvotas tų, kurie pritaria
Mannerheimui, kurie pritaria įveda maisto korteles. 
Suomijos dvarponių ir fabri
kantų valdžiai.

Tas didelis melas anksčiau 
ar vėliau išaiškės net ir tiems, 
kirie šiandien užsimerkusiai 
jj maumoja.

Bet ką tuomet darys tie me
lagiai ?!

s

dįtiy pridėjo:
. onštadtą.

Komunistas, Sako 
Tardytojas Landis

Washington. — Harvardo 
Universiteto teisių skyriaus 
galva, profesorius James M. 
Leendis darė Cąlifornijoj 
prieš Harry Bridges, CIO 
marininkų vadą.

Profesorius Landis, dar
bo ministerijos paskirtas 
specialis tardytojas, dabar 
raportuoja, kad Harry Bri
dges nėra Komunistų Par
tijos narys nei kitaip susi
rišęs su šia partija. Sako, 
nebuvo jokių patikimų įro
dymų, kad Bridges būtų jos Jr šiaip papirkti melagiai.

narys ar sąjungininkas .
Laivų kompanijos ir kiti 

samdytojai buvo užsispyrę 
deportuot H. Bridgesą at
gal į Australiją kaipo ko
munistą. Nes, pasak jų, tai 
būk komunistai reikalaują 
ginklais nuverst Amerikos 
valdžia, c-

Tarydme prieš' Bridges 
buvo pastatyta kaip “liūdi-

■ NŪS R MODELIUS
Revcrjfe, Mass. — Gais

ras Ęev/re Misingio liejyk
loje sur/iikino svarbius mo
delius /r planus, pagal ku
riuos nivo liejama dalys 
naujięns Amerikos^ karo 
lai vara s.

An/erikos laivyno valdi
ni nk/i nužiūri, kad šnipai 
kokios svčimos šalies užkū
rė Zą gaisrą.

TKSMAS UŽGYRĖ KOMPA- 
ZNIŠKAS NEVA UNIJAS
Įi -------------

Studentų Są junga Smerkia Impe 
rialistų Karą; Peikia Amerikos 

Paramą Helsinkio Suomijai
jantis Sovietų Sąjungą už 
karą su Suomija. Dėl šio 
priedo kalbėjo tuzinai stu
dentų deelgatų iš visų Ame
rikos kampų; ir paskui tas 
prieš-sovietinis priedas bu
vo atmestas 322 balsais 
prieš 49.

Studentų rezoliucija, be 
kitko, sako:

“Karas tarp Anglijos- 
Francijos, iš vienos pusės, 
ir Vokietijos, iš antros, yra 
imperialistų karas; jis nė
ra kova už demokratiją ar

Madison, Wis. — Ameri
kos Studentų Sąjungos su
važiavimas, čia laikomas 
Wiscon sino Universitete, 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kur reikalauja, kad 
Amerika laikytųsi nuošaliai 
nuo Europos karo; kad 
Amerika nevestų “kryžiaus 
karo” prieš Sovietus ir kad 
Amerikos valdžia darbuotų
si, idunt greičiau užbaigt 
europinį karą.

Prie rezoliucijos ■ buvo 
įneštas priedas, kritikuo-

už mažąsias tautas: šis ka
ras yra vedamas dėl rinkų 
(marketų) ir kolonijų. Tarp 
šio karo priežasčių mes ran
dame tokias: Vokietija da
re užpuolimo žingsnių; o 
Anglija per ilgą laiką davė 
nuolaidų Vokietijai; šiuomi t 
AAnglija tikėjosi taip pa
veiki vokiečių valdžią, kad 
Vokietija eitų į karą prieš 
Sovietų Sąjungą.”

Studentų rezoliucija nu
peikia Amerikos valdžią, 
kad jinai remia baltagvar- 
diškus Suomijos valdovus. 
Rezoliucija šaukią visus • 
Amerikos studentus dar
buotis, kad pelnagrobiai ka
pitalistai ir valdžia neįveltų * 
šią šalį į karą išvien su An
glija ir Franci j a prieš Vo
kietiją.

Rezoliucija sako, kad 
Amerikos valdžia turi kove/ 
prieš propagandą, kuri per 
laikraščius, radio, kolegijas 
ir mokyklas varoma už tal
kininkus. Ta propaganda 
stengiasi įtraukti Ameriką 
į europinį karą talkininkų 
pusėje. Studentų suvažiavi
mas savo rezoliucijoj taipgi 
reikalauja, kad Amerikos 
pramonė ir ūkis nebūtų ■ 
įkinkyti vienpusiškai talki
ninku naudai.
< Kiti rezoliucijos reikala
vimai, tai suvaržyt karinius 
pelnus; neleist pelnagro- 
biams taip brangint -gyve
nimo reikmenis; palaikyt ir 
dar paplatint viešus darbus 
ir priiimt Wagnerio Sveika
tos Bilių.

ra. y Fe- 
srities teis-

ninkai” streiklaužiai, fabri- r Philadelphia, Pa 
kriminalistai ’Seralis trečios l__

’ mas atmetė įsakymą Šalies 
: j Darbo Santikių Komisijos, 

i kuri liepė Swank Products 
’ kompanijai panaikint savo 

kompanišką unijėlę.
Teismas paskelbė, kad 

kompaniškos “unijos” turi 
būti lygiai pripažįstamos, 
kaip» ir Darbo Federacijos 
ir CIO unijos, jeigu, girdi, 
kompanija “nedaro įtakos į 
kompanišką uniją.” ,

kantų šnipai,

Blokada Prieš Vokieti 
ją Kerta Smūgius ir 

Pačiai Anglijai
Maskva. — Griežta Ang- 

lijoos blokada prieš Vokie
tiją veikia taip, kaip kardas 
su dviem ašmenim: vienos 
ašmenys kerta Vokietijai, o 
kitos—pačiai Anglijai, kaip 
parodo “Pravda”, Sovietų 
Komunistų Partijos orga
nas.

Ta blokada apsunkina ga
vimą Anglijai reikmenų ir 
labai kelia jų kainas aukš
tyn ;todėl jau ir Anglija

Anglų istoriko Limingto- 
no knyga “Badas Anglijoj” 
išdėsto, kaip ilgas karas ga
lėtų privesti Angliją prie 
bado. Juk Anglija pasiga
mina tik 20 procentų reika
lingo sau maisto, o 80 pro
centų turi iš svetur pirktų

su

nie-

priešų

» —o 
Mūsų dienraštis, kaip drau

gai skaitytojai pastebėjo, tal
pina žinias labai atsargiai: 
jeigu kuri žinia ' yra . nepa
tvirtinta, mes pasakome. 
Mums rūpi, mat, ne mūsų 
skaitytojus apgauti, bet juos 

%, apšviesti, — supažindinti 
tikruoju dalykų stoviu.

Mums, taigi, nereikės 
kad rausti iš gėdos. 

—o—
Sovietų Sąjungos

spaudos skaitytojai turėtų pa
siųsti savo laikraščiams šitokį 
naujų metų linkėjimą: Linkiu, 
kad jūs sekančiais metais ma
žiau meluotumėte!

—o—
Draugas F. J. Dulskis, iš 

Alaskos, prisiuntė “Laisvei“ 
didelę bačką brangios, sūdy
tos žuvienes. Viso 165 sva
rus!

Ką gi laisviečiai su ta žu- 
viena darys? Jie ftėra toki 
savimyliai, kad imtų patys ir 
suvalgytų. Ne! Jie atiduos- 
mūsų visuomenei. Toji žuvie- 
na bus sunaudota “Laisves” 
bazare, kuris neužilgo jvyks.

Siuntėjui draugui F. L Duls- 
kiui didelis, didelis ačiū tiž 
puikią ir brangią dovaną!

Tokio. — Sovietai padarė 
metinę sutartį su Japonija 
dėl žvejojimo teisės japo
nam Sibiro vandenyse. Ja
ponija pasirašė sutartį, pa
gal kurią žada apmokėt So
vietam už Mančžurijos Ry- 
inį Chinijos geležinkelį.

I PROFESORIUS LANDIS PA
RODO NIEKŠYSTES LIŪDY/ 

TOJU PRIEŠ BRIDGES

HITLERIS TVIRTINA, KAD 
VOKIETIJA LAIMĖ

SIANTI KARA

Helsinkio Suomija Šau
kiasi Daugiau Gin- ’ 

kly iš Amerikos
Washington. — Amerika 

jau perleido 44 naujoviškus 
karo lėktuvus senajai Suo
mijos valdžiai.

Dabar ta suomių valdžia 
šaukiasi daugiau lėktų vii iš 
Amerikos ir maldauja pri
statyt juos kaip galint grei- 
taipgi prašo priešorlaivinių 
ir prieštankinių kanuolių ?š 
Amerikos.

Uruguay’us Veja Laukan 
Naziy Laivą “Tacoma”

Montevideo. — Uruguay’- 
aus valdžia liepė prekiniam 
Vokietijos laivui “Tącom’a” 
per 24 valandas išsikraus- 
tyt iš Uruguay’aus vande
nų; o Anglijos karo laivai 
čia jau stovi, kad suimt tą 
vokiečių laivą, 8,263 tonų 
įtalpos.

Jeigu laivas “Tacoma” 
neišplauks paskirtu laiku, 
tai bus sulaikytas Uru- 
guay’uj iki karo pabaigos.

Tai pagal Anglijos ko
mandą Uruguay’us įsakė 
“Tacomai” iššikraustyt. $

Washington. — Profeso
rius James M. Landis, gal
va Harvardo Uni Versi fe to 
teisių skyriaus, tardęs CIO 
vadą Harry R.. Bridgesą 
Cąlifornijoj, išdavė dabar 
raportą darbo ministerei 
Francei Perkins, jog prieš 
Bridgesą buvo suįterytas 
sąmokslas — deportuot jį iš 
Amerikos į Australiją “kaip 
komunistą,” kuris nėra 
Amerikos pilietis.

Profesorius* Landis šitaip 
perstato svarbiausius liudi
ninkus, pastatytus prieš 
Bridgesą: vienas liudinin
kas, vyresnysis karininkas 
Laurence A., Milner yra 
melagis, kaip ir pats prisi
pažino; bet jis, turbūt, yra 
dar blogesnis negu šiaip 
melagis. Kitas liudininkas, 
John L. Leech yra protiškai 
nesveikas asmuo ir žulikas, 
kuris apgavingai ėmė be
da rbišką pašalpą. Trečias 
liudininkas, Portlando 
(Ore.) policijos kapitonas

kad j uom. anaip tol negalima 
tikėti. Eilė kitų liudininkų 
prieš Bridgesą irgi melavo 
kaip pamišėliai, sako profe
sorius Landis, kuris buvo 
darbo ministerijos paskir
tas kaipo specialis tardyto
jas byloje prieš Bridgesą.

Prof. Landis atrado, jog 
H. Bridges’o veikimas kaip' 
CIO unijų ir streikų vado 
niekur nemindžiojo Ameri
kos konstitucijos.

Darbo ministerė Frances 
Perkins taipgi sako, jog nė
ra įrodyta, kad Bridges bū
tų komunistas; taigi negali
ma jį del to departuot.

Bet tūli senatoriai vis 
tiek reikalauja deportuot 
Bridgesą.

Amerikos Laivyno Ministeris 
Edison, Išradėjo Sūnus.
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas paskyrė Thomą 
A. Edisoną reguliariu karo 
laivyno ministeriu. 
nas

AMERIKOS DARBO FEDE
RACIJA ATRANDA 9 
MILIONUS BEDARBIŲ

Washington. — Ameri
kos Darbo Fedėracijos val
dyba sako, jog darbai 1939 
m. pakild, bet nurodo, 'kad 
šioj šalyj vis .dar yra 9 mi- 
lionai bedarbių. Sumažint 
bedarbių skaičių, Federaci
ja siūlo sutrumpint darbo 
savaitę.

, 1929 metais turėjo darbus 
47 milionų žmonių Ameri
koje ir buvo tik milionas 
bedarbių. 1939 metais dar
bus turėjo 44 milionai ame
rikiečių, ir jie daugiau pa
gamino negu 1929 metais.

Jei 1929 metų gamybą im
sime kaip numerį 118, -tai 
1939 metais gamyba buvo 
120. Bet nežiūrint gamybos 
pakilimo, dabar yra 8 mi
lionai daugiau bedarbių ne
gu 10 metų atgal, kaip rodo 
Darbo Federacijos skaitme
nys.

GOERINGAS GRŪMOJA 
NAIKINT ANGLIJA 

ORO BOMBOMIS
Berlin. — Kai tik Hitle

ris tars žodį, tuo jaus Vokie
tijos oro laivynas “pradės 
baisiai bombarduot” Londo
ną ir kitus Anglijos mies
tus, kaip grūmoja.feldmar
šalas Goeringas, nazių oro 
ministeris^ rašydamas Hit
lerio jaikraštyje “Voelki- 
scher Beobachter.” Tai bus 
tokia “kontr-ataka, kokios 
dar niekad pasaulis nema
tė,” sako Goeringas.

“O bombardavimas iš oro 
yra pavojingesnis Anglijai, 
negu bile kuriai kitai šaliai 
pasaulyje,” rašo Goeringas.

Roma. sunai-
kino popiežiaus palociaus
konceliarij^^fe^egė
gūs paveikslai išpiešti ant 
sienų.

Berlin. — Hitleris išleido 
naujametinį pareiškimą, 
kur sako, kad naziai laimė
sią karą; bet dėl to reikė
sią vokiečiams dar daugiau 
pakentėt ir pasiaukot. Nes, 
girdi; jeigu Anglija ir-Fran
ci j a sumuštų Vokietiją, tai 
užkartų vokiečiams nepaly
ginamai didesnes'aukas ir 
kančias.

Hitleris tęsia, kad na- 
ziams apsidirbus su Lenki
ja, jis siūlė Anglijai ir 
Franci j ai taikytis; bet “jos 
norėjo karo, tai 
karą.”

“Plutokratiški 
valdovai (Anglija
ei ja) mėgino sukurstyt Vo-

Jau Du Mėnesiai Atgal 
Suomija Prašė Gin

klų iš Amerikos

ir turės

vakarų 
ir Fran-

Washington. — Pulki
ninkas Per Zilliacus, narys 
Suomijos atstovybės Wash- 
ingtoone, pripažįsta, kad 
jau spalių mėnesį jo vald
žia prašė karo pabūklų iš 
Jungtinių Valstijų. Jinai 
per savo atstovus tada taip
gi vedė derybas su laivų at
statymo fabrikantais Ame
rikoj, kad jie pabudavotų 
Suomijai daug greitų mažų 
karinių laivukų. Suomių 
valdžia planavo tokiais lai- 
vukais užpuldinėti Sovj^tų 
laivus, ypač Suomijos užla
joj.

kad jie patys galėtų iš to 
pasinaudot,” sako Hitleris, 
bet tas jų sąmokslas buvo 
suardytas: Vokietija pasi
rašė nepuolimo sutartį su 
Sovietais. Anglija ir Fran
ci ja norėjo apsupt Vokieti
ją iš visų pusių, bet neka- 
riavimo sutartis su Sovietų 
Sąjunga padarė tai, kad 
Anglija ir Franci j a negali 
taip apsupt vokiečių. -

Hitleris keikia “pasaulinį 
žydų kapitalą/’ būk tas ka
pitalas užsiundęs Angliją ir 
Franci ją sunaikint Vokieti
ją. Hitleris vadina Anglijos 
valdovus net “žmogžu
džiais,” kurie per savo 
agentus užtaisė jam bombą 
Miuniche.

Kolektyviai Ūkininkai Iškasė 
Kanalą per 5 Dienas

Maskva. — Dvylikos ko
lektyvų ūkių žmonės Garm- 
sko srityje iškasė šešių my
lių ilgio kanalą per 5 die
nas, Sovietinėje Tadžiko 
Respublikoje. Kanalas bus 
vartojamas laukams drė
kinti bei laistyti. Kanalo 
pravedimui dirbo 2,000 ko
lektyvių ūkininkų. <

Paryžius. — Vakarų ka
ro fronte nebuvo svarbes
nių- mūšių, tik žvalgai kur- 

susikirto.nekur

ORAS Šalta.

Nazių Submarinas Su
žeidė Didelį Angly 

Karo Laivei
London. — Vokietijos su

bmarinas torpedavo ir su
žeidė Anglijos karo laivą, 
30,600 tonų įtalpos, kaip 
kad pripažįsta anglų vy
riausybė. Tai tokios rūšies 
laivas kaip “Queen Eliza
beth.” Bet valdžia slepia 
sužeisto laivo vardą.

Sprogdama torpeda už
mušė keturis anglų jūrinin
kus.

Vokiečių submarinai 
minos iki šiol sunaikino 
Anglijos karinių laivų 
laivukų ir sužeidė 13.

Vokietė Gražuolė Suimta 
Kanadoj Kaip Šnipė

Toronto, Canada. — Are
štuota vokietė gražuolė Ka
therine Haidinger kaip nu
žiūrima nazių šnipė, slaptai 
įvažiavus į Kanadą. Pas ją 
rado $1,350 keliautojų če
kiais ir pinigais. Jinai bus 
laikoma kalėjime iki karo 
pabaigos.

16 
ir 2 Bilionai Rubliy Paramos 

Duota Motinom Sovietuose
. ---------- 7-----------

Suomijos Fronte Nebuvo 
. Svarbių Mūšią

Maskva. — Per kelias pa
skutines dienas Suomijos 
karo fronte nebuvo jokių 
svarbių mūšių, sako Raudo
nosios Armijos komandie- 
riaj.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė per 11 mėnesių 
1939 metais parėmė dviem 
bilionais rublių motinas, 
kurios auklėjo dideles šei
mynas. |

BOMBA AIRIŲ LAIKRAŠ
ČIO RAŠTINĖJE

AL. SMITH PERŠA GAR- 
NERĮ I PREZIDENTUS
New York. — Al. Smith, 

buvęs New Yorko guberna
torius, sako, kad demokra
tų partija turėtų pirmoj 
vietoj statyt vice-preziden- 
'tą Garnęrį kaipo savo kan
didatą į - Jungtinių Valstijų 
prezidentus.—Garneris yra 
Naujosios Dalybos priešas.

Belfast, Airija. — Neži
nia kas išsprogdino bombą 
raštinėje laikraščio “Irish 
Press.” Sprogimas padarė 
daug nuostolių, bet nei vie
no žmogaus nekliudė.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Per tvaniškai smarkų lie
tų prigėrė 16 žmonių kaime . 
Sao Joao do Bom Jardim.
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/ Ačiū!
Visiems mūsų draugams ir priete- 

, liams, kurie švenčių proga prisiuntė 
• mums linkėjimų, tariame nuoširdų ačiū!

tai susirišęs su bankais. Tai jis per savo 
spaudą nuolat vedė agitaciją už karą 
prieš Sovietus ir subkalbiavo su užsie
nio imperialistais.

V. A. Tanner,; menševikas, dabartinis 
suomių baltagvardiečių premjeras, yra 
vienas iš didžiųjų turčių. Jis daugiau
siai turi šėrų stambiausios kompanijos 
“Elanta,” kuri turi Suomijoj per 300 
krautuvių. Tas “socialistas” turi per 30,- 
000 hektarų žemės. Jis visas laikas be
gėdiškiausiai kurstė Suomiją karan 
prieš Sovietus. Važinėjo į Maskvą, kaipo 
derybų atstovas, kur derybas tik trukdė 
ir provokavo.

Generolas K. Mannerheim, galva Suo
mijos reakcijos. Jis pirmininkas Helsin
kio banko su 230 milionų frankų kapita
lu. Buvęs caro generolas. Tai jis visą 
laiką' suokalbiavo su Anglijos, Franci- 
jos ir kitais imperialistais.- karui prieš 
Sovietus ir galop jį uždegė.

Kiti valdonai: Niukkanen, buvęs minis- 
teris, yra'15 milionų frankų vertės fab
riko savininkas. K. L. Malberg, generolas 
ir komandierius fašistų “Šiuckorų” yra 
fabrikantas ir didelių girių savininkas.

Toki, tai Suomijos “dempkratai”, už 
kuriuos tūla spauda deda savo galvą.

mip Mušėsi
p=====

UGraf Spee”

Bėga
L. Pruseika “Vilnyj” rašo:
“Į Chicagą atvyko tūlo Lietuvos ban

kininko giminės. Sako, Lietuvoj kapita
lui nesaugu, reikia “mufuoties” kitur.

“Tūlas amerikietis vyrukas, nesenai 
sugrįžęs iš Lietuvos, taip pat skleidžia 
per vietinį menševikų laikraštį aliarrpiš- 
kų žinių. Girdi, kas gali—bėga užsienin 
ir keičia litus į dolerius.

. “Atsimenat, kad savo laiku buvo tas 
pats ir Francijoj, kuomet ten veikė lįau- 

” dies frontas. Kapitalas bėgo užsienin. 
/Parazitai jautė pavojų. Pirmiausia (ka
pitalas, o tėvynė—te ją dievai! K

“Lietuvos inteligentija, kurią atstjo- 
. vau j a prof. Krėvė-Mickevičius, Liudas 

• Gira, P. Cvirka ir šimtai kitų, nebėgs už- 
•• sienin. Pabėgs gal tik tulj pasturlakai.

“O jei Šveicarijon pabėgs tūli šveica
riškų sūrių mylėtojai, tas Lietuvai išeis 
ąnt naudos ir sveikatos,

“Lietuvos sportininkai plės savo veįklą 
ir toliaus. Vieno kito klajoklio prasiša-’ 
linimas jiems išeis ant naudos ir sveika- 

Utos.” ' ■ ’
Taip, tegu bėga! Patriotas, kuriam rū

pi Lietuvos žmonių laimė ir gėris, iš ten 
nebėgs. Mes žinome daugybę žmonių, 

-kurie galėjo pabėgti nuo reakcijos į už- 
_ sienį, bet nebėgo,—jie ėjo kalėjiman, kur 
Lir šiuo metu tebesėdi.

i

Iš Lietuvos, žada bėgti buržuazija ir 
social-buržuazija. Iš patikimų šaltinių 

’ esame girdėję, kad tūli* Lietuvos social
demokratų lyderiai pereitą vasarą d^rė 
viską, kad tik savo turtus iškeltus j sve
timą * valiutą ir paskui išgabenus į už
sienį. Kai pinigai bus užsienio bankuo- 

:* se, tuomet jiems patiems pabėgti bus 
tik vieni juokai.

Bet, reikia atsiminti, kad ir “tasai už
sienis” labai traukiasi, mažta. Jeigu iki 
šiol tūli ponai būtų lengvai pasprukę į 
Suomiją, tai ateityje veikiausiai jų ten 
niekas nenorės. Na, pasilieka dar Skan
dinavijos kraštai, bet nežinia, kaip il
gam. Paryžius ir Berlynas—taipgi nebus 
amžina buržuazijos pabėgėliams vieta.

Finų “Demokratai” Milionieriai
Kapitalistinė ir socialistinė spauda į iš 

kailio neriasi, šaukdama apie Suomijos 
<<dem.oHratus.V Jau buvo daug kartų įro
dyta, kad ten nebuvo demokratijos, kad 
ten viešpatavo reakcinis žiaurus teroras, 
kurį generolas Mannerheim pradėjo dar 
1918 metais. Čia paduosime keletą faktų 
apie kai kurių valdonų turtus:

Buvęs premjeras K. A. Ęajander yį*a 
savininkas “Eiso Hutneit” kompanijos 
su 270 milionų frankų kapitalu, turi Še
rus ir kitų kompanijų, kurių kapitalas 
viršija kelis šimtus milionų dolerių. Turi 
didelius plotus miškų ir daug medžio ap
dirbimo fabrikų. Vienas iš didelių reak
cininkų, kuris kurstomas užsienio impe
rialistų ir išprovokavo karą.

Elijas Erkko, buvęs užsienio minispe- 
ris, kelis kartus grūmojęs Sovietams ką
ru ir jį uždegė, yra savininkaš pačio pi- . 
džiausi o Helsinkio laikraščio, turi paiig 
Šerų stambių kapitalistinių įmonių, j kie-

“Cash and Carry”
Amerikos amunicijos ir ginklų gamin

tojai siekia pasidaryti bilionus. dolerių 
pelno iš naujojo pasaulinio karo. Jų nu
sistatymas “cash and carry”—užmokėk 
ir patsai išsivešk.

Su išvežimu maža bėda, Anglija, Fran- 
cija turi daug laivų ir gali parsivežti. 
Prie to, įvairios laivų kompanijos persi- 
krikština į kitos šalies kompanijas. Taip 
nesenai vidna laivų kompanija pasiskel
bė, kad ji/pardavė Brazilijos kompanijai 
laivus. Reiškia, tie laivai daugiau nėra 
Jungt. Valstijų piliečių laivai, jie plau
kioja po Brazilijos vėliava ir prekes gali 
vežti kur jiems patinka.

Blogiau yra su “cash”—pinigais. Tą^ 
vorais užmokestį Amerikos ginklų ir am
unicijos karaliai nenori priimti. Jie nori 
pinigų—aukso. Anglija ir Francija pasu- 

• ko biznį į Pietų Ameriką ir kitas; šalis, 
kur gali už ta vorus užmokėti savo tavo- 
rais. Bet ginklus, karo orlaivius, amu
niciją ne visur gali gauti. O Jungtinės 
Valstijos gali daug pagaminti, tat prisi
eina Anglijos ir(Francijos imperialis
tams noroms ar ne tą užsakyti Jungti
nėse Valstijose, mokėti auksu ir išsi
vežti. Taip bent dabar yra.

Bet taip vargiai bus visą laiką. Pa- 
žvelgkime į istoriją. Kada prasidėjo Pir
mas Pasaulinis Karas (1914-18 metų), 
tai ir tada buvo tam tikri žygiai. Rug
pjūčio mėnesį, 1914 metais, Wilsono val
džia uždraudė bent kokias paskolas ka
riaujančioms šalims. Bet jau spalių mė
nesį, tais pat metais, prezidentas Wilso- 
nas, pradėjo daryti skirtumą tarpe ilgo 
laiko paskolų ir prekybos paskolų ir lei
do duoti kieditan tavorus. Europos ka
riaujančios šalys, siuntė užsakymus ant 
ginklų, vežė ginklus, bet nemokėjo. Iki 
vidurvasario 1915 metų jau išaugo kal
nas tokių biznio paskolų. Ir štai birželio 

»mėnesį, 1915 metais, prezidentas Wilso- 
nas atmainė nusistatymą—leido skolinti 
kariaujančioms šalims pinigų, kad jos 
gąlėtų Amerikoj apmokėti už tavorus. 
Tuojaus tokių paskolų susidarė iki $2,- 
600,000,000.

.Ar dabar dalykai pasikartos, tai sunku 
spręsti. Šiuo laiku Jungtinėse Valstijose 
yra pravestas pono Johnsono bilius, pa
gal kurį Jungt, Valstijos negali skolinti 
toms valstybėms, kurios nemoka pirmojo 
pasaulinio karo skolų. Didžiausiais sko
lininkais ir yrą Anglija ir Francija; ku
rios abi per septynis bilionus dolerių sko- 

' lingos Amerikos kapitalistams ir nieko 
nemoka.

Kol kas jos perka “cash” ir vežasi. 
New Yorko bankuosse Francija turi per 
$600,000,000 aukso, o Anglija $2,400,- 
000,000. Tai kalnas pinigų, šių šalių 
aukso rezervai namie siekia dar apie 
$5,000,000,00. Amerikos kapitalistai turi 
vilties, kad tas visas auksas suplauks į 
jų bankus. Jie kelia kainas už karo lėk
tuvus, kanuoles, bombas, amuniciją, kad 
greičiau ;iš Anglijos ir Franci jos išpum- 

_ pavus auksą. Už toną spygjiuotų vielų 
pįrma imdavo $6, o dabar jau $17; už 
seno plieno toną pirma imdavo $14, o 
jau dabar $23.;

Amerikos kapitalistai auksą pumpuo
ja sau į bankus. Trina rankas, nors tam 
tikri ponai kalba apie “tąik$”, bet ąirm'-

čių laivą. Anglų mažesnės 
kanuoles, bet esant trims 
laivams, šaudant tankiau, 
už vokiečių dideles, jie dau
giau sprogstančios medžia
gos išmetė, kaip vokiečiai į 
minutę laiko. Prie to, ang
lų buvo trys laivai, tai jie i 
turėjo progą ir manevruo
ti. Vienas laivas prilenda 
arti, apšaudo, paleidžia dū
mų uždangą, patsai dūmuo
se pasislepia, ir vėl iš jų 
išlindęs puola vokiečių lai
vą. Jie kelis kartu buvo to
kioj padėtyj, kad leido tor
pedas. (Torpedos siekia už 
10,000 mastų). Torpedos ir 
sudarė didelį nesmagumą 
vokiečiams, nes veik visas 
laikas jų mažesnės (6-šių 
colių) kanuoles, vieton muš
tis su anglų laivais, tai tu
rėjo šaudyti į paleistas tor
pedas ir visaip kraipytis, 
kad išvengus jų smūgio. 
Nuolatinis kraipymas laivo 

siekia už 27,300 mastų. ¥h-1 silPnino šuolių ugnį, 
rėjo 8 kanuoles po šešisVo-i ^rys. laivai puolė, 
liūs gerklėm, kurios šaudė gončai vilką. Vienas
105 svarų sviediniais ir sV 
kė apie 22,000 • mastų. Jo 
greitis buvo apie 26 jūrinės 
mylios, arti 30 sausžemio 
mylių į valajidą.

Anglijos “Exter” kruize’ 
ris turi 6 kanuoles 8-nių' 
colių gerklėmis; šauna 253' 
svarų sviedinį. Jos siekia 
apie 25,000 mastų. Jis daro 
apie 32 jūrines mylias.

Anglijos kruizeriai “Aj
ax” ir “Achilles” turi po 8 
kanuoles—6-šių colių gerk
lėmis, kurios šauna po 105 
svarus sviedinius ir numeta 
apie 22,000 mastų atstumo.

• Jie abu i išvysto virš 32 jū
rinių mylių į valandą. Visi 
karo laivai dar buvo gink
luoti mažesniais pabūklais 
ir priešlėktuvinėmis kanuo- 
lėmis.

Vokietijos laivas turėjo 
galingesnes kanuoles, toliau 
šaunančias nuo 3,000 iki 
5,000 mastų, kaip Anglijos 
laivai. Bet ,jo 11-kos colių 
kanuoles, nors ir turėjo di
desnę ugnį, bet rečiau šaudė 
už Anglijos mažesnes ka
nuoles.

Anglijos karo laivai bu
vo trys ir visi už vokiečių 
laivą greitesni. Sparta 
jiems daugiausiai ir gelbė- 
jo. . & ' . i-iii

Pirmiausiai susikibo “Ad. 
Graf Spee” ir anglų krui- 
zeris “Exeter” ant 24,000 
mastų. Vokiečiai norėjo at
sitraukti toliau, ant tokios 
atstos, kada anglai nega

ilėtų juos pasiekti, ir iš savo 
didžiulių kanuolių sudaužy
ti anglų karo laivą. Bet an
glų kruizeris būdamas 
daug greitesnis nepasiliko 
ir vis arčiau lindo prie vo
kiečių laivo. Vokiečiai dau- 

- žė jį iš savo galingų kanuo
lių. 'Jo padėtis prasta.

Bet štai, tuo kartu at
plaukė du kiti anglų karo 
laivai “Ajax” ir “Achiles” 
ir vienas iš vieno šono, ki
tas iš kito, kartais prilįs- 
dami net iki 7,400 mastų 
prie vokiečių laivo, kad jų 
kanuolių ugnis būtų galin
gesnė, pradėjo kulti vokie-.

Gruou 
guay i 
keturiolJ 
laivų m 
pusės m\ & 
laivas, taiįv 
ninis” šar; 
Graf Spee

io 13 dieną, U|u- 
įkraštyj atsibuvo 

indų kiro 
Vokietjos 

ienas laro 
tarnas “įiše- 

“Adniral 
__ iš Anaijos 

pusės — trysįkruizerai—
1 ” “Ają;.” ir “Achil-“Exeter 

les”.
Vokiečių laivta išpla įklo

jo per 100 diem vandeny
ne nuskandino aįe 10 An
glijos prekyb'ošu laivų ir 
gruodžio 13 d., Uię Uru
guay, kadai4'bandMnuskan- 
dinti “Formosa” u 
laivą, tai jis susikilvį 
mis Anglijos karo v

“Admiral Graf SU 
vo komandoj kapitonu Hans 
Langsdorff.Laivas Vyrėjo 
tris priešakyje ir trisnžpa- 
kalyje po 11-ką coliųVger- 
klėmis kanuoles, kuriou iš
šauna 670 svarų sviedi^ ir 
siekia už 27,300 mastų.

1

rekybos 
į. su tri- 
įiivais.
Xfe” bu-

kita

mis, bet, kaip net bepusi: 
žmonės sako, ir su page) 
“neutrališkų“ šalių pol 
kos, spaudimo ir nesiskai 
mo su tarptautiniais Haj 
nutarimais.

vus ir suteikti “Graf Spee” 
progą vėl į jūras pabėgti. 
Gal tais sumetimais vokie* 
•čių kapitonas ir įvedė savo 
laivą į Montevideo.

Bet atsitiko kas
Uruguay būdamas įtakoj 
Anglijos, Francijos ir Jung
tinių Valstijų, atsisakė su-Į 
teikti 2 savaites laiko. Į 72, 
valandas laivas turėjo iš-1 
plaukti. Jis dar neužgydė; 
savo žaizdų. Į pągelbą dar 
nesuspėjo atplaukti vokie
čių submarinai. O jūroj an
glai ir francūzai sutraukė 
apie 15 karo laivų, jų tarpe 
du daug galingesnius, grei
tesnius ir didesnėmis 1

Ar Pakeistas Sovietų K 
mandierius Suomijoj?

Maskva. — Amerikc 
korespondentai praneša 
patvirtinimo iš čia, kad . , 
vietai paskyrę nauju 
riausiu savo komandierh 
Suomijoj generolą Gr. . 
Sterną.—Jis andai buvo v

La- dus tų raudonarmiečių, k • 
nuolėmis ginkluotus, kaip pie supliekė iaponus Chan 

kufenge. \

pastato dūmų uždangą ir 
0 patsai pasitraukia, kad su

rinkus jėgas-ir vėl pulti, ki- 
tas išlenda iš tų dūmų, iš
šauna karta, kita iš visu 
kanuolių ir vėl slepiasi į dū-

- mus.
Vokiečiai sukoncentravo 

Stipriausią ugnį ant galin
giausio anglų karo laivo 
\‘Exeter” ir jį taip skaud
žiai sudaužė, kad j<^ ka- 

, riųolės neteko elektros jė
gos. sugedo, sviedinius pri
siėjo pristatyti žmogaus jė
ga, vieton elektros greito 
pristatymo. Pagaliau, jau 
tik viena kanuolė galėjo 
šaukti. Laivas virto į plau
kiojantį lavoną. Jo pražū
tis visai arti. Bet tuo kartu 
kitas anglų karo laivas už
dengi jį dūmų stulpu. “Ex
eter” \išsisuko iš po -vokie
čių kanuolių ugnies ir pasi
traukė iš mūšio lauko.

Vokiečiai laimėjo pergalę 
tuo, kad jie sudaužė did- 
žiausį savo priešo laivą. Bet 
ir jų padėtis baisi. Jų lai
vas daug turėjo skylių. Sau
lė artinosi nusileidimo. An
glų du kruizeriai —“Ajax” 
ir “Achilles” iš abie'jų pu
sių' puolė jį, tai šaudė, tai 
torpedas leido. Darėsi tam
siau. Nakties laiku “Graf 
Spee” galėjo žūti nuo ang
lų torpedų, nes tamsoj an
glų gręiti kruizeriai galėjo 
dar arčiau prie jo priplauk
ti, paleisti torpedą, kuri 
naktį nebūtų galima matyti 
ir laivą nuskandinti.

Vokiečiai negalėjo atsi
kratyti nuo anglų karo lai
vų, nes jie greitesni. Vei
kiausia tas ir privertė vo
kiečių kapitoną Langsdor- 
fą įvesti savo laivą į Monte
video prieplauką.

Kada vokiečių laivas at
plaukė į Montevideo prie
plauką, tai remiantis tarp
tautiniais susitarimais, su
žeistas laivas galėjo ten iš
būti dvi savaites laiko, pa
sitaisyti, tuo laiku iš Vo
kietijos būtų galėję 'at-, 
pląukti submarinai, užpul
ti La Plate upės žiotyse 

k stovinčius anglų karo lai

“Graf Spee,” prie to, at
plaukė ir anglų orlaivių ve
žikas su keliais desėtkais 
orlaivių. Aišku . buvo, 
“Graf Spee” negali nei mū
šį laimėti, nei pabėgti, o pa
galba dar neatėjo. Tada jo 
kapitonas išplukdė laivą į 
La Plate upę, susprogdino, 
uždegė ir nuskandino. Jū
reiviai išsigelbėjo. . Vėliau 
kapitonas Langsdorff nusi
šovė, Vokietijoj tas sukėlė 
didelį patriotizmą.

Ši pirma anglų pergalė 
mažai suteikia jiems gar
bės, nes ji buvo atsiekta ne 
vien didesnėmis karo jėgo-

VILNIUS. — Vilniaus gt

ca,” rašydamas apie gudų r- 
kyklų reikalus, visai pritart 
mas, kad gūdy vaikai, turi 
mokti valstybinę lietuvių kali 
pageidauja, kad gudų vaikus 
mokytų gudų ir lietuvių moky
tojai, o ne lenkai. Dėl Vilniaus 
universiteto tas pats laikraštis 
taip pat aiškiai pasisako, kad 
universitetą reikia iš pagrindų 
reformuoti, nes jis buvo pada
rytas lenkinimo įstaiga ir len
kų veikėjų gaminimo centru, 
kuriame ne tik lietuviams iri gu
dams nebuvo vietos nei profe
soriauti, nei studentauti.

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAšKIAUČIUS

630 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

NERVŲ ĮDEGIMAI
Drauge daktare. Ąš jau ir 

vėl į jus sų klausimu. Ti
kiuosi, kad atsakysite. Aš 
jums niekad negalėsiu atsily
ginti už tokius gerus patari
mus. Iš tokios nervuotos, be 
sveikatos, tiesą pasakius, vi
sai nenorinčios nė gyventi, jū
sų patarimai mane padarė 
sveiką, drūtą, stiprią, raudoną 
ir pilną energijos, kad mane 
negali prikalti prie sėdy
nės. Dirbu ir daugiau noriu 
dirbti. Einu per dienas nuo 
anksti ryto iki vėlai vakaro. 
Niekad nesijaučiu pavargus, 
pilna ambicijos. Tankiai ma
no draugas—jau, sako, sės
kis nors biskutį tu, patranka. 
Bet aš kuo daugiau dirbu, tuo 
daugiau darbo randu. Ir taip 
per dienas linksma nuo ryto 
iki vakaro. Valgau pagal jū
sų patarimus jau 5 metai. Ei
nu pasivaikščioti. Giliai pa
kvėpuoju. Kasdien pasimankš- 
tau 20 minučių, kai ateina 
laikas per radiją. Esu 46 me
tų amžiaus, bet vikri ir grei
ta. Niekuomet nepagaunu 
šalčio, nors' labai lengvai ap
sirengus vaikštau. Po m ankš
ty nių išsimaudau karštajn- 
vandeny, paskui apsiplaunu 
šaltu vandeniu ir — jaučiuosi 
kaip išvystyta.

Tai visa kas gerai. Bet va 
jau 3 .savaitės, kaip man vie
ną vakarą suėmė labai drū
tas skaudulys po tiesės kojos 
pirštais, bet per keletą minu
čių ir vėl praėjo. Tačiau nuo 
to laiko mane ir vargina tie 
skauduliai — ir vis daugiausia 
koją, tai vienur, tai kitur. Net 
pasidaro karšta toj vietoj, kur 
skauda, o daugiausia tai vir
šuj kelio ar viršuj kojos pirš
tų, Kai kada įpuola į rankos 
raumenis viršuj alkūnės. La
biau skauda naktį. Tad nega
liu miegoti, ' turiu mėtytis po

nicijos ir ginklų karaliai žino, kad taikos 
nebus, kad ^kalbos tik’ pridengia juos ir 
jie tunka.

Bet ir jie pradeda nuogąstauti. N,ew 
Yorko Universiteto profesorius Nadler 
bankierių susirinkime pareiškė: “Užsie
niečiai moįcą mums už karo reikmenis 
auksu. Taįs pridės dar penkis bilioųus 
dolerių prie jau esamų septyniolikos bi- 
liopų dolerių. Reiškia, veik visas pasaulio 
auksas Hbus Amerikoj; bet tada kitos ša«?

lys gali paskelbti, kad auksas daugiau 
nenaudojamas pinigiškam saikavimui. 
Tada auksas gali iiustoti savo vertybės.”

Ar tas bus ar ne, bet kol auksas at
stovauja aukščiausią piniginę vertybę, 
tai Amerikos amunicijos ir ginklų kara
liai gąmina tuos karo pabūklus, maino 
juos ant aukso, trina rankas, džiaugiasi, 
kaip kokis laukinis sutvėrimas ant kaulų 
kabino, Kam mirtis, kam vargas, kan
čios,- b jiemsr tai ^Cąsh 'and-carry!”

lovą. žinoma, netokie skaus
mai, kad negalėtum pakęsti. 
Pakęsti galima, bet bijau, kad 
dar labiau neužeitų. Gal man 
kraujas mėtosi po kūną — gal 
man bus’, gyvenimo pakaita. 
Bet aš saUo mėnesines d*’t viąw 
turiu‘‘lepūlingai, tik jau ne
tiek daug, kaip seniau bū
davo.

Ačiū jums labai už paei
tus patarimus. Visos drąu|$s, 
ypatingai mano metų, turėtų 
skaityti “Laisvėj” jūsų pata
rimus ir laikytis jų, o kiek
viena džiaugsis taip, kaip aš 
džiaugiuos. Ačiū.

ATSAKYMAS
Labai man malonu žindi, 

kad Jūs, Drauge, mokate taįp 
sugabiai gyvent ir sveikata 
džiaugtis. Tai puiku!

Tie dabartiniai Jūsų skaus
mai po nervus greičiausia su
siję su gyvenimo pakaita. Tie- 
sa, Jūs labai sumaniai užsi
laikote, tai ir gyvenimo pa
kaita Jūsų taip labai nesuba- 
lados. Vis dėlto nekurię po
žymiai pasireiškia ir Jums. 
Tai yra tie nervų > diegliai, 
neuralgijos įvairiose kūno vie-' 
tose. lieta moteris per tą lai
kotarpį apsehia be tų įkirių 
neuralgijų. Tai paeina dėl sto
kos kiaušidinių skysčių. Kiau
ši d i n ės liaukos — vyriausi 
motel’s inžinukai. Jie visą mo
terį valdo. O kai jie pra
deda nykti, daug kas pradeda 
nykti organizme.

Ir niekas Jums, Drauge, taip 
gerai nepadėtų atsigauti, kaip 
moteriškos lyties sunka — fe
male sex hormone.

Išpradžių gydytojas Jums 
turėtų su adata į raumenis 
įleidineti tos gaivingos sun-* 
kos, nemažomis dozėmis, kol 
Jums susitvarkys liaukos ir 
nustos tie nervų diegliai. Pas
kiau būtų galima laikotarpiais 
vartoti. Tai gaivina visą mP- 
ters organizmą, padąro ją 
jaunesnę, lengvesnę. Ta 'ui
ters lytinė sunka veikia ge
riausia, kai ją įčirškini į Rau
menis. Ir ta sunka gerai vei
kia moterį nevien tiktąi jos 
gyveninio pakaitos tarpu. 
Daugelį jaunų < merginų bei 
moterų, su lytiniais trūkumais, 
jį atitaiso stebėtinai. Daugelį ir 
senyvų ir senų moterų atgaivi
na' ir sutvirtina, atitaiso visą 
eilę liguistų požymių.
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Mayor John A.

station WNYC broadcasted sessions 
of Council meetings over the air. 
By turning yoi 
you could he<'4‘ what your repre
sentatives are doing; you could 
know if your councilman is fighting 
for your interests or his own; you 
could understand what machinations 
are going on jo deprive citizens of 
their rights;
could 
are.

■' dial every Tuesday

±
Trečias p

find out
nd most of all, you 
who the ring loaders

But
And

politicos
so at a

TWICE A WĘEK ENGLISH PART

it was de
ne* broad-

the drive

Legion, 
Al Ca- 
af front 
episode 
chased

have 
horse

make
to the

never liked the idea, 
secret majority cau

cus meeting last week 
cided that WNYC could 
cast Council meetings.

At this) time, when
against civil liberties is becoming 
sharper and more severe, secret 
meetings would be a great help to 
quietly foist unAmerican laws upon 
the peoplę of New York

You could make a lot of cracks 
about it and maybe it’s funny—but 
that book hinted at something: It 
Can’t Happen Here.

NEWS ITEM: “Mrs. Irene M. 
became s<> angry at her 
early today that she tried 
up their home and Jierself, 
told police.”

30, 
husband 
to burn 
too, she

chastise
will al-

We would like first to 
Irene for a moment, if she 
low us. First of all—she has been 
very crude and, apparently, has 
learned little from the liberals and

NEWS ITEM:
Lyons today ended the efforts of the 
City Council to remove the words 
Lenin and Leningrad from all print
ed matter in Cambridge, Mass.” 

----- o-----
This, as everyone can see, is a sad 

blow against everything decent that 
' the Ku Klux Klan, Black 

Jack “Legs” Diamond and 
pone ever stood for. It is an 
to all traditions of the 1776 
when the communists were
back where they came from.

Naturally the trouble is that the 
Cambridge City Council didn’t go 
far enough. They hesitated when 
more was needed; they stumbled 
when every patriot should 
rushed forward on his white 
and black mask.

We, therefore, would like to 
the following suggestions 
Cambridge City Council.

Instead of using red-green lights1 
for motorists (the color “red” i „ „ . , ......
might influence them) we suggest! Professors in these United
the establishment of tank traps on States. (

I every street corner. When not need- 
' ed these holes in the ground could 

be taken out, heated, and 
hot air to the Councilmen.

Furthermore, we suggest 
prisonment of all red-heads 
they are agents of Moscow, 
nosed puritans and defenders of ci- !o‘t“heT "woman* or~ refused to support 
vic virtue, are, of course, excluded rrene Under what slogan did Irene 
from this ruling.

Due to the proximity of Alaska to 
Siberia we believe it would be ad
visable to move Alaska to the other 
side of the continent. The strain on 
the federal budget would be com
mensurate with the value gained by 
a new bombing base near Europe.

All maps and globes of the world 
are to be made one-sixth smaller. 
This will, of course, prevent any 
children from asking teacher what 
is that big empty space on the map.

Lastly, we favor a constitutional 
amendment making it a criminal of
fense to think in any degree, shape 
or form. We have not, ,as yet, work
ed out the details of this ban on in
telligence. We feel however, that 
with the aid of the Purification So
cieties and a liberal financial endow
ment f’’om Cambridge, we might be 
able to 
one.

sold as

the im- 
because

fix things to please ‘every

States.
Now/let us- compare her reasoning 

with that of the liberals and college 
professors:

Irene’s husband was accused of 
looking at another woman. There is 
no evidence, in the papers, that the 
husband concerned himself with the

I set fire to the home ? Why— “I’LL 
SHOW HIM!”

Now, any professor could have 
shown her her grave error. Her 
acts, would have been blessed and 
smiled upon by the powers that be if 
she has stated instead, “I DID IT 
BECAUSE I LOVED HIM!”

way, ever hear of a book
called “It Can’t Happen Here?

Vox populi, vox dei, or something, 
but our New York 
patently don’t think 
cratic majority of 
Council even feels 
public doesn’t know 
big boys.

For the past year or so radio

Councilmen ap- 
so. The Demo- 
the incoming 

that what the 
won’t hurt the

Take the college professors and 
liberals for exam; -. They have set 
loose the fire upon the “reds,” "se
mi-reds” and “people who don’t 
know they’re reds” — a fire which 
is burning and will eventually scorch 
these same liberals and professors 
if it is not stopped.

The newspapers have opened their 
pages to these gentlemen. Why? 
They have sanctified their acts in 
the name of Love. They have blessed 
themselves and their betrayal. They 
are saying, “We Love Democracy, 
and Because We Love It, Destroy 
It!”

Will thėy get away with it? Irene 
didn’t. ?

Anyway, we hope we’ve helped 
Mrs. I. M. understand a little better 
how works the world and the queer 
people in it.

SPORTS-HUMOR-N E W 3
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

FRIDAY

STUDENTS’ NEW YEAR GREETING 
URGES END TO EUROPEAN WAR

For some reason or other the title 
of that book keeps popping up in 
our mind, IT .CAN’T HAPPEN 
HERE.

LDSers at Seaboard Conference Urged

OUT
Of?

unless it can soon be 
an end. It notes that 
our administration to- 
Wall Street are pursu- invite you to write to us, to be 

on our mailing list, to receive 
bulletins, and to work with in 
building of a strong campus

To Take Active Part in Communities

MAN ABOUT TOWN
by JOSEPH SACAL

together, pooling their enthusiam 
and their resources.

“The Unibed Student Peace Com
mittee stands ready to serve and 
cooperate with all local or regional 
groups which are interested in the 
maintenance and extension of peace. 
We 
put 
our 
the
peace movement. Work locally in 
your campus councils to spread un
derstanding and action on a realistic 
program to keep America at peace.

"This New Year finds the United 
States closer to war than at any 
time since 1918. It is our job, to
gether with other sections in the 
country, and together with the youth 
of other nations, to work to draw 
the United States away from that 
danger. At the same time, we shall 
be preparing our best contribution to 
a future peace between those coun
tries now at war.

“Let us draw closer than ever 
before together, in order that we 
may be successful in this task.

"Wo vyish you most successful 
conferences.

"Yours for a happier New Year, 
THE UNITED STUDENT 

PEACE COMMITTEE.”

Pittsburgh News

beLveDereS Correspondent.

threaten
States. A

hear 
the 

with 
uni- 
out-

the maintenance
for the solution

problems by
jobs, for educa-

the world
I conflagra

The 
“nine 
reared by the parent. Cocks, how
ever, learn to crow more rapidly by

offspring of hens learn their ' 
word language” slower if

The Now Year’s Day message 
warns that the present war in Eu
rope bid& fair to end the liberty 
and well-being of all the peoples en
gaged in\it 
brought to 
“sections of 
gether with
ing a policy which can only lead 
toward this country’s involvement in 
war” and urges all students to work 
together for a strong movement for 
peace, for the maintenance of na
tional sanity against the mounting 
wave of war hysteria, for the ful
lest liberty, and against loans and 
credits to belligerents, against prof
iteering.

The text of the letter reads: 
Dear Sudent Delegates:

“As wo begin 1940 Europe.is in
volved in war. Wo must frankly con
fess that our efforts, jointly with 
the youth of other nations, to pre
vent the outbreak of that war have 
failed. China is still the victim of ag
gression. We must frankly confess 
that our efforts to deter Japan 
from that aggression have as yet 
failed., The munich policy, the con- 
donement of a long series of ag
gressions, has brought i 
to the brink of a general 
tion.

/

“Current developments 
the peace of the United 
mouning wave of hysteria, induced 
by the European war, and following 
in the wake of repressions in all 
the belligerent countries, threatens 
the bases of our domestic liberty. 
Certain selfish interests seek to pro
fit from the outbreak and extension 
of war. Sections of our administra
tion together with Wall Street are 
pursuing a policy which can only 
lead toward this country’s involve
ment in war.

The Man About Town failed to ap
pear in last Friday’s Issue, so the 
beLveDereS reporter is not going to 
wait for his article for this Friday. 
What happened. Joe?

All members who were at « the 
beLveDereS Xmas party sure had a 
grand time. Our guests were Frances 
and Joseph Marsinonis-. Main at
traction were the cartoons of Walt 
Disney and the story of the oil 
fields. Thank you Joe, we all en-

Imperialist Nature 
Of War Brought 
Out at Confab

“For our part, we must do all 
that we can to prevent America 
from being drawn into war. The'joyed the movies. Some of the mem
present war in Europe bids fair to (bers could not come on account of 

' snow and icy streets but we hope to 
have a larger grab bag next Xmas 
and a larger grob bag naturally 
means a larger membership.

Į Since the beLveDereS have a re
gular monthly meeting on Jan. 4th 
of the approaching year; let’s see all 
these new members that promised 
to join the VD.S. It has been ru
mored that every member already 
has a new member and that is very 
good news. Come on beLveDereS, 
we’ll show the L.D.S. what we can 
do in Pittsburgh in 1940. You know 
our program is a big one, so let’s 
start off with a good one.

The end of the year is already 
here and when we look back we see 
what great things we accomplished 
in only three months time and with 
the twelve months to come in 1940, 
goodness knows what we won’t do. 
One thing we plan to do and this 
is: we hope to make a grand show
ing in New York at the L.D.S. Con
vention in August, 1940. When I 
write “we” I mean Ambridge, 
beLveDereS and espLenDerS.

Wishing you all a very happy New 
Year.

end the liberty and well-being of 
all the peoples engaged in it, unless 
it can soon be brought to an end. 
Our involvement would inevitably 
jeopardize the democracy and the 
prosperity of the United States.

“In our own field, in the schools 
and universities, we must work to 
build a strong and effective move
ment for peace: for 
of national sanity, 
of America's own 
peaceful means, for 
tion, for a prosperity based on the 
well-being of Americans, against 
loans and credits to belligerents, 
against profiteering. We must work 
for the fullest liberty for both prof
essors and student on campus, to 
organize, to write what they believe, 
to say what they believe, to 
whomever they like, and at 
same time we must—together 
the administrations—defend the 
versifies against attempts by 
side groups to curtail and destroy 
liberal education.
,“To do this, we must organize our
selves into peace councils, forums, 
committees for academic freedom. 
These things are not the concern of 
any one section of students, but af
fect us all. Campus sentiment is 
overwhelming; the problem is to 
make it effective. For this task, all 
groups sincerely interested in the 
maintenance of peace must work imitating the father’s call.

“1. Better our work in the current 
membership drive.

“2. Lay the foundation for a large 
scale sports ahd athletic activity.

“3. Learn to organize more and 
better branch activities and inter
branch activities.

“4. Become active as an organiza
tion in the communities in which 
we live.

“5. Prepare now to send manjj 
sportsmen, and many delegates, to 
our convention and sports events to 

į be held during the last week in 
August.

“6. To start our Tenth Anniversa
ry year right! With increased activi
ty and with the preparations that 
will lead to the climax of our an
niversary year—the LDS National 
Convention.”

NEW YORK CITY. — With dele
gates from six Eastern states repre
senting LDS youth branches, the 
Hotel Imperial this past week-end 
took on a youthful but serious air 
as representatives discussed branch 
problems and plans for the future.

John Orman, secretary of the 
LDS (Association of Lithuanian 
Workers) National Youth Committee 
delivered the main report which 
touched upon the various methods of 
improving branch activity so that 
the organization’s Tenth Anniversa
ry Year, 1940, could be celebrated 
with increased membership and acti
vity.

Excerpts from the secretary’s re
port, urging the young people to 
take an important part in communi
ty activity, follow:—

“Participation in the activities of 
our organization not only gives you 
a satisfactory, wholesome outlet for 
you and your members’ energies. It 
gives you. a chance to participate in 
the activities you desire, to develop 
your latent talents; it also gives you 
the training in citizenship 
community affairs.

“In our organization the 
must be so organized that 
only become a force in the 
nian communities in which
situated, but that we also become a 
part of the civic life of the commu
nity — that 
exercising of 
as American

“Our work 
in the community in campaigns for 
civic improvement, as campaigns for 
recreational facilities for the youth 
in your city, campaigns for a swim
ming pool, for a new schoolhouse if 

lone is necessary, and so forth down 
the line.

"The potential vote of the Lithua- 
nian-Americn citizenry of our va
rious Lithuanian-American commu
nities has never been put to a test. 
It i? up to the younger generation to 
bring the issues of the elections 
clearly and concisely before the

and in

MADISON, Wise. — Over a thou
sand people, including four hundred 
delegates to the American Student 

I Union Convention, heard an address 
by Earl Browder on the present 
world situation last week. Browder 

■ participated in a symposium to
gether with General Victor Yakhon- 
tov, former officer in the Tsarist 
army, and Joel Seidman, Secretary 
of the League for Industrial Demo
cracy.

.Coming directly to the main ques
tion of world politics today, Browder 

: proceeded to quote from a ponderous 
volume he had brought with him, 
the latest of the autobiographical 
series by Winston Churchill. Re
minding the delegates and visitors 
that the “Confessions” of the first 
Lord of the Admirality dealt with 
matters which were once kept in 
the darkest secrecy, Browder quoted 
Churchill’s own words to prove that 
for 22 years Great Britain has been 
trying to establish a world front for 
aggression against the Soviet Union. 
The quotations showed that Mr. 

[Churchill recognized and was utiliz
ing the strategic position of the Bal
tic nations and especially of Finland, 
for war against Soviet Russia.

I Browder retraced the steps which 
led to the present war, and showed 
what a big price Chamberlain and 
Daladier were willing to pay in 
order to get Nazi Germany to at
tack the Soviet Union. Not only 
were they willing but' they paid 
with Ethiopia, Spain, China, Austria, 
Czechoslovakia. They were willing 
to forgive Hitler every one of his 
crimes except what to them was 
the worst crime of all, Browder 
went on, and that was the renuncia
tion of war. against" the Soviet

Detroit Holidays 
Over; Only 
Memories Remainactivity 

we not 
Lithua- 
we are

Joie comes to the fore . to honor my humble self at a ban
quet sponsored by the LDS. Paul 
Dargis, director of Pittsburgh’s 
Lithuanian Radio Hour, and John 
Mazukna, candidate for SLA vice 
presidency, were some of the no
tables. All wished the LDS a suc
cessful year.-

The most outstanding personalities 
that spoke at the banquet, were two 
youngsters of the LDS. Albert Mi- 
keska of Soho and Stanley Paulaus
kas of Esplen. We hope . to see and 
hear more of these people.

To the workers, helpers and spon
sors of the affair we extend our 
thanks.

"Little
after a hectic holiday celebration 
and hopes all others fared as well 
as he.

which some people call a 
array of Christmas cards, 

a variety of shades, packs 
and other odds and ends 
mentioned would bring a

WK

Glancing around the hemmed-in 
quarters, 
room, an 
socks of 
of butts 
which if
derisive haw-haw from my compa
triots, lie strewn around the abode. 
Sometimes I wonder what I did to 
deserve such a fate.

If the whole load of material had 
been sent to me by the Dies Com
mittee, one might pass over the 
matter, but no, my own best friends, 
my companions for years, my com
patriots in struggle, even they must 
have their fun. Okay gang, the joke’s 
on me, but remember, next year 
there’s another Christmas!

To “nursie.” Thanks a lot for the 
photograph of yours. Even now, one 

■ senses a coolness on the part of the 
femmes in Pittsburgh. This ought 
to teach the “old bucks” that they 
can’t marry me off in Pittsburgh.
I hope! -

By this 
board LDS
The conference, no doubt, will have 
been successful and plans for a big 
Increase in activity have already 
reached the delegates’ respective ci
ties. We here in Pittsburgh wish all 
a successful venture and

> our share in building
’atch for Pittsburgh at 
tntlon!

time, the Eastern Sea- 
Conference, will be over.

expect to 
the 
the

LDS.
Con-

Since the holding of the “Great- 
r Pittsburgh” Youth Conference, 
lany of our youngsters have deve- 
*ped what is commonly called “it- 
ly feet.” Seems like most every

one looks forward to the time they 
can go back to Ambridge.

The “dark horse” in the LDS race, 
Wilmerding, seems to have bogged 
down. If you were to ask me I’d 
say, “there’s something screwy go
ing on!”

we participate in the 
our rights and duties 

citizens.
can become recognized

I Lithuanian people and get them out 
.... . ,, j to vote — to vote as they please on

Now that the Esplenders and those issues which have been clari-
the “Belevederes have decided to fied to them
run a combined affair, one wonders 
what’ll win out, a upper or a 
dance.

Thought for the Day.
“Wonder who got the “Member 

in December.”

“In this way, too, we shall become 
a forceful community organization 
and a community organization. of 
importance wherever that/Communi
ty may be situated,' in increased re
venue for our branches from 
various affairs which they hold 
in popularity of the leaders of 
branches ...”

In summing up the work of 
conference, John Orman stated:— 

! ________, in summarizing the
drama work before us, I wish to remind

the 
and 
ourThis coming Thursday eve will 

be the birth of a new executive I 
committee of the North Side “Bel- 1________
vederes.” Accordingly, new business Į ^‘<Therefore, 
such as, choral activity, flT’Qtr,Q _ * ...... . ........ ~
group, report of “Eplinder”-"Belve-1 ajĮ of y0U we are here to jm_ 
dere” confab, “Youth Council” etc.,J 
will be taken up. See you there, Al, 

Mary, Bess, Sooey, Ed, Art, 
Helen, George, Isabelle, Con- 
Joe, Waited, George No. 2,

the

DETROIT, Mi£b. — The Christ
mas Party plarfhed solely for Aido 
members and their friends turned, 
out to be one of the nicest in a long 
time. The girls are to be compli
mented on their display of culinary 
arts in arranging the grub for the 
hungry ones. Even ttye punch was 
delicious, and that my dear trio of 
readers is a shock that, almost stag
gered me. (That’s why I was weav
ing about in such an aimless fashion.)

The only disappointing thing was 
that there was so much beer to 
drink and nobody to drink it. That 
really is a heart-breaking expe
rience. Being a strict prohibitionist, 
I had to exert myself drinking up Union, 
all the alcoholic beverages in sight i 
so that we could get rid of that vile I "England and France did not de
stuff, and save poor souls from be-!clare war against Hitler,” Browder 
ing contaminated by the greatest (said. “They declared war on the 
evil of all “John Barley Corn.”

One of the long-awaited events, 
although when 
somewhat of a 
the party. The 
fons and Emma 
to make it official we cracked open 
a bottle of champagne to celebrate 
the affair. It was interesting to 
watch the different reactions of 
certain individuals when they first 
tasted the stuff. Most of them were 
sadly disillusioned about the much- 
talked about sparkling wine.

it arrived it was 
shock, occurred at 
engagement of Al- 
was announced and

The elite of Pittsburgh turned out a success

Dot, 
All, 
nie, 
etc., et<^ '

Passing Thought.
If that engagement took place on 

Christinas? How many heads ache 
and <throb after the holiday ... The 
bathtub I didn’t get for Christ
mas... If; the Christmas Party was

That a noise abate

prove our organization in every way 
and to prepare for a real celebration 
of our organization’s tenth anniver
sary!

“To do this we must, here in the 
Eastern Seaboard branches:

ment campaign is in progress in Es
plen ... HoW the cpming issue of 
“Tiesa” will look... And then 
there’s the story that just broke, but 
will keep until later. Guess what?
> —oJe Sacal

■ /

Hens are unable to distinguish be
tween their own eggs and lumps of 
coal. They will sit impartially on 
either. One hen \ once brooded over 
a bunch of carrots for two weeks 

| before giving up ..the fruitless hatch
ing process.

* German-Russian non-aggression pact. 
The purpose of the war is to create 
another war, to force Germany to 
renounce the pact with Russia and 
invade the Soviet Union. Germany 
didn’t make war on Russia, how
ever, because she had the experience 
of her aryan brothers in the east, 
Japan, who broke their teeth against 
the Red Army.”

Seidman, made a 
against the Soviet 
ipg the arguments 
Levine, 
stated 
Russia 
many.

Browder, 
symposium 
reflect on 
dustry has 
times in the last eleven years, 
that the material well-being of 
people has been improved by

Browder stated 
was impossible

general attack 
Union, rehash- 
of Isaac Don 

Eugene Lyone, Trotsky and 
that in his opinion- Soviet 
was worse than Nazi Ger-

the last speaker in the 
asked the audience to 

the fact that Soviet, in
increased more than ten 

and 
the 

fiveThe late Senator Huey Long is re
corded in the Congressional Record 
as spying that a “hen can only count I that such growth 
as high as one.’1 If all but one, egg under conditions of repression, and 
were taken from the nest, he 
claimed, the hen would not rplss 
any, but if all were taken the hen 
stopped laying.

.hundred per cent.

was making itsthat when America
rapid advances, it was the most de
mocratic of the bourgeois democ
racies.

“C’mon, Daddy, another drink and you’ll forget all about that nasty ol 
union.”



//

(Tąsa)
Vis tik bombos tiek miestui nuostolių 

nepadarė, kiek gaisrai. Suvalkuose bu
vusi gerai organizuota, ugniagesyba, ta- 

' čiau ugniagesiai likdavo visai bejėgiai 
kovoti su gaisrais, kada gaisrai kildavo 
įvairiose miesto vietose tuo pačiu laiku.

Tačiau bene skaudžiausias lenkų ka
riuomenės nepasisekimas buvo Sapacki- 
nės—Gibų kelyje. Pirmomis karo dieno
mis šituo keliu lenkai metė dideles savo 
kariuomenės pajėgas, matomai, su svar
biu uždaviniu. Kada kariuomenė ėjo Au
gustavo miškais, sekėsi gerai. Bet pamiš
kėj ją aptiko vokiečių lėktuvai, f kurie 
pridirbo jai didžiulių nuostolių ir sutruk
dė žygį. Bent tūkstantis žmonių čia buvo 
užmušta, bombos sugadino daug ginklų 
ir transporto priemonių. Žmonės pasako
ja, kad miške dideli kapai ir sudaužytų 
vežimų likučiai liudija didelės tragedijos 
vietą.

Nuo bombų taip pat nukentėjęs ir Gi
bų bažnytkaimis, kuriame buvo žmonių 
aukų.

Rugpjūčio mėnesio pabaigoj čia buvo 
mobilizuoti visi vyrai, rekvizuoti arkliai, 
vėžiniai, po 1—2 karves ir kt. Apie Puns
ką, apie Seinus nelikę jaunų ir pagyve
nusių vyrų. Yra kaimų, kur le’nkai mo
bilizavo po 30—40 vyrų, vietomis iš tų 
pačių namų paimant po 3—4 vyrus.

f Dvylika Lietuvių iš Okup. Lietuvos
' Susitarė Bėgti

Kelias iš syk sekėsi neblogai, tačiau 
jie suklydo, patraukę per Lomžą. Ten 

\ jau lenkų kareivių nebuvę, o jie buvo 
apšaudyti miestiečių, kurie su raudonom 

. vėliavom išpuošę miestą laukė raudono
sios armijos, šeši bėgliai čia atsiskyrė, 
dar keturi atsiskyrė už miesto, ir liko 
tik du tęsti kelionę numatyta kryptimi. 
Kokis likimas ištiko dešimtį draugų, buv. 
karys to nežino, bet spėja, kad likimas 
buvęs, greičiausia, negailestingas. Iš pa
silikusių dviejų jis tik vienas pasiekė tik
slą, tačiau kartoti bėgimo nenorėtų.

Pasitraukianti iš Suvalkų krašto len
kų kariuomenė paliko labai blogą įspū
dį. Kur jai nereikėjo labai skubėti, buvo 
sistematingai deginami kaimai. Vienas 
valstietis pasakojo, kad jis karo metu 
išsaugojo klojime dvi karvutes, kurias, 
pasitraukus lenkų kareiviams, išleido pa- 

x siganyti. Deja, kaip tik traukėsi pavėla
vęs vienas lenkų kariuomenės dalinys, 
kuris nušovęs ir nusivežęs abi karvutes.

Pravažiuoju 10-15 kilometrų, nesutik
damas nė viėno lenkų kareivio. — Rašo 
dalyvis.—Vėliau paaiškėjo, kad alkūne 
išsiveržusi tarp Lietuvos ir Prūsų teri
torijos Suvalkų apskritis, yra evakuota. 
Pirtnosios lenkų gynimosi linijos eina 
daug toliau — Gibų—Augustavo ruožu, 
sudarydamos tiesią Kolno — Grajevo 
fronto tąsą. Suvalkų apskrities pasienio 
apsaugą pHdo silpnos “strzelcų” įgulos, 
sudalytos iš 15-17-męčių jaunuolių. Tik 
Cypliškių rajone pasirodė lenkų kavale
rijos nežymios dalys. Todėl gal vokiečių 
bombanešiai apmėtė bombom ir sudegino 
Cypliškių miestelį.

Gyvenimas šiam krašte beveik apmi
ręs. Daugumas ūkininkų negali sėti žie- 
mojaus, nes paimti visi.arkliai. Taip pat 
rekvizuojamos karvės, avys ir kiaulės. 
Paliekama tik po vieną karvę. Be to, 
ūkininkai verčiami skubotai kulti javus 
ir grūdus vežti Gardinan. Pasakojo man, 
kad iš kiekvieno valsčiaus pareikalauta 
po 10-15 tūkstančių tonų javų. Paštas 
r kitos įstaigos neveikia nuo pat pirmų- 
ų karo dienų.

Niekas nieko neperka. Pristigo ir pir* 
no reikalo prekių: žibalo, druskos, deg- 
ukų. Kai kuriose vietose teko pastebėti 
mones vietoj degtukų vartojant titnagą 

_r skiltuvą ugniai išskelti.
Vokiečių lėktuvai keliose vietose išmė

tė atsišaukimus, padrąsindami žmones, 
pareikšdami, kad jie nesą tokie baisūs, 

\ kaip1 vaizduojama. Vokiečių lėktuvai taip 
pat numetė degtukų.

Lenkų policija suėmė čia kęlioliką lie
tuvių inteligentų ir veiklesnių kaimie
čių. Kalbama, kad juos išvarė į Berezos 
atskyrimo stovyklas. Čia teko užgirsti 
vieną labai daug kalbantį faktą: į kai 
kuriuos dvarus (pav., Joniškės ir kt.), 
kurių’ tarnautojai pašaukti karo tafny- I

bon, valstiečiai varu varomi Storastos 
įsakymu veltui dvaro darbų dirbti. Iš to 
kyla nemažas pasipiktinimas ir nepasi
tenkinimas kaimo masėse. Kai kurie at
sisako tokio įsakymo klausyti, kad ir 
valstiečių šeimose telikę veik vienos mo
terys ir seniai. Visos atsarginių rūšys 
su ginklu ir net be ginklo pašauktos ka
riauti.

Tušti ir neramūs išrodo Suvalkijos lau
kai, rudens saulėje melancholingai nudū- 
lavę. Nesigirdi dainų, kaip kitados. Tik 
iš tolo kurtus požeminis artilerijos dude- 
nimas. Praskrenda negarsiai krykštau- 
damos gervių virtines, o siaubingai nu- 
griaudžia sunkūs bombanešiai.

Dviračiu—kitos susisiekimo priemo
nės nėra—artinuosi į Suvalkus. Mieste 
žymūs karo pėdsakai. Sudeginta gelž.ke- 
lio stotis, gerokai apgriautos švoležerių 
kareivinės. Tai šiur, tai tur riogso namų 
nuodėguliai, styro apsvilę kaminai. Aikš
tėse ir daržuose kur-ne-kur išverstos 
bombų duobės. Aikštėse ir miesto sode 
priešlėktuvinės slėptuvės.

Buvo, tur būt, šventadienis, atlaidų 
diena. Žmonės iš bažnyčios išėję grupuo
jasi, kalba'. Dauguma moterys, vyresnio
jo amžiaus vyrai ir vaikai. Policininkas 
ragina juos skirstyti. Šaunus karininkas, 
išeiginiais drabužiais šiandien atvyko at
sisveikinti su mylimąja ir išeiti su ja pa- 
sivaikščot Augustavo plentu.

Ties priešlėktuviniu kulkasvaidžiu šal
muoti kareiviai...

Karininkas kalbasi su panele. Polici
ninko skatinami, žmonės pradeda skirs
tytis. Tuo metu pasigirsta piktą lemiąs 
tolimas motorų ūžimas. Sukaukia sirena. 
Kyla sąmyšis. Vieni skuba sprukti į slėp
tuves, kiti neatsargūs dairosi aukštyn. 
Mdtorai ūžia regis dar tolokai. Sunku 
nustatyti jų kryptį. Čia tik įsisąmonijau 
milžinišką vokiečių lėktuvų greitį ir 
smarkumą. Kadangi ir mieste ir apylin
kėje nėra skaitlingesnių priešlėktuvinių 
pabūklų, lėktuvai skrenda visai žemai ir 
apšaudo iš anksto nustatytus objektus. 
Žemai skrendančio lėktuvo motorų ūži
mas atsimuša į žemės nelygumus bei na
mus ir kažkaip praskysta, nustilbsta. Ro
dosi, kad tik tolimas motorų ūžimas vir
pina orą, .bet tą pat beveik momentą, 
kaip griausmas motorų urzgimas, ir iš 
už namų, puola bombanešis, po sekundes 
dingdamas priešingoje pusėje. Viskas 
vyksta neregėtai greit. Lyg karštligės 
kliedėjimo pagautas, nežinau, kas pradė
ti. Matau tolyn nubėgančius žmones. Nuo 
bažnyčios bokšto kažkas šaukia, mojuo
damas rankom. Pro šalį šmėštelia su 
siaurais petukais paauguolė mergaitė ir 
dingsta vartuose. Kareiviai drebančiom 
rankom pataiso kulkasvaidin įvertą šovi
nių 'juostą. Kulkasvaidis paspringsta. 
Matau, kai karininkas nustumia nuo 
kulkasvaidžio kareivį. Čia pat motorų 
ūžesys virsta griausmu ir kaip siaubas 
griūva ant mūs bombanešis.
/ Griūdamas į šaligatvio ištakos griovelį 
—j ieškoti slėptuvės buvo jau per vėlu— 
matau dar kai karininkas, akis įbedęs 
kulkasvaidžio taikiklin, nervingom ran
kom stengiasi patraukti į užpakalį šo
ninę kulkasvaidžio rankenėlę...

Nespėjau sumerkti akių... Baisus 
trenksmas sudraskė nervus į skutelius. 
Kažkas sunkus stukterėjo man nugarom 
Šalimais kaulus veriąs kliksmas. Ir vėl 
tyla, kaip karste, tveria akimirksnį. Tik 
tolyn nutolstančių sprogimų trenksmas. 
Tik iš tolo girdimas kliksmas.

Baimingai pramerkiu akis. Kur kul
kasvaidis? Kur šaunusai karininkas ir 
kareiviai? Nesiryžtu keltis. Atokdamas 
dairaus-* Smiltyse matyti šalmas. Čia pat 

'šalimais kažkoks skuduras. Geriau įsi
žiūrėjęs, matau, kad tai mundieriąus 
antpetis. Dvi liūdnos žvaigždutės sidabru 
žvilga rudens saulėje.

Gerai, kad bomba sprogo šone ir ma
nęs, gulinčio šaligatvio ištakoje nelietė. 
Tik užvertė smėliu ir grindinio akme- 
nais...

Jaučiu įkyrų skausmą. Bet džiaugiuo
si. Aš gyvas! O aplinkuj keletas lavonų.

Ei, šaunusai karininke, ir jūs karei
viai, kaip gailėjausi jūsų tą dieną, kaip 
graudehausi * del jūsų jaunų jaunysčių.

(Bus daugiau)

.1 s. > .

Naziv-Talkiniiikif Mainai 
Civiliais Belaisviais

’Berlin. — Tarpininkau
jant Amerikai, Švedijai ir 
Šveicarijai, naziai sugrąžins 
Anglijai ir Franci jai jų pi
liečius, netinkamus karui 
pagal amžių ar lytį; o An
glija ir. Franci ja sugrąžins 
Vokietijai netinkamus ka
rui jos piliečius, kurie buvo 
laikomi belaisvėje. Bet ka
rinio amžiaus vyrai nebus 
paleidžiami nei iš vienos 
nei antros pusės.

London. — Pranešama, 
kad Anglija atmetė Sovietų 
protestą prieš tai, kad An
glija paprastus gyvenimo 
reikmenis įtraukė į kontra
bandoj sąrašą.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
.uline

(Liquors

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

alaus.
Savininkas '

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberini

Eh

0

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tol. Evergreen-8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

Dr.J.J.Kaškiaųčiuš
Telefonas: Humboldt 2-7964
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DIDELE PROGA SEIMININKĖMS

EJ

puikus ant stalo padėti.... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiek-

Užsisakykite

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

• MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00. ,

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.

Kas parduos $2.50 vertės žemiau nurodytų knygų gaus 6 kavai 
kų setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67

Tie daiktai yra: 1 peilis, 1 sriubinis šaukštas, 1 šakutė mėsai, šakutė prieskoniam, 
1 arbatinis šaukštelis ir 1 vaisiam šaukštelis.

LENGVU BŪDU GALITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENŲ- -SILVERWARE

TUOJAU UŽSISAKYKITE KNYGŲ
knygų ir tuojau platinkite jas. Kaip tik prisiusite $2.50 už par

duotas knygas, mes tuojau jums pasiųsime šį gražų setą. '
Tačiau prašome įsitėmyti, jog ant parduodamų knygų, už kurias yra skiria

mos šios dovanos, nuolaidos kainoje nėra. Už jas platintojai turės prisiųsti pilną 
kainą, tiek, už kiek pardavė. <

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

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

ROGERS SILVERWARE

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

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

tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru—užtikrinti visam am
žiui. Kiekvienas daiktas 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 
viena šeimininkė.

K||i 
a

liH

580 SUMMER AVENUE, 
Arti. Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

Staigios ir chronjfikos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyriin, 
Tel. Algonquin 4-8294

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tęl.: Glenmore 5-6191

• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilna? 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.

O MORTOS VILKIENĖS 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 ROŽYTĖ, paraše Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.

• 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. COUGIILlNAS, paraše R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad Įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.

© KRIKŠČIONYBĖ IR K£ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metclionls, puslapių 
48, kaina 5c.
© 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.
0 ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MUSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti: 122 puslapių; kaina 
50 centų.

• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

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

Vardas ............ . .............................................

Antrašas

“Laisve,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
B



I.

Ąntyadienfcj, Sausio 2, 1940' Penktra puslapis
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Kodėl už CIO?

Kai mes kalbame apie uni
jas, , mes dažnai primename 
CIO ir kviečiame Endicott- 
Jųhnson darbininkus sausio 
(January) 9 dieną balsuoti už 
United Shoe Workers of Ame
rica, CIO.

Kodėl už CIO ? šiuo klau
simu jau daug buvo rašyta ir 
mitinguose kalbėta. Bet pri
sieina kalbėti ir dar sykį. Pa
čios raidės CIO (Congress of 
Industrial Organizations — 
Kongresas Industrinių Organi
zacijų) pasako, jog United 
Shoe Workers of America uni
ja yra dalis to-sąryšio, į kurį 
priklauso daugelis stambių in
dustriniu unijų. O industrinės 
unijos reiškia tą, kad visi tos 
pačios industrijos darbininkai 
priklauso vienai unijai.

Gi Boot and Shoe Workers 
unija, dalis American Federa
tion of Labor (Amerikos 
Darbo Federacijos) organi
zuoja darbininkus į atskiras 
darbo šakas. Reiškia, vienoje 
industrijoje (batų gamyboje) 
darbininkai būtų suskaldyti 
dar į daugelį šakų, pagal dar
bus. O tas būtų ne naudai 

į patiems darbininkams, nes 
/ juose būtų mažiau vienybės.

Industrinė unija apima vi
sas darbo šakas, ji sujungia 
visus į vieną ryšį ir tuomi ji 
yra galinga išstoti už darbi
ninkų reikalus. Tokia unija 
yra United Shoe Workers of 
America, CIO.

žvelgiant į Boot and Shoe 
Workers uniją, mes randame, 
kad ji yra sena unija, bet 
darbininkų reikalus mažai tė
ra gynusi. Jos istorija pilna 
juodų dėmių — dėmių, kurios 
parodo, jog ji atvejų atvejais 
pardavė darbininkų reikalus. 
Jos viršininkų bendradarbia
vimas su kompanijomis nu- 
puldė ir pačios unijos reikš
mę ir vardą. Jos viršininkai 
yra, tiesioginiai tariant, biu- 

. ’ręrkr^tąi, nesiskaitą su narių 
valia, bet valdą juos iš vir
šaus. Jos konstitucija, jos or
ganizacinė tvarka yra labai 
toli nuo demokratinio tvarky
mosi. Paprašykite pas juos 

f konstitucijos ir jei gausite, pa
siskaitykite. Bet greičiausiai 
-—negausite, nes jie nenori 
darbininkams jos rodyti. Už
tat mes ir sakome, kad darbi-' 

' ninkai turėtų balsuoti u ž
United Shoe Workers of Ame- 
rięą, CIO.

Juokios unijos priklauso į 
CIO? • Ogi pačių svarbiųjų 
industrijų darbininkų unijos. 
Į CIO priklauso plieno indus
trijos darbininkai, automobilių 
industrijos darbininkai, rūbų 
siuvėjai, audėjai, angliakasiai 
— tai vis pačios stambiosios 
industrijos. Pavyzdžiui, auto
mobilių industrijoj nesenai 
buvo balsavimas už priklausy
mą į CIO arba į» AF of L. 
Milžiniška balsų didžiuma pa
sisakė t darbininkai už CIO, 
nes jie jau žino reikšmę ir 
vienos ir kitos tų unijų va
dovybės. Jie žino, kad CIO 
vadovybė visuorpet gynė ir gi
na darbininkų reikalus taip, 
kaip ginti pridera.

Įdomus dalykas, kad Boot 
and Shoe Workers unija yra 
sena unija, bet iki šiol neatė
jo organizuoti Endicott-John
son darbininkų. O neatėjo, 
aišku, dėl to, kad jai nė ne
rūpėjo darbininkus organizuo
ti. Atėję ji dabar čionai dėl 
to, kad pamatė CIO jau dir
bant ir darbo vaisiais pasižy
mint, nes CIO jau suorgani
zavo tris mažesnes batų ga- 

ybos firmas, būtent: Truitt, 
amsey ir Gotham. Boot and 
ioe Workers unija atėjo or- 
inizuoti Endicott - Johnson 
irbininkus, kad užbėgti pa- 
kmingam United Shoe Wor
st's of America, CIO, dar- 
li, kad išstumti ją iš reikš- • 
ingos pozicijos. Kąd atsiek-
savo pasi moji mus, ji drįsta 

maudoti ir šmeižtus ir melus 
gązdinti darbininkus raude

lis baubais, turinčiais ryšius
Maskva ir tt. Bet kas bau

bs. gąsdindamas ir šmeižtų

'>■

kibirus pildamas nęri susti
printi savo poziciją, tam daž
nai nepavyksta. Toks gązdin- 
tojas tik pasirodo savo silp
numą, nes teisingoji jo pozi
cija, neramstoma melais ir 
šmeižtais — yra gana silpna.

Endicott-Johnson darbinin- 
kai, atrodo, yra supratingi 
žmonės; jie jau ne kūdikiai, 
kurie turėtų būti baubais gąz- 
dinami; jie savo žinojimą tu
ri ginkluoti tikrais gyveninio 
faktais. Jie turėtų žinoti, kad 
tas nėra kovotojas, kuri§ di
deliu riksmu ir purvo 
temis bando nuveikti 
oponentą.

Visi E-J darbininkai

Detroit, Mich

gniuž-
savo

turėtų 
balsuoti sausio (January) 9 
dieną už United Shoe Work
ers of America, CIO!

E-J Darbininkas.

Wilkes-Barre, Pa.

suvaidinta laba' 
veiksmų komedi- 
Pati.” šis kūri- 
naujas ir para-

Kaip jau visai šiai apylin 
kei yra žinoma, sausio 14 die 
na Čia bus 
įdomi trijų 
ja “Išdykusi 
nys d a yra
sytas iš Amerikos lietuvių gy
venimo įvykių, o tokių “išdy
kusių pačių” ir jų draugių, 
kaip šiam veikale parodo, at
sitinka tarp šios šalies darbi
ninkų nemažai.

čia išdykusi pati su savo 
drauge smagiai laiką leidžia 
su savo meilužiais, jos vyrui 
nežinant. Toliau išdykusi pa
ti susiranda sau kitą meilužį 
ir pabėga su visu josios vyro 
turtu, sunkiai jos vyro uždirb
tais pinigais. Kaip linksma 
jos Onytė buvo pirm josios 
motinos pabėgimo su jos mei
lužiu, nes Onytė manė, kad 
jis gaus keletą tūkstančių do
lerių ir apsivedusi su savo 
Joneliu galės linksmai pra
dėt gyventi. Kaip ji linksmai 
dainuodavo su savo Joneliu, 
štai čia jųjų ir dainos. Ony
tė :

»

Joneli mielas, myliu tave 
Teisingai iš tikros širdies. 
Ir jeigu tu myli mane,
Tai perskirt mus nieks negalės.

Jonelis:
Onyte miela, nebijok, 
Visai* nemislyk apie tai: 
Tik nuo dabar gerai žinok, 
Kad aš tave myliu tikrai.

Bet vėliau iš tų linksmybių 
reikėjo Onytei graudžiai verkt 
savo pabėgusios mamytės, 
taipgi ir išdykusi pati susi
laukė didelio nesmagumo, pa
bėgusi sų savo meilužiu.

Šiame veikale daug yra juo
ko, taipgi ir liūdnumų, širdį 
graudina nčių laikotarpių. 
Kaip vietos, taip ir apielin- 
kės lietuviai ir lietuvaitės pa- 
sinaudokit šia proga pamatyt 
šį taip įdomų veikalą, kad 
nereikėtų gailėtis tiems, <kurie 
nematys. Nes šis veikalas bus 
tik sykį suvaidintas mūsų 
mieste.

Aš Labai Laukiu.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

vai. vakare, spaudos vakarie
nėj, (Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St. Apart to, bus iš
duoti spaudos vajininkų ra
portai, kurie bus labai įdomūs, 
nes jūs išgirsite darbininkų 
spaudos skaitytojų ir priešdar- 
bininkiškos spaudos skaityto
jų išsireiškimus. Be to, bus 
šokiai prie puikios muzikos, 
šilti ir šalti skanūs gėrimai, 
kurie jus pilnai patenkins. 
Todėl būkite Spaudos Rėmimo 
Vakarienėj, sausio 27 dieną, 
Draugijų Svetainėj.

Spaudos Rėmimo \ 
Komitetas. )

Pirmiausia jie

Lynn, Mass
*

Pirmiausiai nutarta turėti 
vieno cento išpardavimą (pen
ny sale) sausio 12, 1940, Lie
tuvių Salėje, ir visą pelną pa
siųsti broliams vilniečiams. 
Vėliau komitetas mano dau
giau surengti įvairių pramo
gų tam tikslui. Be to, kiek
viena organizacija žada au
koti tam tikrą sumą 'pinigų- 
vilniečiams sulyg savo išgalės.'

Pradžia padaryta labai gra-l 
ži ir tinkama. Be abejo, kad j 
Lynn’o- lietuviai pilnai atliko! 
savo tėvynės pareigą.

I 
Komitetas.

Nuo Red. Berods Lynne yra 
ir daugiau lietuviškų organi
zacijų. Kodėl jų vardai šiame’ 
Komitete neskamba ?

Siųskite į Lietuvą
Sieninius Kalendorius

ma

Lietuvoje žmonės laukia iš Amerikos dovanų—Sieni
nių Kalendorių.

“Laisvė” turi labai gražių scenerijų: gamtinių vaiz
dų, moteriškų figūrų, su Lietuvos vėliava, su Dariaus- 
Girėno paveikslais (visai naujas) ir šeimyniškų atvaiz
dų.

Padarome juos su lietuviškais arba su amerikoniš
kais kalendoriais.

KAINA 20c UŽ KALENDORIŲ
Siųsdami užsakymus pažymėkite su kokiais kalendo

riais norite, su lietuviškais ar su amerikoniškais.
Užsakymus siunčiant prašome antrašuoti:

Kongreso 
rėkti vi- 
kad tas 

negyvuo-

Kraštui

lietuviai
Vilniaus

Laimėjimas Nacionalės 
Marininky Unijos

ir ištraukė sa-
ALK Detroito

Detroito Kon- 
gerai gyvuo-

Griežtai Užsispyrė Sudaužyti 
Pažangųjį Judėjimą Detroite

Tie žmonės, kurie niekuo
met ir nieku nėra patenkinti, 
t. y. buvę socialistai, dabar 
besivadiną tautininkais, liku
čiai sklokos su Grigaičio agen
tais, griežtai užsispyrė sudau
žyti pažangųjį darbininkų ju
dėjimą. Mat, jiems yra ge
riausia proga, kuomet reak
cija siaučia, pagelbėti juoda
jai reakcijai daužyti unijas ir 
pažangiąsias darbininkų or
ganizacijas.
pradėjo griaut LDS ir ALDLD. 
Nepavyko. Vėliaus įsibriovč 
į L. M. P. Kliubą, be ir čia 
nepavyko. Dabar pradėjo ar
dyti Detroito Liet. 
Skyrių. Jie pradėjo 
sose organizacijose, 
Kongresas daugiau
ja, kad jis remia fašistus, kad 
zisas surinktas aukas siunčia 
Komunistam ir tt. Vėliau ši
tie Grigaičio agentai pradėjo 
šmeižti Sovietų Sąjungą, kam 
atidavė Lietuvai Vilnių, ir 
smerkti Smetonos valdžią, 
kam priėmė Vilnių. Su tuom 
riksmu jie suvylė porą orga
nizacijų, kurios 
vo atstovus iš 
Skyriaus.

Nepaisant to, 
greso Skyrius
ja ir veikia. Skyrius paauka
vo $30 Klaipėdos pabėgu
siems baduoliams. Taipgi pa
aukavo $55 Vilnijos baduo
liams. Surengė dideles prakal
bas išaiškinti Vilniaus krašto 
atgavimą. Vasario mėnesį 
rengiamasi apvaikščioti Lietu
vos nepriklausomybę. Bus di
delė programa su prakalbo- 

Tnis. Taipgi nusitarta remti 
Lietuvos liaudį moraliai ir fi
nansiniai atgauti demokrati
nes teises, paliuosuoti politi
nius kalinius/ ir ant toliau 
remti- Vilnijos badpolius.

Griovikai pamatę, kad jiems 
neduoda pageidaujamų rezul
tatų jų šmeižtai, griebėsi or
ganizuoti “Vilniaus šelpimo 
Fondą.” Kokia veidmainystė: 
pirmiau šmeižė ir priešinosi 
Vilniaus atgavimo ir šelpimo 
darbuotei, o dabar patys or
ganizuoja tam fondą ir šau
kia visas organizacijas (išski
riant LDS ir ALDLD) siųsti 
delegatus į tą fondą.

Kad jūsų tikslas griauti ALK 
Detroito Skyrių, o ne remti 
Vilnijos baduolius, tai visi De
troito lietuviai ir jų organi
zacijos žino. Taipgi jie žino, 
kad ALK DS ir pats Kongre
sas yra ta organizacija, kuri 
rūpinasi Lietuvos žmonių lais
ve ir gerove. Tai kam reika
linga tverti kita organizacija? 
Jūsų tikslą visi gerai supran
ta ir nesiduos save apvilti. 
Todėl visos Detroito lietuvių 
organizacijos rinkite atstovus 
į ALK Detroito Skyrių se
kantiems metams!

Šeškupis.

Kokią Reikšmę Turi Darbinin
kų Spauda Karo ir Re

akcijos Metu?*
Į šį klausimą atsakys kal

bėtojas sausio 27 dieną, 8:30

BAZARAS
Penktadienį, Šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

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

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

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

CENTRAL PALACE SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Komitetas Vilniaus 
Šelpti

Lynn’o kolonijos 
tinkamai įvertina
krašto brolių šelpimo reikalą 
ir svarbą. Kad šis darbas bū
tų daug naudingesnis ir vi
sais atžvilgiais pasekmingas, 
tai sudarė bendrą įvairių or
ganizacijų Komitetą Vilniaus 
Kraštui šelpti.

Įvairių organizacijų atstovų 
susirinkimas įvyko gruodžio 
15 dieną, dalyvaujant šiems 
atstovams nuo sekančių kuopų 
bei organizacijų:

ŠLA 127 kuopa: K. Meres- 
kevičius ir J. Bukevičius.

Lietuvių Moterų Kliubas: N. 
Sipavičienė ir K. Sūbačienė.

Lietuvių Piliečių Kliubas: 
M. Balkus ir A. Verbickas.

šv. Juozapo Draugija: J. 
Kilimonis ir J. Zalanskas.

Šv. Kazimiero Draugija: V. 
Černiauskas ir J. Buzas.

Sūnų ir Dukterų Draugiją:
E. iZaleskienė, J. Putrius 
Matulaitis.

Šv. Onos Draugija: M. 
tienė-ir A. Collier.

A. L. F. Sandaros 40
F. Tribuliauskas ir A. Sinke
vičius.

Valdyba išrinkta iš sekan
čiu asmenų :

J. Kilimonis, pirmininkas.
J. Putrius, vice-pirmininkas.
K. Mereskcvįčįųs, sekreto

rius. \
A. Verbickas, kasierius. /
Kiti organizacijų atstovai 

palikta valdybos nariais.

New York. — 23 kompa
nijos, galų gale, pasirašė 
sutartį su Nacionale Mari- 
ninkų Unija, turinčia 30,- 
000 narių. Sutartis iki 1941 i 
metų rudens. Didžiausias 
mąrininkų laimėjimas ta
me, jog kompanijos buvo 
priverstos pasirašyt, kad 
jos samdys jūrininkus tik 
iš pačios unijos kontroliuo
jamų svetainių.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1JJ1 MacDougal Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be
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consumed on the premises.
THOMAS J. O'CONNOR

<l-b-a MacDougal Bar & Grill
MacDougal St. Brooklyn, N. Y.

Prei-
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

GARDNER, MASS.
Lietuvos Sūnų Draugystės 
Valdybos Antrašai, 1940 m. 

Pirmininkas—K. Balsevičia, 
10 Crawford St. 

Vice-Firm.—V. Genis, 8 Wiayt St. 
Prot. Sekr.—A. Žekonis

107 Conant Street.
Fin. Sekr.—A. Nakutis,

18 Jackson Hill Rd. 
Iždininkas—M. Šleiva, 80 Lennon St. 
Ižd. Glob.—J. Yokubenas,

228 Pine Street, ir 
A. Šlekis, 221 Pleasant St. 

Maršalka-J. Anbrosas, 60 Emerald St. 
Lietuvos Sūnų Draugija laiko susi

rinkimus pirmą pirmadieni kiekvieno 
menesio. Pinigus meldžiam siųst 
Draugijos vardu. (306-1)

“Laisves” Administracija
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Mes turime slzų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

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

. drabužį dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

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

Brooklyn. N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

NAUJAUSIOS

i

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

bi kurį daiktą

ATEIKITE DABAR IR IŠSI 
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Atsineškite 
vim

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Aukšti Ryto iki Vėlai Vakaro

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

į fERI-THIN GRACE . .
i dependably accurate Given Y
i gold filled cate . . L

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
t ’ /

palaikysime jums

S

te

i

1
I

1

šį skelbimą su sa- 
ir gausite didelę kainoje 

NUOLAIDA

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton j
Laikrodininkas-Jeweier *

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 <
ATDARA VAKARAIS J

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

I

i

SKELBK1TES ‘‘LAISVĖJE’

MATTHEW P. BALLAS i
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US <
660 Grand Street Brooklyn, N. Y. :

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

jaunt1 r.a..gnu v.1

. gol ■

(Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkes
Muziką ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir ęeštądienį
Degtines, Konjakai, Vynąi, 

Alus ir Valgiai

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

Prie B. K. O. Įtepy^Ilc gTęątrę



Settaš jmšiapis Antradienis, Sausio 2, 194(

Atmetė Legionieriaus 
Reikalavimą

165 SVARAI BRANGIOS ŽUV1EN0S 
“LAISVES” BAZARUI

Desėtkai Merginą 
Apnuodyta Gasu

PARDAVIMAI
Parduodu arba išrahdavoju val

gomų daiktų krautuve, su visom 
mašinom ir Įtaisymais. Apgyventa 
lietuviais, prie pat Newark, N. J, 
Kaina prieinama, biznis išdirbtas per 
daug metų. Kreipkitės tuojaus. 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. (1-3)

PAJIEŠKOJIMAI
Manhattan’o prezid e n t a s 

Stanley M. Isaacs stipriai pa
reiškė, jog jis atmeta legio
nieriaus grasinimą - reikalavi
mą prašalint iš tarnybos savo 
ofise S. W. Gerson‘ą tik dėl 
to, kad jis komunistas.

Dėl Gersono, kaif> prisime
name, reakcininkų buvo iškel
tas kačių koncertas tuojau po 
to, kaip prezidentas jį pasi
skyrė savo raštinėj labai at- 
sakomingoms pareigoms, s U 
$3,000 metinės algos. Daug 
jie tada šūkavo, tačiau nieko 
nelaimėjo. Dabar, pasinaudo
dami nauju raudonųjų, kan
džiojimo periodu, reakcinin
kai vėl pradėjo lermą atimt 
komunistams piliečių teises.

Maurice Stember, Ameri
kos Legiono adjutantas, dabar 
griežtai pareikalavo pravaryt kai 
Gersoną iš ofiso į dvi savaites 
arba jis, užvesiąs bylą teisme. 
Anot Stemberio, buvimu ko
munistu Gerson “praradęs tei
sę užimt visuomenišką vietą.” 

Iš kur Stemberis gavo tą 
įkvėpimą, parodo tas faktas, 
kad jo laiškas išspausdintai 
Hearsto “Journal - America- 
n’e” pirmiau, negu Stemberis 
jį oficialiai perdavė spaudai 
tuo tikslu sušauktoj konferen
cijoj 9:30 penktadienio rytą.

Isaacs savo atsakyme į tą 
Stemberio reikalavimą pareiš
kė :

“Šį rytą gavau nuo jūs pas- 
lo jūsų laišką iš gruodžio 28- 
tos, reikalaujantį, kad aš im- 
čiaus veiklos prieš S. W. Ger
son iš šio departmento einant 
Devany Biliumi ir Miesto Čar
terio 888-ta Sekcija. Prieš ga
vimą šio laiško mano atyda 
buvo atkreipta į jo tilpimą po
no Hearsto ‘Journal - Ameri- 
can’e.’

“Aš nemanaun, kad p. Ger
sono paskyrimas ir toliau pali
kimas raštinėj laužo akto ar 
čarterio minimas provizijas.

“Jeigu, tačiau, jūs jaučiate 
kitaip, jūs, žinoma, turite pil
ną laisvę pradėt žingsnius, ko
kius jūs norite. Aš jaučiau 
per pastaruosius porą metų, 
kad jeigu būtų buvę nuošir
daus noro pas us ar bile- ku
rį kitą išbandyt šį klausimą, 
žingsniai būtų buvę padaryta 
jau seniai.”

Gersonas sakė neturįs ką 
pasakyt tuo klausimu.

Martin-Devany Aktas, ku
riuo 
grąso 
užimt 
nybą 
nizuojasi -ar padeda organi
zacijoms turinčioms savo pro
gramoj nuvertimą valdžios ar 
bile kurios jos dalies “jėga ar 
per kovą ar neteisėtai^ bū
dais.” O reakcininkams, kaip 
žinia, kiekvienas žingsnis dar
bininkų naudai atrodo “netei
sėtu” ir jei galėtų, jie viską 
uždraustų?

Miesto čarterio 888 Sekci
ja, kaip ją aiškina Stemberis, 
uždraustų užimt valdišką vie
tą ar tarnybą bile kam, kas

vaduodamasis Stember 
užvest bylą, uždraudžia 
bile kokią valdišką tar- 
asmenims, kurie orga-

Prašome paskaityti sekamą Į per jas bėgti per 24 valandas, 
laiškelį, kuris pats už save 
kalba:

, Ketch ikon, Alaska.
Gruo. 20 d., 1939. 

Ponui Mizarai.
šiuomi duodu Tamstom ži

noti, kad aš pasiunčiau “Lais
vės” štabui bačkutę Black 
Cod, nes pas jus tokių žuvų 
negausit, o jeigu ir gautumėt, 
tai mokėtumėt po 75 centus 
už svarą. Taigi tosios žuvys 
tapo sugautos prieš dvi savai
tes ir mano draugai norve
gai jas susūdė. Aš pasakiau, 
kam noriu siųsti, tai jie man 
jas dovanojo, nes aš jiems 
sakiau, jog tai bus lietuviškam 
laikraščiui.

Bet duodu Tamstom žinot, 
ip tas žuvis reikia virti: jos 

yra*labai riebios, tai turit už
merkt vandenyj, kuris turėtų

Taip sake norvegai , —- niekas 
geriau apie žuvis nenusimano, 
kaip norvegai.

Pavaišink it 
vės”, štabą, na, 
d r. Kask i ančių 
laisviečius.

Siunčiu per 
gautumėt bačkutę sugadintą, 
tai 
šos

Tamsta “Lais- 
ir Seną Vincą, 
ir kitus gerus

ekspresą. Jei

nepriimkite. Siuntimo lė- 
apmokėtos.

Su pagarba,
F. J. Dulskis.

Šitokį laiškelį gavome nuo 
drg. Dulskio. Po kelių dienų, 
pagaliau, gavome ir bačką jo 
siųstos žuvienos. Viskas atėjo 
tvarkoj ir bačka tapo padėta 
i saugią vietą ir laukia mūsų 
bhzaro<

O mūsų geram prieteliui, 
draugui F. J. Dulskiui, labai 
didelis ačiū už puikią dovaną!

Susiginčijo dėl Stadiumo
Mike Jacobs, kumštynių im- 

fjresarijus, ir Robert Moses, 
parkų komisionierius, susigin- 
či^ dėk siūlomo statyt stadiu
ms Pasaulio Parodoj. Pirmasis 
spiriasis, kad stadiumas turįs 
būt bent 100,000 sėdynių ir 
pastovus, o Moses turįs min
tyje tik laikiną, talpinantį 
apie 60,000 sėdynių. Tačiau 
abu sutinką, kad reikią paro
dos atviliot didžiuosius spor
tus, tad, veikiausia, statys ir 
vienokį ar kitokį stadiumą.

Kas Laimės Darbus?
90,000 
švaros 

galė
tą

Labai mažai kas iš 
vyrų, užsiregistravusių 
Departmento' darbams, 
tų atspėti, kad jis gaus
darbą, nes ištikrųjų mažai 
kas tuos darbus ir tegaus, ne
žiūrint, jog desėtkai tūkstan
čių vyrų šalo eilėse per išti
sas paras, kad gaut aplikaci
ją. Mat, iš 90,000 samdys tik 
2,000 ir tuos ne tuojau, bet 
tik kam nors iš esamųjų pasi
traukus, tad tūliem galį pri
sieiti išlaukti iki 4 metų.

Departmente dirba 12,000 
vyrų. Kurie pateks (geriausia 
praeis egzaminus), gaus 
860 algos per metus.

$1,-

Astuoni policijos kapitonai 
buvo klausinėjami sąryšyje 
su prasidedančiu kaucijų ra- 
keto byla. Ar kas iš jų būsią 
įvelti bylon, neskelbiama.

remia politinę partią. Stem- 
beriui prieš nusistatę žmonės 
aiškina, jog jis reikalauja vi
siškai panaikint civiles teises 
valdiškiems tarnautojams-dar- 
bininkams. Nurodoma, kad 
tuomi būtų sugriauta visa ci
vile tarnyba, v nes didžiuma 
valdininkų ir miesto tarnauto
jų moka Juokies ar aukoja 
kokioms nors politinėms orga
nizacijoms. T—s. .

Dr. Martin Luther Draugystes
METINIS BALIUS

Įvyks Šeštadienį

Sausio ^January) 6-tą dieną
vakaroPradžia 6:30 valanda

ŠOKIAMSGERA ORKESTRĄ GROS

įžanga išanksto perkant tiklet4\30c, prie durų 40c.

GRAND PARADISE #A^ĖJ
318 Grand St. Bro

Du jauni vyrai sulaikyti 
kaltinimu juos radus naktį 
Cankos valgykliniam vagone, 
Merrick Blvd., Jamaica.

Įkaitęs ekspresinio trauki
nio ašies apvalkalas tiek pri- 
dūmavo vagonus, kad kelei
viai turėjo persėst į kitą ind. 
subvės Queens Plaza stotyje.

Jo. Reos, 17 m., taisydamas 
radio vielas ant 5 aukštų bij- 
dingo stogo, 235 W. 110th 
St., N. Y., nukrito žemen, bet 
išliko gyvas.

Sveikina iš Floridos
Draugai Valilioniai, ištrūkę 

iš savo pareigų Rytojaus Pa
saulio priemiestyje, Corona, 
šiuo tarpu ',atsidūrė Daytona 
Beach, Florid'oj, iš kur sveiki
na visus laisviečius. Rašo: 
“Floridoj dar šilta.” Reiškia, 
džiaugiasi pabėgę nuo žiemos. 
Linkime gerai atsilsėti ir. vėl 
grįžti pas brooklyniečius.

“Laisvės” Bazaro 
Žinios

ap-

ap-

Jau daugelis atsiuntė pini
gus už bilietus, kuriuos esa
me pasiuntę. Tai gražus ir 
greitas atsiliepimas į. bazaro 
reikalą. Drg. L. Tilvikas iš 
Easton, Pa., prisiuntė $1.50 už 
bilietus ir $10 auką bazarui. 
Tai nesitikėtinai gausiai 
dovanojo sąvo dienraštį.

Prašome visų, kurie tik
laikėte, bilietukus, greit juos 
išplatinti ir prisiųsti pinigus 
už juos ir bilietų galiukus 
prieš bazarą.

Daugeliui yra išsiuntinėtos 
bazarui dovanų rinkimui blan- 
kos. Prašome nepamiršti jas 
išpildyti. Taipgi ir blankas 
prašome prisiųsti prieš baza- 
ra. €

Bazaras bus vasario (Feb.) 
9, 10, 11 ir 12 š. m., Central 
Palace Salėje, 16-18 Manhat
tan Ave., Brooklyn, N. Y.

Lankėsi “Laisvėje”
šeštadienio rytą lankėsi jau

ni laisviečiai ir LDS darbuo
tojai Antanas Vasaris, iš Mon
tello, Mass., ir Biruta Pesliū- 
tė, iš Bridgewater, Mass. Jie 
čion atvyko rytinių valstijų 
LDS jaunimo konvencijom

Dviejų dienų konvencija 
įvykusi gruodžio 30 ir 31-mą, 
New Yorke, sušaukta per- 
žvelgt jaunimo darbuotę ir 
einant įgytais patyrimais pa
teikt naujus bei suderint esa
mus planus darbui kolonijose 
ir prisirengt LDS jubilėjiniam 
Seimui, kuris įvyks šią vasary, 
New Yorke.

Priverstos dirbti gasu per- 
tvinkusioj atmosferoj, 34-rios 
May’s krautuvės darbininkės- 
pardavinėtojos tapo prisvai- 
gintos gasu, išvežtos į apylin
kės ligonines, iš sugedusių su- 
vadų gasui prisirinkus pože
miais į krautuvės bildingo 
skiepą, 510 Fulton St.

Pajieškau savo pusbrolio Jono 
Puszczus. Lietuvoj buvo kriaučius iš 
amato. Paeina . iš Kauno rėdybos, 
Lūkės parapijos, vienkiemio Girlau- 
kio, apskričio Šiaulių. (Gal Telšių). 
Atvyko Amerikon 19Č6-07 metais. 
Prašau jo paties atsišaukti, arba kas 
žinote, malonėkite man 
antrašą. Būsiu dėkinga, 
saite (Norwaisz), 1818 
Bakersfield, California.

pranešti jo 
Z. Norvai- 
Q Street, 
(304-309)

Pajieškftu brolio J. Ivanausko ir 
šVogerio A. Jonaičio. Brolio nežinau 
kur gyvena, švogeris pirmiau gyveno 
1257 DeKalb Avenue, Brooklyne(. 
Bet dabar jo tenai nėra. Norėčiau, 
kad brolis ir švogeris atsišduktų, 
norėčiau susirašinėt laiškais. Ma
no antrašas: B. Ivanauskas, P. O. 
Box 195, Kapuskasing, Ont., Cana
da. (1-3)

Laisves Bendroves Direktoriai
Nutarė Suvažiavimą Laikyti 

Sekmadienį, 28 d. Sausio-Jau.
Suvažiavimas Ims laikomas nuo 10 vai. ryto iki 5 

po pietų. O vakare įvyks bankietas.

Šiuom kartu bus duodama tikrai gera vakarienė, nes yra 
parandavota-Central Palace Svetainė, kur yra puiki virtuvė. 
Tai gaspadinės turės geras sąlygas gaminimui vakarienės, 
o rengėjai neskūpaus išlaidų supirkimui gerų valgių. Taipgi 
svečiai bitu pavaišinti ir stipriais gėrimais dėl geresnio 
apetito.

įžanga bankietui $1.25. Tikietai jau gatavi, prašome iš 
anksto įsigyti tik ictus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

’SKELBKITES ' ‘LAISVĖJE'1

žymėmis. Gąso 
jau buvus infor- 
10 vai. ryto. Bet 
prisakyta tęsti dar-

Pirkėjų yra, 
Sklepinės 

iš kitų

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Te!.: STagg 2-8842

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumemj 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 

\ skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas linr— 
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.

Lietuvių Rakandų Krautuve
K ‘ f

Didelįs pasirinkimas ir žemos kainos: <

“Bedroom Sets,” “Parlor Sets,” Matrašus ir Springsus, 
“Studio Couches,” “Kitchen Sets” ir “Dinette Sets.” a
LIETUVIAMS DUODAME IšSIMOKĖJIMUI

Grand Chair Corporation
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI '

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Specialiai gerų daiktų turime šiom švenčių sezonu. 
Prašome užeiti ir pamatyti mūsų staką.

ta

kelios ligoninių ir po- 
nepaprastos 
su oksigeno 
atgaivinimo

pagelbos 
tankais ir 
jos išsiųs-

Dieve Gelbėk—Dolerį
Ne tais žodžiais, bet ata

tinkamu elgesiu kompanija 
parodė savo pasimojimą pasi
gaut daūgiausia dolerių, ne
žiūrint, kiek merginų susirg
tų ar žūtų. Caso smarvė bu
vus jaučiama jau iš pat ryto 
pereitą penktadienį ir mergi
nos skundėsi negalėjimu kvė
puoti ir kitomis oro stoką ro
dančiomis 
kompanija 
m uotą apie 
merginoms
bą ir jos dirbo, 
doleriai plaukai, 
darbininkės nuvirsta, 
aukštų atsiunčia kitas jų vie
ton.

Pagaliau, prievakariais, ka
da merginos pradėjo viena po 
kitai virsti spiegdamos, kad 
jas dusina; kada pritrūko 
neštuvų merginoms nešt, tik 
tada kompanija sklepinį krau
tuvės departmentą uždarė, sa
vo ligtolinį godumą teisinda
ma nenorėjus pirkėjų išgąz- 
dint. Tai daryta neva dėl 
pirkėjų labo, bet juk ir il
giau pabuvęs pirkėjas galėjo 
apsirgti. O kas būtų buvę to
kioj gasaunėj, jei užsižiebus 
ugnelė, kiekvienam nesunku 
numatyt.

Merginoms gaivint buvo pa
šaukta 
licijos 
grupės 
tik po

į ligonines.
Unija Reikalauja Ištirt

Oscar Grauer, Krautuvėse 
Pardavinėtojų Unijos Lokalo 
1250-to generalis organizato
rius, tą patį vakarą pasiuntė 
telegramą naujam Kings Ap
skričio prokurorui O’Dwyer, 
reikalaudamas tuojau ištirt vi
są dalyką. Reikalavime sako:

“Jeigu May’s būtų organi
zuota krautuvė, toks dalykas, 
kaip šiandien, negalėtų įvykti. 
Organizuotose šapose darbi
ninkų saugumo komitetai ir 
biznio vedėjai kooperuoja 
priežiūroj, kad darbo sąlygos 
būtų palaikoma saugomis.

“May’s krautuvė išleido 
tūkstančius dolerių sulaužyt 
savo darbininkų streiką. Ma
tomai, jie nesidomi išleist ke
letą dolerių apsaugai jaunų 
merginų nuo pavojų, koks iš
tiko šiandien.”

SveikataLigonianis
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų it šaknių su nurodymais 

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
lapiu. Kaina 35c, 8 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

Esta te of

BARRY P. SHALINS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuviui Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

jJJ------------------------------------------------------------------------------ ,

Tel. SOuth 8-1551

DR. ADAM V- WALMUS
DENTAL SURGEON 

DANTŲ GYDYTOJAS

OFISO.VALANDOS: * 705 Fourth Avenue
9 ryto iki 9 vakaro, ir <• between 22nd and 23rd Šts.
sulyg sutarties išanksto. Brooklyn, New York •

1_______________________ --------------------------------------------------------------------------------------------n

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |d6s tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

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

Telefoną* EVergreen 7-1661
■"I

VARPO KEPTUVE
3642 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greita! pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kaina*

VARPAS BAKERY 35-42 Stage Street Brooklyn. N Y




