
Krislai
Sekmadienį Brooklyne.
Smarkiai Pasimota.
Jau Visai Pabaigė

Karjerą.
Po Audros.

Rašo A. B.

Man atrodo, kad labai 
gražiai pradėjo savo darbą 
Komitetas Miko Petrausko 
Kūriniams leisti. Labai en
ergingai darbuojasi Komite
to sekretorė ir rūpestinga 
veikėja Šalinaitė.

Be to, Komitetan įeina 
Petrikienė pirmininke, Jur
gelionis vice-pirmininku ir 
Dr. Kaškiaučius iždininku. 
Šalinaitė džiaugiasi, kad 
Komitetas gauna labai di
delių pasižadėjimų iš daugy
bės lietuvių veikėjų.

Geriausio Komitetui pasi
sekimo!

• • • “
Kaip greitai bus pradėta 

Petrausko kūrinius rinkti ir 
leisti, tai priklausys nuo vi
suomenės paramos. Reikia 
didelio pluošto pinigų. Ko
mitetas veiks, o mes jo pa
stangas paremkime.

Visiems brooklyniečiams 
reikėtų dalyvauti pirmam 
dideliam šio Komiteto pa
rengime rytoj, sekmadienį. 
Iš paskelbtos programos 
matosi, kad vakaras bus la
bai gražus.

Kaip sau norite, bet .Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo nariai vienu klausimu 
pabarimo verti. Turiu min
tyje Vaikų Skyrių. Reikia 
jam mažiausia penkių šimtų 
narių, o teturi 340. Seime 
kalbėta ir nutarta pravesti 
vajų. Dabar “Tiesa” smar
kiai agituoja narius ir kuo
pas į darbą.

Pasimota smarkiai, bet 
jeigu tam Vaikų Skyriui 
tik tiek bus dirbta, kaip 
paskutiniais dviem metais, 
tai ir kitam seime darbas 
nebus baigtas.

Vaikų Skyrius negali nor- 
mališkai veikti, kol neturi 
penkių šimtų narių.

Trockistai iš “N. G.” pa
stogės ilgai koliodavo tik 
Staliną, bet nedrįsdavo vi
somis keturiomis išeiti prieš 
Leniną. Savo laiku jie net 
Leniną statė prieš Staliną 
ir save vadino tikraisiais 
Lenino pasekėjais.

Sakėme, kad tie žmonės 
veidmainiauja. Dabar pa
tys pasisako. Savo laikraš
tyje rugsėjo 29 d. jau 
drabsto Leniną bjauriais 
tūlo Ciligo purvais. Sako 
jie, pagal Ciligą: “Komu
nistų prasimelavusi jėzuitiš
ka moralė yra Lenino kur
ta ir mokyta.”

.Matai kada jie “susipra
to,” po dvidešimties metų. 
Kartu neteko ir gėdos.

" • "" • *“ *"•“

Automobilistų unijoje už
viešpatavo ramybė. Dabar 
unija galės kifit į gerklę 
Fordo karalystei.

Frakcijų sutaikyme gerai 
pasidarbavo Sidney Hill
man ir Philip Murray. 
Juos Detroitan pasiuntė 
John L. Lewis.

CIO vadovybės prestižas 
pakils organizuotuose au
tomobilistuose.

• • •• • •

Martinui nepavyko CIO 
vadus įtikinti, kad komunis
tai kėsinasi ant jo ar keno 
kito politinės galvos. Ga
vo per nosį Lovestonas, ku
ris kurstė Martiną • arba
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NAZIŲ ARMIJA JAU 
ŠIANDIEN BRIAUSIS

1 CECHOSLOVAKIJĄ
Jie Tuoj Užimsią Kniinau, 

Asch ir Kitus Miestus
Munich, Vokietija, rugs. 

30. — Hitleris, pagal sutar
tį su Anglijos, Italijos ir 
Franci jos valdžių galvomis, 
pasiųs šį šeštadienį savo ar
mijos būrius į piet-vakarinį 
“vokišką” Čechoslovakijos 
kampą su Krumau miestu; 
o sekmadienį ir pirmadienį 
Vokietijos armija ketina už- 
valdyt šiaur-vakarinius Če- 
c h o s 1 o vakijos “vokiškus” 
plotus su miestais Asch, 
Eger, Karlsbad ir Marien- 
bad. Šios sritys yra nuo 10 
iki 30 mylių pločio ir apie 
100 mylių ilgio.

Po to Hitlerio armija pa
laipsniui užiminės kitus va
dinamus “vokiškus” Čecho
slovakijos ruož”j, kuriuos 
valdovai keturių minimų 
valstybių paskyrė Vokieti
jai (visai neatsiklausdami, 
ar tų vietų gyventojai su
tinka su tuom).

SKAUDUS APIPLĖŠIMAS 
ČECHOSLOVAKIJOS

Berlin. — Su Čechoslova
kijos “vokiškų, lenkiškų ir 
vengriškų” plotų prijungi
mu Vokietijai, Lenkijai ir 
Vengrijai bus atplėšta nuo 
Čechoslavijos svarbiausi jos 
centrai anglies, geležies, va
rio kasyklų ir įvairių fabri
kų,—kaip džiaugiasi nazių 
spauda.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Svarstomas Naujas žemės 

Valdymo Įstatymo 
Projektas

Kaunas, rugs. 27. — Šio
mis dienomis vyriausybė 
svarsto žemės valdymui 
tvarkyti įstatymo projektą. 
Numatoma, kad žemei įgy
ti reikės Žemės Ūkio Mi
nistro leidimo. Ūkiai nega
lės būti skaldomi mažes
niais, kaip 6 hektarų. “Ne
sugebančius” ūkini nkauti 
numatoma* pašalinti.

Rochester, N. Y., rugs. 30. 
—New Yorko valstijos gu
bernatorius Lehman, demo
kratas, ^sutiko kandidatuot 
ketvirtai tarnybai į guber
natorius.

diktatoriškai uniją valdyti, 
arba ją paleisti į dulkes.

Martinas turėtų suprasti, 
kad Lovestono advokatavi
mas nei jam, nei organizaci
jai gero ne veli j a.

4

IŠTRAUKT ITALUS IR 
NAZIUS IŠ ISPANIJOS!

ŠAUKIA LITVINOV
—.........— 4

Reikalauja Ispanijai Apsi- 
, sprendimo nuo Juju

Geneva. — Sovietų dele
gatas M. Litvinov pareiškė 
Tautų Lygos susirinkime, 
kad Čechoslovakija yra dra
skoma “vardan tautų apsi
sprendimo principo,” kurį 
savotiškai išnaudoja Hitle
ris ir Mussolinis; bet kodėl 
jie patys “nevykdo šio prin
cipo ir neatšaukia savo ar
mijų iš Ispanijos žemės, 
ypač dabar, kai Ispanijos 
respublika išsiuntė namo 
visus tarptautinius liuosno- 
rius, savo padėjėjus? Lit
vinov, Sovietų užsieninis ko
misaras, davė garbės žodį, 
kad Ispanijos respubliką 
jau tikrai paleido svetimša
lius savo padėjėjus.

Litvinov, iš antros pusės, 
priminė Mussolinio ir Hit
lerio pareiškimus, kur jie 
didžiavosi savo kariuome
nės žygiais prieš Ispanijos 
respubliką ir kur jie sakė, 
kad sutiks tik su tokia Is
panijoj valdžia, kuti paten
kintų Italijos ir Vokietijoj 
reikalus. • ’ ’

Litvinov reikalavo, kad 
Tautų Lyga paremtų Ispa
nijos ministerio pirmininko 
reikalavimą — ištraukt Ita
lijos ir Vokietijos kariuome
nę iš Ispanijos.

Portu galijos, Lenkijos, 
Vengrijos ir Albanijos de
legatai tam pasipriešino ir 
pasiūlė visą klausimą per- 
vest tarptautinei “bepusiš- 
kumo” komisijai. Litvinov 
nurodė, jog ta komisija yra 
didesnis principų ir tarimų 
grabas net už Tautų Lygą.

Lygos susirinkimo komi
tetas, galų gale, suvėlė Is
panijos valdžios ir Litvinovo 
reikalavimą taip, kad daly
kas buvo pervestas svarstyt 
Lygos Tarybai be laiko nu-, 
statymo.

Čechoslovakija Paliekama 
Hitlerio “Malonei”

Tik 15 mylių “kaklas” te
liktų tarp čechijos ir Slova
kijos, kai pagal keturių val
stybių planą, būtų huskal- 
dyti nuo Čechoslovakijos va
dinami “vokiški, lenkiški ir 
vengriški” plotai. Tuomet 
Hitleriui nesunkų būtų nu
kirst ir tą kaklą.

Shanghai, Chinija, rugs. 
30. — Chinų kariuomenė at
metė japonus atgal po mū
šių dėl Juichang - 'Wuing 
vieškelio, 95 mylios į pietų 
vakarus nuo Hankowo.

MAKSIM LITVINOV,

SSSR užsienio reikalu 
komisaras, kovotojas už Če
choslovakijos nepriklauso
mybes išlaikymą.

Čechoslovakija Pasi
duodanti Skaldymui 

Savo Šalies
Munich, Vokietija, rugs. 

30.—Čechoslovakijos vyriau
sybė jau priėmė Vokietijos, 
Italijos, Anglijos ir Fran- 
cijos valdžių galvų nutari
mą atkirst nuo Čechoslova
kijos “vokiškus, vengriškus 
ir lenkiškus” ruožus ir ati
duot juos ^Vokietijai, Ven
grijai ir Lenkijai.

EXTRA!
LENKAI ŠIANDIEN
GROBSIĄ TESCHENĄ 
NUO ČECHOSLAVIJOS

Teschen, čechoslovakijos- 
Lenkijos pasienis, rugs. 30. 
—Lenkija sutelkė didelę sa
vo armiją į Čechoslovakijos 
pasienį; ruošiasi šį šešta
dienį su ginklais briautis 
per Čechoslovakijos rubežių 
ir užimt Teschen miestą su 
600 ketvirtainių mylių sri- 
čia, turtinga kasyklomis ir 
fabrikais.

ANGLIJOS PREMJERAS 
PASIDARBAVO PRIEŠ 

SOVIETUS

London, rugs. 30.— Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain per konferen
ciją su Hitleriu, Mussoliniu 
ir Franci jos premjeru Da- 
ladieru, Muniche, Vokietijoj 
pagrindė pamatus santarvei 
Anglijos, Vokietijos, Fran- 
cijos ir Italijos. Tuomi jis 
ypač siekia sudraskyt Fran- 
cijos tarpsavinės pagelbos 
sutartį su Sovietų Sąjunga 
ir atitvert Sovietus nuo bal
so politikoje vidurinės ir va
karinės Europos.

Charlestone, South Caro- 
linoj, viesulas užmušė 40 
žmonių; suardė daug namų.

SUTARTIS HITLERIO, MUSSOLINIO, ANGLIJOS IR FRANC1- 
JOS-ATSKELT NUO ČECHOSLOVAKIJOS “VOKIŠKUS, 

LENKIŠKUS IR VENGRIŠKUS” PLOTUS
Anglija Neduos Užtikrinimo net Liekamai Čechoslovakijos Daliai, jeigu Čechoslovakija 

Nepanaikins Savo Sutarties su Sovietais dėl Tarpsavinės Pagelbos
Munich, Vokietija, rugs. 

30. — Po vienos dienos 
derybų,. čia pasirašė sekan
čią sutartį Hitleris, Musso
linis, Anglijos ministeris 
pirminihkas N. Chamber- 
lain ir Francijos ministeris 
pirmininkas Ed. Daladier, 
kaip pervest “vokiškas” Če
choslovakijos Sudetų sritis 
Vokietijai ir “lenkiškus ir

Ką Francija, Anglija 
Darytą, jei Čechoslova

kija Atmestą Ją Planą
Munich, Vokietija, rugs. 

30. — Anglijos ir Francijos 
ministerial pirmininkai pri
žadėjo Hitleriui, kad jų val
džios darys “reikalingų 
žingsnių”, idant priverst Če- 
choslovakiją atiduot Vokie
tijai, Lenkijai ir Vengrijai 
tariamus “vokiškus, lenkiš
kus ir vengriškus” Čechoslo
vakijos plotus.

Bet kaip gi Francija ir 
Anglija spirtų Čechoslovaki- 
ją išpildyt jų tarimus?— 
Pamatiniai šitaip:

Francija neduotų Čecho- 
slovakijai jokios pagelbos, 
kai ją Hitleris kariškai už
pultų. O Anglija buvo priža
dėjus tik paremt Franciją, 
jeigu Francija kariautų už 
Čechoslovakiją.

Vadinasi, jei čechoslova
kija nepasiduoda Vokietijos, 
Italijos, Francijos ir Angli
jos tarimui, tai Francija ir 
Anglija palieka Hitleriui, 
Lenkijai ir Vengrijai pilną 
valią kariškai apsidirbt su 
čechoslovakija.

Didžiausias Nazių “Didvyris” 
Tai Chamberlain

Munich, Vokietija. — Na- 
ziai visu didžiausiu entu
ziazmu sveikino pravažiuo
jantį Anglijos ministerį 
pirmininką N. Chamberlai- 
ną, kuris daugiausia Hitle
riui patarnavo prieš Čecho
slovakiją.

M u s s o 1 i n į naziai irgi 
smarkiai sveikino, bet ne 
taip karštai, kaip Chamber- 
lainą. Nazių minioms'Cham- 
berlainas ūmai pasidarė 
“didžiausiu didvyriu.”

ORAS
Šiandien abelnai giedra.— 

N. Y. Oro Biuras.

vengriškus” Čechoslovakijos 
plotus Lenkijai ir Vengri
jai:

1. Čechoslovakijos valdžia 
turi pradėt trauktis iš savo 
“vokiško” ruožo nuo spalių- 
October 1 d.

2. Anglija, Francija ir 
Italija sutinka, jog (Čecho
slovakijos) pasitraukimas iš 
tų žemių turi būt pabaig
tas iki spalių 10 d., jog Če
choslovakija neturi naikint 
jokių įrengimų tose srityse 
ir jog Čechoslovakijos val
džia bus laikoma atsakomy
bėje, kad jinai pasitrauktų 
be jokios žalos padarymo 
minimiem įrengimam.

3. Tarptautinė komisija, 
sudaryta iš Vokietijos, An
glijos, Francijos, Italijos ir 
Čechoslovakijos atstovų nu
statys sąlygas, pagal kurias 
Čechoslovakija turi išsi- 
kraustyt (iš savo “vokiškų” 
sričių).

Vokietijos karino menė 
nuo spal. 1 d. pradės laips- 
niŠKai užiminėt tuos plotus, 
kur ‘vyriausiai’ gyvena vo
kiečiai. Keturias sritis, pa
žymėtas sutartiniame žem- 
lapyje, Vokietijos kariuo
menė užims paeiliui seka
mai:

Plotą pažymėtą num. 1— 
spalių 1 ir 2 d.; plotą pažy
mėtą num. 2—spalių 2 ir 3 
d.; plotą pažymėtą num. 3 
—spal. 3, 4 ir 5 d.; plotą pa
žymėtą numeriu 4—spalių 
6 ir 7 dienomis.

Liekančius plotus, turin
čius “vokiškumo persvarą”, 
tuoj patikrins minima tarp
tautinė komisija, ir juos už
ims Vokietijos kariuomenė 
iki spalių 10 d.

Trečiame šios sutarties 
paragrafe minima tarptau
tinė komisija nustatys plo
tus, kur turės būt padaryta 
plebiscitas (visuotini balsa
vimai, kad patirtų, ar gy
ventojai nori pasilikt če
choslovakijos respublikoj ar 
būt su savo sritimis pri
jungti Vokietijai). Šiuos 
plotus užims ir laikys užė
mę būriai tarptautinės ka
riuomenės, kol ten bus Už
baigta plebiscitas (visuotini 
balsavimai). Ta pati komi
sija nusakys sąlygas, kokio
mis plebiscitas bus daro
mas. Komisija taip pat nu
statys laiką, kuriuo plebis
citas įvyks, bet ne vėliau, 
kaip pabaigoj lapkričio (No
vember) mėnesio.

Gyventojai turės teisę

pasirinkimo — persikelt į 
Vokietijai pervedamus plo- • 
tus arba išsikraustyt iš jų, 
ir tokia teise jie naudosis 
per šešis mėnesius nuo šios 
sutarties dienos.

Vokietijos - Čechoslovaki
jos komisija išdirbs smulk
meniškas taisykles kas lie
čia gyventojų atsikrausty
mą bei išsikraustymą...

Naujus rubežius galutinai 
nustatys tarptautinė komi
sija. Ši komisija taip pat 
turės teisę patarti ketu
rioms valstybėms: Vokieti
jai, Anglijai, Franci j ai ir 
Italijai,... dar kokie ruo
žai turi būt pervesti (Vokie
tijai) be visuotinų balsavi
mų. ' ■w|

Čechoslovakijos valdžia 
turi bėgyje keturių mėne
sių nuo šios sutarties dienos 
paleist iš savo kariuomenės 
ir policijos visus tuos Sude
tus vokiečius, kurie norėtų 
būt paleisti,ar Čechoslovakų 
valdžia .turi tuo pačių^ lai
kotarpiu išlaisvint Sudetus 
vokiečius kalinius, kurie yra 
baudžiami kalėjimu už poli
tinius prasižengimus.

Priedas prie Sutarties . i
Anglijos ir Francijos vai- 1

džios sutinka abelnai užtik- |
rint naujai nustatytas Če
choslovakijos ribas nuo to
kių užpuolimų, kurie būtų 
daromi be Čechoslovakijos 
“išsišokimo.”

(Bet Anglijos valdžia, ža
dėdama užtikrinimą nau
jiem, busimiem čechoslova
kijos rubežiam, stato jai I 
tokią, “vieną iš svarbiau
sių”, sąlygą—kad čechosto- . 
vakija turi panaikint da
bartines jos tarpsavinio ap
sigynimo sutartis su Sovie
tų Sąjunga ir Francija.)

Kai bus išspręstas klau
simas lenkų ir vengrų ma- . 
žumų čechoslovakijoj, tada
ir Vokietija ir Italija už
tikrins naujus Čechoslovaki
jos rubežius.

Anglijos, Vokietijos, 
Francijos ir Italijos valdžių 
galvos pareiškia; jeigu len
kų ir vengrų mažumų klau
simai Čechoslovakijoj nebus 
per tris mėnesius išspręsti, 
pagal Čechoslovakijos val
džios susitarimą1 su Lenkija 
ir Vengrija, tai Anglijos, 
Vokietijos, Francijos ir Ita
lijos valdžių galvos vėl su
sirinks į konferenciją ir pa
darys savo sprendimus...

Munich, Vokietija, rugs. 
29 d., 1938 m.

i



2 šeštadienis, Spalių 1, 1938

IAISY®
LITHUANIAN DAILY, PUBLSHED BY 

The'Laisve,Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............ $5.50
Brooklyn, N. per year....... $6.00
Foreign countries, per year..... $6.50
Canada and Brazil, per year.... $5.50 
United States, six months..... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months..... $3.25
Foreign countries, six months, $4.00 
Canada and Brazil, six months, $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the

-Act of March 3, 1879.
% -, - - ■ _ ■

Esamoji Padėtis ir Komunistų 
Uždaviniai

* Pereitą savaitę įvyko USA Komunis
tų Partijos Nacionalio Komiteto posė
dis, kuriame jos generalis sekretorius, 
Earl Browder, padarė pranešimą apie 
esamąją pasaulinę padėtį. Nurodęs 

•į tai, kas dabar darosi Europoje, 
kaip Hitleris, padedamas Chamberlaino 
ir Daladiero, ruošiasi sunaikinti demo
kratinį kraštą Čechoslovakiją ir uždegti 
pasaulį karo gaisru; kaip Sovietų Są-

• junga ištikimai ir energiškai gina pa
saulio taiką ir demokratiją; kaip An-

'glijos ir Francijos darbo žmonių ma
sės stoja talkon Čechoslovakijai ir Sovie
tų Sąjungai, E. Browderis patiekę kai 
kuriuos ūmiuosius uždavinius Amerikos 
komunistams. Jais yra:

1. Padėti Amerikos žmonėms viso
kiais organizuotais būdais ir priemonė-

^mis pareikšti savo pasipiktinimą Cham- 
berlaino-Daladiero pardavikiška politi
ka. Tai galima padaryti rezoliucijomis, 
įvairiais pareiškimais, straipsniais spau
dai, laiškais krašto prezidentui, valsty-. 
bes sekretoriui, ir spaudai.

2. Visi šitie masinio pasipiktinimo ta 
-•išdavyste pareiškimai privalo nurodyti 
4 Europos masių kylantį pasipriešinimą

• prieš tuos, kurie Čechoslovakiją išduo
da, ir privalo pareikšti Amerikos pageįbą 
Europos žmonėms.

3. Mes privalome reikalauti, kad 
Jungtinės Valstijos kreiptų dėmesį į ši
tą Amerikos žmonių sentimentą; kad 
jos pareikštų griežtą susidomėjimą prin- 

. tipais Kelloggo Pakto, kurio principai
' yra pasaulinės taikos principai. Kad 

Jungtinės Valstijos būtų pasiruošusios 
tartis su kitomis valstybėmis, susidomė
jusiomis šitų principų gynimu, ir dėlei 
panaudojimo atatinkamų būdų tokiam 
gynimui.

4. Mes privalome reikalauti, greta 
’ ruošimąsi bendram veiksmui su kitais

kraštais, kad Jungtinės Valstijos kuo- 
. veikiausiai uždėtų embargo ant preky- 

. bos su Vokietija. Šis reikalavimas už-
• dėjimo tuojautinio embargo turi būti 
’.pilnai išaiškintas kaipo Amerikos pasi- 
-priešinimas Hitlerio agresijai prieš 
•'Ameriką. Jungtinės Valstijos, ginda-
• mos savo interesus ir pasiremdamos sa-
• 'vo ypatingais pagrindais turėtų pradė

ti eiti nuo žodžių prie darbų, nurodant,
“kad šis embargp yra pagrįstas įstaty
mu, 338 skyrium Muitų Akto, dėlto jis 
privalo būti kuoveikiausiai vykdomas 

^gyvenimam
5. Mes privalome dar aštriau persta- 

. tyti J. V. žmonėms, kad ši šalis aprū-
• pina Japoniją 50 nuoš. agresyviškos me
džiagos. Berods, Mussolinio vyriausias 
'“laikraštininkas pereitą savaitę pasakė, 
’“kad Jungtinės Valstijos mielai prekiauja

su tomis šalimis, kurioms josios duoda 
“moralines pamokas. Jei mes mokėsime 
gerai išaiškinti tuos pono Gaydos (Mus
solinio vyriausio publicisto) nurody- 

7, mus, tai mes galėsime sužadinti Ameri
kos demokratijos sąžinę ir galėsime su- 
mobilizuoti mases žmonių tam, kad už
dėjus embargo prieš Japoniją. Gėda 

...žiūrėti, kai Japonija daro viską, kad pa
žeidus bendrus mūsų krašto interesus, o 
tuo pačiu sykiu Amerika aprūpina ją 
medžiaga užpuolimams — karui. Mes 

-•privalom tuo susirūpinti. Mes privalom 
' pareikšti šį savo nusistatymą plačiau- 

- šiom Amerikos žmonių masėms.
6. Amerika privalo remti Ispaniją. Aš 

' čia nekalbėsiu apie tiesioginę pagalbą,
organizuojamą savanoriškai Šiaurės 
Amerikos Komiteto ir Medikalinio Biu-

ro, nors ir šis darbas turėtų būti pasti
printas. Šis tai nėra šiandien vyriausias 
klausimas. Einamieji įvykiai Europoje 
aiškiai rodo, kad daroma viskas nukir
timui susisiekimo tarpe Ispanijos ir So
vietų Sąjungos. Jeigu taip būtų, tai kas 
Ispaniją tuomet maitintų? Jau tik ne 
Vakarų demokratijos, kurios pačios rū
pinasi maistu atsitikime, jei prasidėtų 
karas. Amerika tuomet pasilieka vie
nintelė šalis. Tuo pačiu sykiu Ameriko
je svarstoma klausimas, ką daryti su 
perviršium maisto, kurį pagamino šito 
krašto farmeriai. Vyriausybė supirkinė
ja perviršį ir deda į sandėlius tikslu, kad 
neprileidus farmų produktų kainoms su
smukti. Valdžia neturi kur tų daiktų 
dėti,1 o jų tik dalelė galėtų išmaitinti Is
panijos respubliką. Be to, Amerika galė
tų duoti maisto ne tik Ispanijai, o ir 
Chinijai. Man rodosi, tai puiki padėtis 
ir mes ją turim išnaudoti reikalaudami, 
kad tasai perviršis turi būti leidžiamas 
Ispanijon.

Mes neprivalome laužyti galvų, kaip 
tą maistą duoti: kaipo dovaną ar kaipo 
ilgą paskolą. Tuo reikalu jau pradeda
ma laužti ledas: Amerikos Raudonasis 
Kryžius skiria 60,000 statinių miltų Is
panijai ir 60,000 statinių Chinijai. Šian
dien mes tik privalom išnaudoti tąjį įvy
kį sukeldami masių sentimentą už tai, 
kad Amerika maitintų Ispaniją.

7. Privalome karštai darbuotis pada
rymui pasekmingo Amerikinės Sąjungos 
Demokratijai ir Taikai Kongreso, kuris 
įvyks Washingtone sekantį sausio mė
nesį, apie tą laiką, kai susirinks1' šalies 
kongresas. Tai nepaprastai svarbus dar
bas ir mes neturime jojo užmiršti, bet 
privalome pradėti darbuotis jau dabar.

Veikdami savistoviai, šaukdami masi
nius mitingus ir kitokiais būdais, visuo
met neturime užmiršti pabrėžti to fak
to, kad reikia kristalizuoti kuoplačiau- 
sias bendras masių veiksmas.

Šitaip kalbėjo USA Komunistų Par
tijos generalinis sekretorius Earl Brow
der. Dėlei vietos stokos, mes čia padavė
me jojo patiektą veikimo programą 
trumpoj sutraukoj. Ji labai svarbi. Ji 
paliečia didelius klausimus — klausimus, 
kurie apeina visam kraštui, .visai žmo
nijai. Komunistų pareiga juos vykinti 
gyveniman visu atsidėjimu ir energija.

Lietuviai komunistai, nereikia nei sa
kyti, nuoširdžiai šiuos klausimus svars
tys ir energiškai vykdys juos gyveni
man.

Gyvename nepaprastai svarbiu lai
kotarpiu. Gyvenimas reikalauja iš kiek
vieno susipratusio darbininko juo uo
lesnio darbo ir platesnės apydairos. 
Mes pilnai tikime, kad kiekvienas mūsų 
skaitytojas ims šiuos dalykus savo dė
mesin.

Kasgi Bus Lietuvos Šventuoju?
“Liet, žinios” praneša šį įdomų daly

ką:
“Jau buvo rašyta, jog daromi žygiai, 

kad šventaisiais būtų pripažinti du lie
tuviai. Šią vasarą šventuoju pripažin
tas lenkų jėzuitas Bobolo, bet lietuviai 
nenorį jam melstis.

“Dabar išstatyti du lietuviai kandida
tai į šventuosius. Tai vyskupas Merke
lis Giedraitis ir marijonas vyskupas Ma
tulevičius.

“Merkelis Giedraitis Vatikano jau yra 
pripažintas palaimintuoju (beatifikuo- 
tas), kas reiškia vieną laipsnį į šventu
mą, ir galima jam statyti altorius baž
nyčiose, bet kadangi Merkelis Giedrai
tis ne vienuolis, o šventuoju pripažinimu 
rūpintis iniciatyvą paėmė vienuoliai, tai 
vysk. Merkelis Giedraitis nustumiamas 
į antrą vietą; nė altorių jam nestatoma.

“Pasirodo, kad asmens pripažinimas 
šventuoju kaštuoja apie 100 tūkstančių 
litų, nors vėliau, kraštas įsigijęs šven
tąjį, keleriopai tas išlaidas susigrąžinąs 
aukų pavidalu.

“Išlaidos susidarančios iš to, kad Va
tikane komisijos ilgai posėdžiaujančios 
svarstydamos, ar kandidatas vertas pri
pažinti šventuoju, komisijos kviečiančios 
ekspertus, komisijos nariai ir ekspertai 
važinėję rinkti medžiagos, ir už viską vis 
mokėk nemažus honorarus.

“Tam reikalui esti sudaromos net trys 
komisijos: pirmoji—Vatikano komisija, 
antroji—suinteresuoto krašto, trečioji ir 
pati svarbiausioji—mišri komisija su ad- 
vocatum diablus (velnio advokatu).

Čechoslovakiją ir Jos 
Armija

šalis ir Gyventojai
Čechoslovakiją užima 54,- 

250 Ketvirtainių mylių že
mės plotą. Ji tęsiasi iš va
karų į rytus ant 600 mylių 
ilgio. Jos plotis yra siauras, 
plačiausioj vietoj apie 150 
mylių. Jos kaimynais yra 
Rumunija, kurios rubežiaus 
siena sudaro tik 150 mylių; 
Lenkija, su kuria rubežiuo- 
jasi 550-tim mylių; Ven
grija, su kuria ribojasi 450 
mylių; Vokietija ir buvusio
ji Austrija, su kuriomis su
sisiekia arti 1,500 mylių sie
na, apsupta iš trijų šonų.

Čechoslovakijos paskuti
nė apyskaita paduoda 14,- 
730,000 gyventojų. Juos 
sudaro: čechoslovakų 9,756,- 
604; vokiečių 3,231,688; ven
grų 692,121; rusinu 549,143; 
žydų 186,474; lenkų 81,741, 
ir kitų tautų—čigonų, ru
munų ir tt.—49,465.

Čechoslovakijos laukai 
derlingi. 1936 metais ji su
ėmė 1,512,700 tonų kviečių; 
1,218,400 tonų avižų; 1,436,- 
400 tonų rugių; 1,018,800 
tonų miežių; 9,296,400 tonų 
bulvių; 4,193,500 tonų cukri
nių runkelių. Tais pat me
tais ji turėjo 675,000 arklių; 
4,283,000 raguotų gyvulių; 
1,000,000 ožkų; 547,000 
avių; 2,744,745 kiaules.

Tais metais ji turėjo 119 
cukraus gaminimo fabrikų, 
ir užsienin išvežė 167,720 to
nų cukraus. Viso jo paga
mino 571,500 tonų. 1932 m. 
Čechoslovakijoj buvo 11,744 
įvairūs fabrikai, dirbtuvės 
ir fabrikėliai, Iš to skai
čiaus 1,822 tekstiliniai; 2,- 
224 stiklo ir akmens įmo
nės; 1,396 rakandų ir me
džio fabrikai, 334 popieros;
l, 832 maisto, drabužių ir 
avalų; .63 chemikalų ir di
delis skaičius geležies, plie
no, ginklų ir amunicijos.

Čechoslovakiją turi 9,816 
mylių geležinkelių ir 43,170 
mylių gerų plentų.

1935 metais ji pagamino 
10,964,000 tonų anglies; 15,- 
227,000 tonų suanglėjusių 
durpių; 811,000 tonų špižo; 
539,000 tonų geležies; 1,- 
177,000 tonų plieno ir 200,- 
000 bačkų žibalo.

1936 metais Čechoslovaki
jos prekyba su užsieniu sie
kė 4,649,154,000 kronų įve
žimo ir 23,514,565,000 kronų 
išvežimo.

Tais pat metais šalis tu
rėjo 23,977 pradines moky
klas su 2,798,665 vaikų; 15 
universitetų su 31,640 stu
dentų; 345 aukštesnes mo
kyklas su 135,746 mokinių 
ir 736. profesionales kolegi
jas su 89,000 mokinių. 1937
m. pradžioj čechoslovakijoj 
buvo 103,526 automobiliai, 
busai ir automobiliniai 
sunkvežimiai,

čechoslovakijos Armija
Čechoslovakijos armija 

yra viena iš geriausių visoj 
Centralinėj Europoj ir ge
riausiai ginkluota. Karei
viai nuo 1935 metų tarnavo 
po du metus. Taikos metu 
buvo septyni korpusai, ku
riuos sudarė 12 pėstininkų, 
viena kalnu ir dvi raitari-

jos divizijos. Viso armijoj 
buvo iki 190,000 oficierių ir 
kareivių. Čechoslovakiją 
turi iki 2,500,000 gerai išla
vintų rezervų ir dideliam 
reikalui esant gali pastatyti 
ne mažiau trijų milionų 
kareivių.

“Pravda” rašo: -“Čecho
slovakijos armija yra viena 
iš geriausiai apginkluotų 
armijų pasaulyj. Vargiai 
kur kitur tiek buvo įdėta 
pinigų ir rūpesčio į armijos 
reikalus, kaip toj šalyj.”

Sovietų, francūzų ir vo
kiečių daviniais remiantis, 
Čechoslovakiją turi geriau
sią artileriją, nes jos “Sko
da” ir kiti fabrikai nuo se
nai išsispecializavę gamy
boj. »Čechoslovakiją turi iš 
141 batarėjos — 800 lauko 
kanuoles; 66 batarėjų—450 
sunkias, nuo 150 iki 305 mi
limetrų gerklėmis toli šau
nančias kanuoles; 500 minų 
svaidytojus; 200 priešorlai- 
vinių kanuolių; 11,000 leng
vų kulkasvaidžių ir 3,500 
sunkių kulkasvaidžių; 350 
tankų ir 1,450 karo lėktu
vų, kurių tarpe mažiausiai 
1,000 yra naujutėlių bombi- 
nių. Jos bombininkai ap
ginkluoti 8-nių centimetrų 
kanuoliukėmis, kurios nu
šauna iki 9 mylių atstos. 
Armija gerai aprūpinta 
amunicija, rankinėmis gra
natomis, a u t o m o biliniais 
sunkvežimiais ir traktoriais. 
Čechoslovakijos amunicijos 
fabrikai gali aprūpinti 2,- 
000,000 almi ją. Jos. ginklų 
fabrikai yra vieni iš geriau
sių šioj dalyj Europos. 1936 
metais iš Čechoslovakijos 
ginklų išvežimas sudarė 21 
nuošimtį viso pasaulio gin
klų prekybos.

Fabrikai ir Tvirtumos
“Skoda” fabrikas buvo 

garsuš dar prieš pereitą pa
saulinį karą. Tai jo paga
mintos kanuoles sugriovė 
Belgijos tvirtumas. Bro- 
novski šautuvų; Tatra, 
Praha, Avio ir kiti ginklų 
ir amunicijos fabrikai dirba 
pilnais garais.

Čechoslovakiją jautė pa
vojų iš Vokietijos nazių pu
sės ir nuo 1935 metų ji bū
davo j o tvirtumas ant Vo
kietijos sienos — “Čecho
slovakų Maginot Linija.” 
Sakoma, kad iki 1,000 for
tų ir apdrūtinimų išbuda- 
vota. Sienos eina daugiau
siai kalnais. Po jais pa
slėpti ginklai, amunicijos ir 
maisto sandėliai, vietomis 
net po kelis šimtus pėdų gi
lumoj, įrengtos elektros ga
minimo stotys, pravesta ke
liai, pritaisyta minų, už
tverta cemento ir plieno sie
nos prieš tankus, įrengta 
cementiniai apkasai, prista
tyta kanuolių ir kulkasvai
džių.

Čechoslovakiją taip ruo
šėsi gintis, nes vakarų 
kampe, kurio Hitleris užsi
geidė* yra anglies ir radi- 
umo kasyklos, derlingi lau
kai, stiklo išdirbystės, che- 
mikališki ir kitoki fabrikai.

Hitleris tą žino ir trokš
damas tos teritorijos reika

“Treciojoj komisijoj svarbiausią vaid
menį vaidinąs advocatus diablus, kuris 
galįs būti ir netikintysis, kurio uždavi
nys įrodyti, kad kandidatas nėra vertas 
pripažinti šventuoju.

“Lietuviui kandidatui i šventuosius da-• u

Pirma Diena “Laisves” Vajaus
Šiandien yra pirma diena “Laisvės” vajaus gavi

mui naujų skaitytojų. Su pirma diena vajaus kon- 
testantų arenoje išstojo draugai A. Stripeika, A. J. 
Šmitas ir K. Žukauskiene.

Iš daugelio draugų gavome laiškų, kad stos į kon- 
testą. Yra vilties, kad vajus bus sėkmingas. Tik 
prašome draugų nesivėlinti. Daugiau progos turėsite 
laimėti dovaną anksčiau pradėdami. Pradžia kontes- 
to yra tokia:

A. Stripeika, Elizabęth, N. J., 158 puntus
ALDLD 6-tas Apskritys, Phila., Pa., 56 punktus
K. Žukauskienė, Newark, N. J., 19 punktų
ALDLD 6-to Apskr. vardu skaitytojų prisiuntė 

drg. A. J. Šmitas iš Philadelphijos.
Smagu, kad dirba senieji vajininkai, bet labai 

reikalinga naujo kraujo mūsų vajams. Drg. Stripei
ka pareiškė, kad jis neturės ūpo darbuotis, jei ne
bus stiprių konkurentų konteste.

lauja: “Viską turi perduo
ti be jokio sunaikinimo, 
kaip civilio naudojimo, taip 
ir militarius įrengimus ir 
fabrikus. Čielumoj palikti 
oro, kelių ir telegrafo susi
siekimą. Visos ekonominės 
ir susisiekimo priemonės, o 
ypatingai galimos judinti, 
kaip tai, gelžkelių vagonai, 
garvežiai turi būti palikta 
čielumoj. Kur yra užmi
nuoti tiltai, turi būti per
duoti nesugadinti. Paga
linus, gyvuliai, maistas, dra
bužiai, žalioji medžiaga, kas 
tik ten buvo, tai ir turi bū
ti perduota.”

Jeigu Čechoslovakiją per
duotų tuos fortus ir įrengi
mus čielumoj, tai būtų di
džiausia nelaimė ne vien jai, 
bet ir Vokietijos liaudžiai, 
nes ten fašistai galėtų labai 
įsidrūtinti, kad juos paskui 
labai sunku būtų ir galingai 
spėkai iškrapštyti.

Kas Bus?
Rašant šias eilutes, į Mu

nich suvažiavo Hitleris, 
Mussolinis, Chamberlain ir 
Daladier spręsti ne vien 
Čechoslovakijos, bet’ ir Eu
ropos likimą. Jie neįsileido 
milžiniškos šalies — Sovietų 
Sąjungos — atstovų, kuri 
vaidina sprendžiamą vaid
menį, be kurios jokis rim
tas taikos klausimas negali 
būti sėkmingai išrištas. Jie 
neįsileido ir Čechoslovakijos 
atstovų, kurios klausimą 
spręs. Argi gali būti dides
nė gėda ir ant kitų žmonių 
likimo pasimojimas?! Man 
atrodo, kad Chamberlain ir 
Daladier ir vėl rengiasi ant 
lėkštės pakišti Hitleriui ir 
Mussoliniui suėsti tą Cen- 
tralinės Europos demokrati
jos oazisą.

Bet klausimas, kaip į tai 
atsakys Čechoslovakijos val
džia, liaudis ir armija? Juk 
Anglijos ponai jau senai 
afieravojo Ispanijos kraštą 
ir liaudį generolui Franco, 
bet Ispanijos liaudis prieš 
jų norą treti metai pasek
mingai veda apsigynimo ka
rą. v

Čechoslovakijos čielybė 
gali būti apsaugota, jeigu 
ji, Sovietų Sąjunga, Franci- 
ja ir Anglija griežtai atmes
tų Vokietijos, Italijos, Len
kijos ir Vengrijos fašistų 
reikalavimus.' Demokratijos 
pusėj būtų daugelis ir kitų 
Europos šalių;

Čechoslovakiją išsigelbės 
iš pražūties, jeigu jos val
džia turės užtektinai drą
sos ir atmes bent kokius be
gėdiškus, pardavikiškus ir 
plėšikiškus planūs. Čecho- 
slovakija nebus kovoj viena. 
Sovietų Sąjunga vienaip ar 
kitaip ateis jai į pagelbą. 
Viso pasaulio darbo liaudis, 
demokratijos šalininkai bū
tų čechoslovakijos pusėj 
taip, kaip jie yra Ispanijos 
ir Chinijos liaudies pusėj.

D. M. š.

NEVILLE CHAMBERLAIN, 
Anglijos premjeras, didžiau
sias Čechoslovakijos parda- 
vikas.

Audringos Demonstracijos 
Vokietijoj prieš Karą

Praga, Čechoslovakiją. — 
Pačioj Berlyno širdyje ir 
įvairiuose kituose Vokieti
jos miestuose įvyko audrin
goms demonstracijos su šauk
smais: “Šalin nazių karą!”

Daugelis Vokietijos pilie
čių perbėgo į Čechoslovaki
ją ir prašosi priimt juos į 
Čechoslovakų armiją apsi
gynimo karui prieš nazius.

FRANCIJA SUMOBILI
ZAVO 1,500,000 armijos pa
lei Vokietijos rubežių.

bar renkami ne tik pinigai, bet j ieško
ma ir ‘velnio advokato’.”

O mums atrodo, kad surasti “velnio 
advokatą” Lietuvoj yra patsai lengviau
sias darbas. Tegu Vatikanas tik atsi
klausia Lietuvos davatkėlių.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Klausiu apie “Priekalą.” 
Kaip žinoma, “Priekalas” su
stojo ėjęs. Kur reikia kreiptis, 
į Sovietų Sąjungą, ar gal “Lai
svė” patarpininkaus? Jie žada 
duoti pasirinkti dolerio vertės 
knygų. Atsakykite per “Lais
vę.” J. A. J eroms kis.
ATSAKYMAS :

Kol kas neturime padarę jo
kios sutarties su priekaliečiais 
tuo reikalu. Todėl ir tarpinin
kauti negalime. Kreipkitės tie
siai į Sovietų Sąjungą senu 
“Priekalo” adresu.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams



HMM*

šeštadienis, Spalių 1, 1938

I I Hltll I A ir M lt N AS
Įkyrėjo Eilėraščiai 

Graudūs...
Įkyrėjo eilėraščiai graudūs 
ir lakštučių giesmė vakarais.
O jaučiu aš: patrankos jau gaudžia, 
reikia kulkų ne žodžių tenais.
Mano lyra gal teks sudaužyti, 
ir aš vienas teverksiu tik jos . . .
Tik laukai bus krauju nudažyti, 
ir tik motinos graudžiai raudos.
Jų raudų neužmiršiu aš niekad, 
kaip ir lyros savosios garsų.
Man iš lyros skeveldros dar lieka, 
bet kas joms bepaliks iš sūnų?

Kazys Jakubėnas.

nelaisvėn patekusio švedų pastoriaus dukterei 
ir nelemtas jo konfliktas su sūnum Aleksiejų. 
Silpnaprotis ir baikštus Aleksiejus stoja są
mokslininkų—tamsaus, reakcinio elemento— 
priešaky ir sprunka į užsienį, kad iš ten, sve
timų rankų padedamas, galėtų griauti savo 

, tėvo didžios valstybės kūrimo darbą. Bet 
Aleksiejus sugaunamas. Po baisių kankini
mų jis miršta kalėjime. Kova su valstybės iš
davikais, žmonos išdavystė, artėjanti senat
vė... Petras lieka vienišas, carienės Kotrynos 
vis labiau nustumiamas į šalį. Bet jis atliko 
savo didžiąją istorinę misiją.

<<T rr >>

Geri ir Taisytini Meni 
ninku Reikalai

Baisesnio Pragaro
Nebus

Nerasi pragaro anapus mirties, 
Nei dangaus, nei dievo gero.
Nereiks apie tai kvaršinti minties,
Jei gyvas grįši iš karo,

Kur žmonės vien’s kito,—lig būtų apjakę,— 
Krūtines durklais ardo...
Tartum, kad laukiniai ir proto netekę, 
Pabėgę iš bepročių gardo!

Nevaizduokis velnio kanopas, ragus,
Kurs smalą iš vėlių daro,
Nes piktesnio velnio nei pekloj nebus, 
Kaip žmogus įerzintas karo!-

Jis puola ant priešo pikčiau nei žvėris, 
Ant durklo, kad ir brolį mauna!
Aną nenudėjęs, žino, jog pats kris, 
Štai dėl ko jis kariauna. . .

Jei pragaro .kančios vaizdinas mintyj, 
Būk velniai šakėms vėles bado, 
žinok, kad nei ore, nei žemės širdyj, 
Pragaro dar niekas nerado.

Vaizduojies pragarą eidamas pro kapus,
Kaip daugel tikinčiųjų kad daro, 
žinok, jog baisesnio pragaro nebus, 
Kaip fronte kruvino karo!

Nemanyk, kad karai savaimi pranyks, 
Kad ir milijonams žmonių žuvus,
Vienam pasibaigus,, tuoj kitas įvyks, 
Kraujams dar nenudžiūvus!

Paskutiniam karui paminklas gal bus, 
Tai kraujuota vaivorykštė padangė, 
įnirtę kareiviai, kaip atsuks ginklus 
Prieš

Jis buvo
gerus

Prieš

tuos, kas karus rengė!
Senas Vincas.

Jonas Buragas
kiek laiko Chicagoje mirė Jonas Bu-
Savu laiku jis plačiai dalyvavo sce-

Prieš 
ragas, 
noje—vaidino įvairiuose veikaluose ir turėjo 
gero pasisekimo. Pastaruoju laiku velionis 
buvo labai suvargęs. Pagaliau, senas amžius 
neleido darbuotis. Numirė varge. Palaido
tas Tautiškose Kapinėse. Išlydint jo kūną, 
pasakė .kalbą M. žaldokas, o prie kapo—V. 
Andrulis.

Tebūva tau, Jonai, lengva Washingtono ša
lies žemelė!

Netrukus Bus Rodomas 
“Petras P9 Kaune

Netrukus viename Kauno kino teatre teks 
matyti garsiąją “Lenfilm” gamybos Sovietų 
filmą “Petras P’, kuri pastatyta pagal A. Tol
stojaus romaną ir jo scenarijų. Filmą režisa
vo V. Petrovas. Svarbiausiose rolėse vaidina 
užsitarnavę Sovietų resp. artistai Tarchano- 
vas, Gardinas, Tarasova, Zarovas ir kt.

Pirmą kartą filmoje parodomas .impozantiš
kas caro—reformatoriaus paveikslas, pavaiz
duotas rusų imperijos 18 šimtmečio pradžios 
vidaus ir užsienio politinių įvykių " istoriškos 
tikrovės fone. Tikresniam Petro ir švedų ka
raliaus Karolio XII kovų pavaizdavimui Nevos 
pakrantėje buvo rekonstruota .sena anų laikų 
tvirtovė, o rusų ir švedų .kariuomenių apgink
lavimui buvo panaudoti įvairiuose muziejuose 
užsilikę ginklai ir šarvai.

Be intensyvaus Petro darbo, filmoje paro
domas ir jo privatus gyvenimas, kupinas dra
matiškų pergyvenimų. Parodoma jo meilė

Knygų Apžvalga
“Voras”

Tai romanas (apysaka) parašytas Lietuvoj 
A. šalčiuvienės-Gustaitytės*.

Romanas prasideda taip: apišaltis rudens 
oras, žolė visur pradeda Ruduoti ir medžių 
lapai kristi; Aliutė, apie 8 metų amžiaus, sė
di po medžiu ganydama kelias karves.

Aliutė su savo motina gyvena pas tetą. Mo
tina užlaiko Aliutę ir save rankų darbais. 
Aliutė nieko nežino apie savo tėvą,
direktorius geros mokyklos ir pinigus 
ėmė. Daug merginų apie jį sukdavosi ir jis 
jas mylėjo.

Aliutės motina jauna būdama miršta,
mirtį ji parašo laišką savo broliui, kuris buvo 
profesorius ir turtingas, kad jai numirus jis 
paimtų Aliutę pas save.

Profesorius, dėdė Rugsenas buvo vedęs su 
ruse, bet nesutikdavo. Jo žmona buvo daini
ninkė ir graži, mylėjo išlaidų, linksmą ir liuo-. 
są gyvenimą, šalia savo vyro ji ir kitus my
limus turėjo. Net ir Amerikoj buvo įsimylė
jus ristiką, kuomet jie čia buvo atvažiavę pa
gyvent keletą metų. Rugsenas sykį ristikui 
buvo davęs net 1,000 dolerių, kad jis ją mylė
tų ant visados, ir ristikas buvo sutikęs, bet po
rą savaičių pagyvenus su juom, profesoriaus 
pačiutė ir vėl pas jį sugrįžo.

Rugsenas, sugrįžęs atgal į Lietuvą, gauna 
laišką nuo savo mirusios sesers, kuriame ji 
prašo, kad jis jos dukrelę pasiimtų pas save. 
O jo pačiutė, nespėjus parvažiuoti į Lietuvą, 
susimyli su Vitusiu.

Rugsenas nutaria pasiimti Aliutę, bet iš
varo savo pačią pas jos mylėtinį, duodamas 
jai kiek pinigų.

Dėdė Rugsenas išsiunčia Aliutę į Šveicari
ją mokintis. Ji ten baigia aukštą mokyklą, ir 
paskiau parvažiuoja gyventi namo pas dėdę. 
Džiaugiasi jo namais ir gyvenimu ir ji pati 
palieka gaspadinaitė, net paleidžia tarnaitę. 
Dėdė ją myli, kaip savo dukterį.

Aliutę įsimyli Tarnas Daubaras, kuris yra 
geras ir prasilavinęs vaikinas, bet jis išvažiuo
ja į užsienį su reikalais.

Aliutė vis nori išklausti dėdę, kada jos tė
vas mirė ir kur jis yra palaidotas, bet dėdė 
vis nuo jos slepia, nes jos motina prašė savo 
gimines Aliutei nesakyti, kad jos tėvas yra 
gyvas, ir kad jis jas paliko, kuomet ji dar 
mažytė buvo. Tokiu būdu dėdė pildo savo se
sers prašymą ir nesako Aliutei apie gyvastį 
jos tėvo.

Vitusis gyvena su dėdės pačia, bet tuo ia- 
čiu sykiu Vitusiui pradeda patikti Aliutė, J»et 
sykį ji Vitusiui smarkiai atkirto, kuomet jis 
ją užkalbino. Tas Vitusiui labai nepatiko ir 
jis sumanė eiti pas jos dėdę ir įžeisti ją ir 
dėdę.
, Vieną vakarą Aliutė sode bevaikščiodama 
užgirdo dėdę rūsčiai kalbant su kuo tai. Jai 
pasinorėjo pasiklausyti, su kuo jis taip kal
basi. Ji eidama prie stubos ir užgirsta Vitu- 
sio balsą ir jo žodžius, kurie skambėjo taip:

“Visi žino, kad tu su ją gyveni, ir ji yra 
tavo meilužė”.

Ji girdi dėdės balsą, kuris atkirto Vitusiui: 
“Tu žinai, kad ji yra mano giminietę, ir jei 
dar nori žinoti, ji yra tavo duktė”.

Vitusis dar aštriau atsakė: “Jei taip, tai aš 
ją pasiimsiu ir aš ją. užlaikysiu.”

Dėdė: “Kaip tu ją mažą neužlaikei, taip tu 
ją ir dabar neužlaikysi, ir aš tau jos neduo
siu”.

Vitusis išsitraukęsi revolverį pradėjo dėdei 
grąsinti. Tą sykį Aliutė netekus kantry
bės, bėgdama į stubą, stūmė duris smarkiai 
ir išmušė šautuvą ir Vitusio rankų. Pasi
griebus šautuvą išbėgo iš kambario, o Vitu
sis kirto dėdei per veidą, ir dėdė sukniubo ant 
stalo. Tuo syk Aliutė nušauna Vitusį, savo 
tėvą, ir pati apalpsta.

Triukšmą išgirdę kaimynai subėga, ir pa
šaukia policiją, kuri atvažiavus suareštuoja

Labai gražų įspūdį gavau dalyvaudamas 
hartfordiečių (Ląisvės Choro) susirinkime. 
Jų choras didelis; jame dalyvauja ir styginė 
orkestrą. Chore veikia jauni i?' suaugę žmo
nės. Buvo subata, neparankus vakaras, bet į 
susirinkimą atsilankė veik visi choro nariai ir 
rėmėjai.

Reikia žymėti, kad Laisvės Choro mokyto
jas, V. Visockis, yra geras mokytojas, chorve- 
dis ir organizatorius. Kas reikia dar pada
ryti Hartforde, tai galutinai išgyvendinti seni 
opoziciniai atbalsiai. Jų nėra faktinai, bet 
kartais jie pasirodo dvasiniai. Gyvenimas ir 
mūsų veikla reikalauja visus opozicinius gin
čus pamiršti, o imtis meno auklėjimo labo.

* * *
Mūsų meno darbe žmonės keičiasi—vieni 

ateina, kiti pasitraukia iš kai kurių darbų. Bet 
niekuomet nereikia daleisti, kad tie asmenys, 
kurie pasitraukia nuo tam tikro darbo, trauk
tųsi kaipo priešai, užgauti. Į Meno Sąjungą 
reikia traukti kuo daugiausia jėgų. Gera nuo
taika reikia visada palaikyti.

* * :K
Brooklyn©, pas aidiečius, stoka veiklumo. Jie 

net nei savo metinį parengimą neįstengė 
ruošti ir užleido kitai organizacijai. Tai 
gerai. Aide reikia sekamo:

1. Choro komitetas turi būti veiklesnis, 
laikyti gerą tvarką pamokose.

2. Reikia skelbti vajų įtraukimui daugiau 
narių. Tam darbui paskirti veiklią komisiją; 
įtraukti tuos narius, kurie jau dainavo chore, 
o dabar nedalyvauja. Reikia gauti ir naujų 
narių; įtraukti tuos suaugusius, kurie turi or
ganizacinio patyrimo ir gali prisidėti su do
leriu choro paramai.

3. Pagerinti santikius su jauna choro mo
kytoja. Susitarimas, ko-operavimas labai daug 
reiškia. Daug patyrusių, pilnai išsilavinusių 
chorvedžių labai mažai turime. Todėl reikia 
teikti visa parama ir simpatija jauniem, pra- 
dedantiem mokytoj am-joms.

4. Reikia suruošti, kad ir keli mažesni pa
rengimai palaikymui biudžeto.

5. Reikia panaikinti visi maži nesutikimai 
tarpe narių. Chore neturėtų būt girdima toki 
dalykai, kaip “klikos”. Visi turi dirbti, kad 
choras būtų didesnis, gražesnis, geresnis. Klau
simai, kuriais komisijos nesutinka, skiriasi, 
turi būt choro visiem nariam pavesta nutarti. 
Didžiumos choro tarimai turi būt visiem įsta
tymu.

Lietuvių Diena Pasaulio Pagodoj
Kai kurie mūsų chorai nemato reikalo 

r,įregistruoti dalyvauti Lietuvių Dienoje

su-
ne-

pa-

Dabar teatrai palaikomi del

sekretore aiškina, kuomet 
metų po WPA buvo įvesta

uz- 
tik

dėdę ir Aliutę. Aliutė apserga. Dėdė ją nori 
apginti prisiimdamas kaltę ant savęs.

Laikraščiai pilni visokių abejonių. Vieni 
rašo, kad Aliutė nušovė savo tėvą. Kiti rašo, 
kad Rugsenas nušovė jį nenorėdamas atiduoti 
tėvui jo dukterį.

Daubaras būdamas užsienyj sužino apie jo 
meilužės nelaimę, nenori laikraščiam tikėti, 
važiuoja namo pats pažiūrėti. Atvažiavęs at
randa Aliutę labai sergančią. Ji nenori jo nė 
matyti, manydama, kad jis jos jau nemylės. 
Daubaras sužino visą teisybę nuo dėdės. Jis 
bando įtikrinti Aliutę, kad jis ją mylėjo ir 
mylės nepaisant, kas ką sakys ar kalbės. Iš- 
g.ijus Aliutei, Daubaras su ją apsiveda. Teis
mas, galop, dėdę išteisina-.

Romanas užsibaigia kaip didžiuma ameri
koniškų judamųjų paveikslų. Neprasta lietu
viška kalba, tik pasakojimai labai nuskiesti. 
Skamba taip, kaip senovės bobutės sakyda
vo pasakas mažiem vaikam. Pavyzdžiui, ra
šo: “Atidarė automobilio dureles” vietoj duris. 
“Motinytė, suknytė,” ir taip toliau.

Perskaičius romaną gauni įspūdį, kad Lie
tuvoj poniški profesoriai pusėtinai išdykauja 
ir daugelis yra saumyliai ir pavydūs, žinoma, 
ne visi.

Dėdė ir Daubaras kaipo charakteriai yra 
dori, teisingi, inteligentiški ir šaltai protau
janti žmonės.

Aliutė seka motinos pėdomis: rūpestinga 
darbe, dora, neapkenčia palaidūnų.

Dėdės pati, kuri susimylėjo su Aliutės tė
vu, perstato paprastą, daugelio moterų palai
dą tinginišką gyvenimą.

Romanas nieko gilesnio nesuteikia. Tokių 
romanų Amerikos laikraščiai ir pigūs žurna
lai pilni kiekvieną dieną.

E. Vilkaitė,

todėl, kad jie mano, jog apart sudainavimo ke
lių dainelių, nieko daugiau ir nebus. Taip 
manė ir hartfordiečiai.

Tai negerai. Centro laiške reikėjo tai pa
brėžti, jog yra planuojama turėti greta Liet. 
Dienos ir LMS chorų suvažiavimas. Bus ruo
šiamas ta proga didelis atskiras parengimas, 
kur kiekvienas mūsų choras turės progą pasi
rodyti savo dainomis, lavųmu ir tt. Planai dar 
nepadaryti, bet reikia tikėtis, kad mes ruošia
mės prie didelio ir įdomaus LMS chorų suva
žiavimo, parengimo.

Gal ta proga bus galima turėti ir kontestas 
mūsų chorų. Dar yra metai laiko, bet daly
kas jau skubus. Mano manymu, tai mūsų 
chorų veikėjai, o ypatingai chorvedžiai turė
tų spaudoje išsireikšti ir padiskusuoti, kas ir 
kaip reikėtų suruošti, kuomet suvažiuos di
delis skaičius mūsų chorų.

LMS VIII Suvažiavimo Raportai
LMS VIII Suvažiavimo raportai jau išleisti. 

Juos greitai gaus LMS delegatai ir vienetai. 
Suvažiavimo raportai reikia plačiai paskleisti, 
nes juose yra daug medžiagos mūsų ateities 
darbui. Bet, žinoma, yra techniškų ir įdėjinių 
paklaidų. Sekretorė B. Šalinaitė raportuoja, 
jog buvo manyta pirmesniais laikais, arba iki 
nedarbo laikų, kad “platesnės masės žmonių 
neįvertino meno”. Ji tęsia: “Obalsis tada bu
vo ‘Menas Menui’, ir šitie vadinami meninin
kai (įvairių teatrų savininkai) palaikė vien 
dėl savęs tam tikrą kiekį teatrų ant Broad
way, New Yorke, ir daugiau dar vienur ar 
kitur”.

Mes žinome, jog iki depresijai (nedarbui), 
Amerikos teatrai darė gerą biznį ir jų buvo 
daugiau ant tos pačios Broadway, negu dabar 
(ir WPA teatrus pridėjus) jų yra. Bet klai
dinga sakyti, kad teatrų savininkai teatrus 
“palaikė vien dėl savęs”. Tokių teatrų mūsų 
gadynėje nėra, 
pelno, biznio.

Toliaus mūsų 
“pradžioje 1935
taip vadinama ‘Federal Four Arts Program’; 
jau žymiai pamatėm pasikeitimą. Buvo su
organizuota visokių orkestrų, simfonijų, cho
rų, dainininkų grupių, lošėjų grupių, piešėjų 
ir skulptorių grupių”.

Išrodo, kad vienais 1935 metais atėjo WPA 
ir padarė revoliuciją mene. Susidaro įspū
dis iš sekretorės aiškinimo, jog su 1935 me
tais buvę teatrų savininkai ir obalsis “menas 
menui” jau pranyko. Bet tai labai toli nuo 
tiesos ir logikos. Sezono laiku mes randame 
ant tos pačios Broadway kasdien vaidinamų 
veikalų tarpe 25-35, ir daugiau. Gi jų tarpe 

.yra tik 1-2 WPA veikalai. Vadinasi, teatrų 
“savininkai” kaip buvo, taip ir yra.

Visai neteisinga aiškinti, kad naujas meno 
judėjimas, nukreiptas prieš obalsį “menas me
nui”, gimė su WPA 1935 metais. Prieš 1935 
metus jau veikė Teatro Unija, kuri suvaidino 
eilę darbininkiškų veikalų ir su prieinama kai
na. 1935 metais jau įvyko pirmas Amerikos 
Rašytojų Kongresas. Kas reiškia jau didelį 
revoliucinį judėjimą inteligentijoj. Dar prieš 
1935 metus veikė Naujo Teatro Lyga, veikė 
John Reed .kliubai. Prieš WPA meno progra
mą susiorganizavo ir veikė artistų uniją. Tai 
reiškia, dar toli prieš WPA “keturių menų” 
programos įvedimą prasidėjo pasikeitimas ir 
naujas judėjimas mene—teatre, literatūroj, 
tapyboj, muzikoj.

Vėliaus, atsidarius WPA meno darbam, di
delė dalis to progresyvio judėjimo, kuriam pa
matą davė depresija, suėjo į WPA meno 
programą. Dėka to, kad pirmiaus buvo nau
jas meno judėjimas, kairieji menininkai, tai 
ir WPA meno kūriniai yra tikslūs, naudingi 
ir progresyviški—pn ešfašistiniai. Jei ne pir
mesni© judėjimo veikla, tai WPA meninė pro
grama neduotų tokius kūrnius, kokius ji duo
da dabar. Jei ne tas pirmesnis judėjimas, tai 
WPA kūriniai būtų “menas menui” kūriniai.

Vienok WPA meniniai darbai dar ir dabar 
tik labai mažą nuošimtį sudaro. Kitataučių 
tarpe, ypač mažesnių tautų, kaip kad pas lie
tuvius, nieko neturime iš WPA meno progra
mos. Mažesniuose miestuose apie WPA me
no programą, ypač teatrą, niekas nei nežino. 
Tad WPA meno programa didelių permainų 
nepadarė.

Tačiaus WPA meno programa yra remtina 
šiuo tarpu. Tačiaus reikia žinoti ir tai, kad 
WPA meno programa gera tik todėl, kad yra 
rankose jau pirmesnio kairiojo meno judėji
mo veikėjų. Jei ji patektų į reakcines rankas, 
tai WPA meno programa virstų obalsiu “me
nas menui”—duotų reakcinius meno kūrinius.

V. Bovinas,

) Prabėgomis
Rėmėjų skaičius M. Petraus

ko kūriniams leisti vis didėja. 
Gauta žinių, kai talkon ateina 
Dr. šliupaitė, Dr. J. Walukas, 
Eva Walujciene, žymi daini
ninkė Nora Gugienė, iš Chica- 
gos, adv. K. Gugis, ir Metropo
litan Operos dainininkė An
na Kaskas-Ka t kauslcditė.

Komiteto Miko Petrausko 
Kūriniams Leisti pirmininkė 
K. Petrikienė praneša, kad 
broo.klyniečių parengime turės 
trumpas kalbas Rojus Mizara 
ir Kleofas Jurgelionis. Taip ir 
dera, — jie buvo velionio Mi
ko geri draugai. . i

Pagerbimui M. Petrausko 
vardo Brooklyno menininkai 
turėjo parengimą pernai ir tu
rės šiemet. Ką tuo reikalu da
ro kitos kolonijos?

Apsiėmę chorai dalyvauti 
Lietuvių Dienos (Pasaulio Pa
rodoje) dainų programoje tei
raujasi, kada jie bus aprūpinti 
reikalinga medžiaga-dainomįs. 
Tai rimtas susirūpinimas, t— 

Laiko ratas netruks apsisuktu 
O juk geram sudainavimui rei
kia įgudimo.

Kaikurie mūsų chorai (tei
singiau: jų mokytojai) patys 
pagamina dainas ir mokina 
chorusr Tame, žinoma, nieko 
blogo. Bėda tik tame, kad tie 
mūsų jauni veikėjai-muzikai 
mažai kreipia dėmesio į lietu- - , 
vių kalbą. Pavyzdžiui, LMS 
centras aplaikė keletą tokių i 
dainų iš Roseland, Ill., iš kurių 
galima pasimokinti, kaip nerei- 
kia rašyt. Tuo klausimu, ma- | 
nau, greitu laiku šiame skyriu
je duos savo nurcdyinų LMS 
centro muzikos-dainų komite- < 
tas.

LMS centras išleido mimeo- i 
grafuotą brošiūrą vardu “LMS 
VIII Suvažiavimas.” Įžangoje 
skaitome:

“Dėlei susidėjusių tam tikrų 
aplinkybių, Lietuvių Meno Są
jungos VIII suvažiavimas ne
galėjo visų prieš jį stovinčių 
problemų tinkamai apsvarstyti 
ir išspręsti. Suvažiavimas pasi
tenkino tik patiektais praneši
mais bei raportais, kuriuose 
nors ir daug buvo paliesta įvai
rių dalykų, bet dėl laiko stokos, 
neįmanoma buvo tinkamai visa 
tai apdiskusuoti bei aptarti. , •

“Todėl LMS CK nutarė supa
žindinti visas mūsų vienetas ir , 1 
visus tuos, kurie vienaip ar ki- < 
taip veikia meno-kultūros dir- . 
voj e, išleidžiant ir paskleidžimtf ? | 
šį sąsiuvinį.

“LMS CK mano, kad šis lei
dinys daug kuom galės padėti j 
mūsų vienetoms jų veikloje, 
nes jame yra paliesta daug J
svarstytinų ir diskusuotinų j
klausimų, o taipgi telpa neina- , S 
žai nurodymų, kas pas mus tai- | 
sytina, ir kaip taisyti.

“Vienetos, aplankiusios šį Ibi- ■ j
dinį, kviečiamos pasinaudoti į
čionais iškeltais klausimais ir 
nurodymais, rengiant tam tik- (į
rus studijų bei diskusijų vaka- į
rėlius. Juo labiau mes patys la- f
vinsimės, tuo daugiau galėsime t
pasitarnaut visuomenei.” ■ ■* J

Proncė. |

Drg. Jonas Gužas, LMS KuL 
tūros Komiteto narys, susirūpi- ■ 
nusiai dirba, kad LMS vienetai 
būtų aptarnauti paskaitomis, 
kurių jie jau pradeda reikalai!, 
ti.

ar
ta

*



Prašome Tuojau Užsiregistruoti
Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus privalo platinti dienraštį “Lais

vę.“ Nes “Laisvės“ platinimas yra labai svarbus apšvietos darbas. Tuojau 
užsiregistruokite kaipo kontestantas ir tuojau pradėkite šį svarbų apšvietos 
.darbą. Rašydami kontesto reikalu adresuokite:

EAISV8

LIETUVOS ŽINIOS

du

Harrison ir Newark, N. J.pa-

Johnson City, N. Y

Cleveland© Kronika

Baltimore, Md

■

I

5 stulpus, karam 
Visokių baisybių buvo,

r »

atstovus apsvarstyti 
kandidatų sąlygas.

Ko- 
išvažia- 
Nors iš 
bet apie 
sudarkė

ŠIAULIAI
Miesto Inžinierium Bus 

P. Stulginskis
Į miesto inžinierius buvo

kandidatai: Šiaulių kelio ruo
žo inž. Rudys ir Telšių m. inž. 
Stulginskis. Rugsėjo 9 d. bur
mistras P. Linkevičius buvo 
sušaukęs įvairių frakcijų ta
rybos 
abiejų 
Dauguma pasisakė už pakvie
timą Šiaulių m. inžinieriaus 
pareigoms p. Stulginskio, ku
ris savo, laiku buvo Šiaulių 
miesto stipendiatu. Tikimasi, 
kad jau artimiausiomis dieno
mis vid. reik, ministerija p. 
Stulginskį toms pareigoms 
skirs. *

Kai Motina į Traukinį 
Pavėluoja. . .

Vieno Šiauliuose žinomo 
šunadvokačio R. M-čiaus mo
tina, dievobaiminga moteriškė, 
sugavojo važiuoti į Šiluvą pa
simelsti. Atsisveikino su sū
numi, susirišo ryšulėlį ir iš
kiūtino į geležinkelio stotį. 
Moteriškė nebejauna, ėjo pa
lengva ir į traukinį pavėlavo. 
Tuo tarpu sūnus, pasijutęs lai
svas nuo motinos priežiūros, 
pasikvietė pas save į namus 
tūlą merginą, kurios draugys
tė jau senai motinai į akį kris
lu krito, ir užsirakino bute. 
Parėjusi iš stoties motina mė
gino įeiti į butą, bet niekas 
jos neįsileido. Tada ji pasi
kvietė gerą savo kaimynę ir 
abi šturmu puolė butą: iškūlė 
duryse lango stiklą, atkabino 
iš vidaus duris ir su triukšmu 
okupavo kambarius. Kokia 
kova įvyko viduj—nežinia, tik 
faktas, kad po kovos geroji 
kaimynė turėjo susibintuoti 
ranką, o R. M. atbėgo į poli
ciją šauktis pagelbos prieš 
įdūkusią savo motiną, kuri 
įpykusi pasigamino muilo ir 
miltų košės ir užtepė languo
se užrašus, liudijančius, kad 
toj vietoj yra “Prašymų, per
rašinėjimo ir mašinraščio biu
ras“. R. M. pats surašė poli
cijai pranešimą apie įvykį, bet, 
kad atrodytų išmintingiau, pri
rašė pranešime tiek daug loty
niškų žodžių ir išsireiškimų, 
kad ne geras lotynas iš karto 
nesupras, kas norima pasaky
ti. Dabar policija aiškina vi
są įvykį, už kurį, grieičiausiai, 
teks atsakyti motinai už triuk
šmo sukėlimą.

KAUNAS
Nelaimingi |vykiai

—žaliojoj gatvėj nusižudė 
savanoris Antanas Kisielius.

—Muravos km. nusišovė pil. 
Pranas Mickevičius.

—Juozapavičiaus prosp. 
lengvas automobilis suvažinė
jo vieną berniuką.

—Netoli Marvelės piktada
riai užpuolė vieną pilietį ir 
akmenimis pramušė galvą, o 
peiliu perdūrė Šoną.

—Tarp Joniškio ir Meitinės 
stočių, Lietuvos pusėje rastas 
Estijos piliečio Edgar Vind 
lavonas. Manoma, kad jis iš
krito iš einančio traukinio ir 
užsimušė.

—Vaidoto g. į vieną krautu
vę atėjo neblaivus pirkėjas ir 
SU pardavėja dėl kainos pra
dėjo ginčytis. Kai žodžiais 
pardavėjos neįtikino, tada pir
kėjas prieš pardavėją pavar
tojo smurtą. Nekorektiškas 
pirkėjas buvo nuvarytas į nuo
vadą.

—Ant Vilijampolės tilto vie
nas dviratininkas užvažiavo 
Ant mergaitės ir ją sužalojo.

—Kranto ai. prie 20 Nr. 
trys vyrai užpuolė vieną vyrą 
jr kuolais jį primušė, be to, at
ėmę 20 litų.

B \ —Juozapavičiaus prospekte 
rasta apsinuodijusi viena mo
teris, kuri su mažomis gyvybės 
Žymėmis nugabenta į ligoninę.
—

Keleivinis Autobusas su 22

3 Keleiviai Sužeisti
Rugsėjo 7 d. 20 vai. 30 min. 

autobusas, važiavęs iš Panevė
žio Biržus, Panevėžio—Biržų 
plente, ties Stanionių kaimu, 
susitiko važiuojantį vežimą, 
kuris nepaisydamas autobuso 
signalų nedavė kelio, o priva-

šeštadienis, Spalių 1, 1938

žiavus arčiau, pasuko tiesiai 
į autobusą. Mašiną vairavęs ne 
pats šoferis, o konduktorius 
Mockus Vladas, nenorėdamas 
susidurti su arkliu, staiga pa
suko į šalį ir autobusas nuvir
to į griovį. Bet laimei, kad 
mašina iš lėto ėjo, tai mažai 
kas tenukentėjo. Iš 22 važia
vusių keleivių lengvai sužeisti 
tik trys, o kiti visi išliko svei
ki. Nukentėjo: Labačiauskie- 
nė Salomėja iš-Vejeliškių km., 
Raguvos valsčiaus, Indrelienė 
Malvina iš Pasvalio m. ir 
Snarskienė Eugenija iš Jaku- 
tiškių km., Panemunio valse.

Mūsų laisviečiai ir laisvie- 
tės su vasariniais darbais at
sisveikino ir ruošiasi prie ru
deninių. Kaip girdėtis, tai jie 
yra pašibrėžę daug pramogė
lių. Pamatysime...

Mūsų draugučiai judinasi, 
ruošiasi kaip prie rugių kir
timo. Kur nepasisuksi, vis 
girdėsi: Reikia daugiau dirbti, 
reikia netingėti, turime pasi
darbuoti dėl mūsų mylimo 
dienraščio “Laisvės.“

Tas labai puiku. Aš pats 
kiek galėdamas stengsiuosi 
pasidarbuoti dienraščiui.

Su darbais yra taip: Gyve
name “kaip buržujai,“ rankos 
minkštos kai kunigėlio, pilvas 
tuščias, kojos turi šviežio oro. 
Tiesa, yra tokių, kurie dirba 
po 3 ir 4 dienas savaitėje.

Pas vieną saliunčiką atsilan
kė guzikuotas svečias ir no
rėjo nuraminti riksmą. Tai 
buvo apie 3 vai. nakties. Na, 
bet mano stuboj aš esu bosas, 
pamanė savininkas. Tada jis ir 
jo draug. susikibo su neprašy
tu svečiu. Atsitiko taip, kad 
guzikuočio akiniai sutrupėjo 
ir marškiniai suplyšo į kąsne
lius.

žinoma, už tą visą savinin
kui prisiėjo pamatyti teismą 
ir atsiskaityti. Tai visgi ne- 
apsisvarstymas.

Rugsėjo 21 d. sūdna diena, 
pridarė visokių nelaimių — 
medžius išgriovė, palaužė 
elektros stulpus, kąminus nu
vertė.
nesimatė tik vieno Liuciperio.

“Laisves” Skaitytojas.

Iš Lyros Choro Pikniko
Lyros Choras surengė pikni

ką, kuris įvyko 18 d. rugsėjo, 
Pužaičio gražioje ūkėje, Fern
dale, Md. Pikniko rengėjai bu
vo pusėtinai nusiminę, kadangi 
subatos dieną, visą naktį ir ne
dėlios rytą lietus lijo. Bet ant 
giliuko, piknikui prasidėjus ir 
lietus apsistojo. Neveltui tūli 
žmonės sakė: “Su bolševikais 
ir Dievas kooperuoja...“ Atro
do, kad kitaip ir būt negalėjo. 
Prieš pikniką lijo, piknikui 
prasidėjus apstojo, piknikui 
pasibaigus vėl, pradėjo lyti ir 
lijo per 3 dienas be perstojimo.

Piknikas pusėtinai gerai pa
vyko. žinoma, lietus sulaikė 
daugelį nuo važiavimo į pikni
ką. Bet vistiek žmonių buvo pu
sėtinas būrelis. Daugelis mūsų 
draugų, prietelių ir rėmėjų'ne
paiso blogo oro, jie visuomet į 
mūsų parengimus atsilanko, ir 
savo draugus ir pažįstamus 
atsiveža.

Piknikas buvo gyvas ir link
smas. Nebuvo tokio dalyvio, 
kuris būtų kuo nors nepasiten
kinęs. Visi linksmai ir drau
giškai laiką praleidome. Lyros 
Choras sudainavo 
kurios publikai 
nes girdėjosi iš 
laujant daugiau

Aukų taipogi 
kai. Draugė O.
kojo namie darytą sūrį, d.- F. 
Deltuvienė taipogi aukojo na-

daineles, 
labai patiko, 

publikos reika- 
padainuoti.
suplaukė gero- 
Deltuvienė au-

mie darytą sūrį, ir dar ką to
kio su sūriu. Mat, dd. Deltuvie
nės yra ūkininkės, tai joms nei 
nepaduok sūrius spausti ir jais 
miesčionis šerti, o sūrio užval
gius, tai ir alutis gerai bėga. 
Taipgi, d. Matilda Deltuviūtė, 
jauna choristė, aukojo namie 
darytą keiksą. Ir d. O. Juškaus- 
kienė aukojo namie darytą kei
ksą.

Aukščiau suminėtos aukos 
buvo išleistos ant laimėjimo, 
kurios atnešė $11.75. Tai gra
žus darbas buvo atliktas per 
aukščiau suminėtas drauges.

Šis piknikas, tai buvo pasku
tinis šiame sezone. Dabar ren
giamės prie “Oyster Roast,” 
kurį rengia Literatūros Drau
gija, pas d. M. Kučinską, netoli 
Patapsco tilto, Lansdowne, 
Md., spalių 16 d. Tikietus ga
lima įsigyti pas Literatūros 
Draugijos narius. V-kus.

Padėkos Žodis
Išreiškiame savo širdingą 

padėką visiems draugams ir 
kaimynams už suteiktą užuo
jautą laike mano brolio Miko 
Banio mirties.

Širdingai ačiū visiems už da
lyvavimą laidotuvėse ir už su
teikimą automobilių lydint į 
kapus. Ypatingai ačiū drau
gams L. ir U. šimoliūnam už 
jų širdingumą ir už gėlių vai
niką, v

Ačiū draugei O. Girnienej už 
pasakymą prakalbėlės ant ka
pinių. Labai ačiū šiem drau
gam už gėles ir jų užuojautą: 
J. ir K. Vaicekauskam, S. Vai
neikiai, J. Gabužiui ir Valeri
jai Kaminskienei.

Ačiū visiems už širdingą už
uojautą nuliūdimo valandoje.

Zofija Zmitrienė, 
Augustas Zmitra,

* B. ir V. Zmitraitčs.

Iš Komunistų Kuopos 
Išvažiavimo

Rugsėjo 18 d. Lietuvių 
munistų kuopa turėjo 
vimą Bedford, Ohio, 
ryto oras buvo gražus, 
pietų ; užėjo lietus ir
išvažiavimą. Pačių clevelandie- 
čių buvo mažai. Dėkui dd. iš 
Youngstowno, Akrono ir len
kų grupei, kurie buvo vyriau
sia parama šiam išvažiavimui. 
Jie nepaisė blogo oro, vyko.iš- 
važiaviman, tikrai žinodami, 
kad mums jų parama buvo rei
kalinga. Be lietingo oro buvo 
ir kitos priežastys, kurias rei
kia pažymėti. Būtent, iš vakaro 
iClevelando LDS jaunuoliai tu
rėjo bankietą, kuriame daug 
žmonių dalyvavo ir jiem var
gu buvo išvažiavime dalyvauti, 
kad ir gražiam ore. O kitą, tai 
buvo corletiečių išvažiavimas tą 
pačią dieną.

Bet, nežiūrint visų tų pami
nėtų aplinkybių, išvažiavimas 
duos kuopai dar kelius dolerius 
pelno. Taipgi reikia padėkavot 
dd. Lcvertham, kurie už vietą 
mažai terokavo ir šiaip patar
navo kuopai paimdami muzi
kantą, kartu ir kitiems bcdfor- 
diečiams už paramą su atsilan
kymu. J. M-ka.

Montreal, Canada
iš po 
centro 
Soure, 
praei

Sulaikykime Fašistų Agresiją!
Subatoj, 24 d. rugs., 

nakties vienoj publiškoj 
miesto aikštėj Philips 
kur tūkstančiai žmonių
na, didžiulėmis raudonomis rai
dėmis užrašyta:

“Stop Fascist Aggression.” 
Užpakalyj stovėjo penįr- poli
cijos raiteliai eilėje ir dabojo 
tvarkos ramiai, žmonės ėjo ir 
skaitė užrašą. Tvirti dažai dar 
nevisai buvo išdžiūvę. Jei fa
šistai būtų šokę juos nutrinti, 
tai gal žmonės juos būtų tenai 
vietoj raudonai sutrynę. Polici
ja buvo tvarkos pridabojimui, 
kad fašistai iš savo idiotiško iš- 
sikarščiavimo kartais negautų 
kail in nuo 
kumščio.

darbininkų geležinio

Karių Pranešimai
grįžo priešfašistiniai

Ispanijos
Nesenai

kariai iš Ispanijos — tankistas 
Vasily Artur Kardaš, Vlad 
Martiniuk ir seniau grįžo F. 
Rosel. Jų pagerbimui darbinin
kų suruoštame bankiete drg. 
Kardaš tarp kitko pabrėžė, kad 
tokios liaudies, kaip Ispanijos,
— jis nematė pasaulyje ir kad 
ji negali nelaimėti karo prieš 
fašistus interventus. Jai reikia 
kuodaugiausiai materialės ir 
moralės pagelbos iš pasaulio 
pažangiosios liaudies. Ispanai 
linksmus, gori, savęs nebojant! 
kovoj, karingos, ugningos va
lios, ir t. p.

Pirmu sykiu nuvykus Valen- 
cijoj jiems rodėsi nejaukus vai
zdas, girdint ispanus linksmus, 
šokant, geriant, dainuojant ir 
nieko nepaisant. Vėliau pasiro
dė, kad jie yra tokio būdo, nors 
ir žino, kad rytoj eis mirties 
pasitikti fronte. Ten stato tik 
du klausimu: Kas tu esi ? Fa
šistas ar antifašistas? Jei anti
fašistas, tai mūsų žmogus, ne
paisant tavo religinių, politinių 
ir kitokių įsitikinimų.

Savanorių karių iš užsienio 
yra virš 60 įvairių tautybių. 
Fašistai paėmę nelaisvėn juos, 
sunkiai sužeistus, pribaigia, o 
lengvai suželtus pradeda mėsi
nėti nuo ausų — jas nupjausto, 
nosį, liežuvį, rankų ir kojų 
pirštus, kol išmėsinėtas žmogus 
numiršta. Gyvų-sveikų nelais
vėn nepaima. Važiuojant jiems 
į frontą visu keliu 
žmonės sveikino, 
kumščiai^, nuo 
vaikučių-moterų iki 
senukų.

Laike 5 mėnesių
University fronte, priešai kas 
parą 2-3 sykius šturmais ap
šaudė, viso 300 šturmų buvo. 
Viename oro mūšyje matė, kaip 
100 lojalistų orlaivių supliekė 
ir išvaikė 400 fašistų orlaivių. 
Kitoj oro kovoj per 15 minučių 
rėmėsi 5 liaudiečių orlaiviai 
prieš 32 fašistų orlaivius, du iš 
jų numušė, o likusius išblaškė. 
Taip eina visuose frontuose 1
— prieš 3-5 orlaivius fašistų. 
Sako: Geriau 
mirti, negu visą 
šistus ant kelių

Kaip Mušasi

ir visur 
iškeltais 

mažiausių

Madride,

stačiam dabar 
amžį prieš fa- 
klūpoti!
su Fašistais

Liaudiečiai
“Mes savo pareigas 

me, nepaisant kliūčių,” 
Kardaš. “Mums buvo

Gražus ir Pavykęs Bankietas 
LDS Jaunuolių

Rugsėjo 17 d. Lietuvių Dar
bininkų Svetainėj, 920 E. 79th 
St., LDS Jaunuolių kuopos tu
rėjo savo “Laimėjimų Bankie
tą,” kuriame buvo įteikta dova- 
nos-medaliai, laimėti Pitts- 
burghe LDS Olimpiadoj. Toast 
masteriu buvo d. S. K. Mazan, 
LDS pirmas vice-pirmininkas. 
Jis pasakė gražią prakalbą iš 
savo pergyventų įspūdžių laike 
olimpiados. Pagyrė jaunuolius 
dalyvius už jų kilnų darbavi- 
mąsi, kaip sporte, taip ir LDS 
būdavo j ime. Taipgi įteikė ofi
cialiai medalius laimėjusiem 
prie tėvų ir gražaus būrio sve
čių, kurie nesigailėjo jaunuo- darbų ir laimėjimų!

Prie priešo tranšėjų 
mylią j valandą, jas 
iš vidaus. Viena mū- 
priešo pusėj sukėlus

atlieka- 
sako d. 
įsakyta 

pralaužti priešo frontą ir su
kelti paniką jo užpakalyje. 
Mūsų tankos ėjo po 75 mylias 
į valandą, 
ėjo vieną 
griaunant 
sų tanka
paniką, buvo uždegta, .kitos ėjo 
pirmyn. Mūsų taip pat pradėjo 
degti. Reikėjo lipti laukan.” 
Kardaš ėmėsi už darbo vienas 
prie kanuolės, kol pridegė ug-

liams aplodismentų.
Kadangi vėlokai pribuvau, 

tai visos programos to jaunuo
lių bankieto negaliu aprašyti. 
Tiek galiu pasakyti, kad tas 
bankietas buvo vienas iš įspū
dingiausių LDS nariams ir jų
jų draugams. Valio LDS jau
nuoliai ! Pirmyn, prie didesniu

nis prie jo. Išlipus jam, likosi 
nukirsta dešinėji koja nuo že
miau kelio ir ranka pažeista. 
Jis dar pasiliko šūvių revolve- 
ryj, kad priėjus fašistams jį 
mėsinėti, juos užmušus ir pa
čiam prisibaigus paskutiniu 
šūviu. Už 30 jardų pasirodė 
Sovietinė tanka. Jam ranką iš
kėlus, pribuvo ir ant viršaus 
pernešė savo pusėn, nes durų 
atidaryti negalima—dėlei prie
šo bombų. Tai buvo 13 d. spalių 
1 vai. po pietų.

Drg. V. Martiniuk nušvietė 
sunkumus perėjimo iš Franci- 
jos per Pirinėjų kalnus ir sar
gybas — visus svarbesnius pa
tyrimus 
budino 
ryšy su 
kova.

Aukų
sužeistųjų.

Vengrijos Žmonės Nenori Ka
ro su Čechoslovakija hr Ne

pritaria Mobilizacijai

trumpai. F. Rosel api- 
bendrus kovų bruožus
Kanados priešfašistine

surinkta $59.50 dėlei 
Gavitmylis.

Budapest, Vengrija. — Į 
Vengrijos reikalavimą už- 
leist jai Čechoslovakijos 
“vengrišką” ruožą, Čecho
slovakija pasiūlė derybomis 
spręsti tą klausimą. Vengri
jos valdžia- nepatenkinta 
atsakymu.

Mobilizacija be Jokio 
Entuziazmo w

Belgrad, Jugoslavija. — 
Vengrija paskelbė mobiliza
ciją, bet žmonės visai šaltai* 
be jokio entuziazmo pasiti
ko įsakymą dėlei mobiliza
cijos.

Budapeste, Vengrijos sos
tinėje, įrengta daugis prie
glaudų apsisaugot nuo bom
bardavimų iš oro; bet žmo
nės žino, kad Čechoslovakija 
turi gana galingų oro laivy
ną ir kad jiem nebūtų tikro 
saugumo, jeigu Vengrija iš
vien su Hitleriu pradėtų ka
rą prieš Čechoslovakiją.

New York. — Amerikos 
Lithografų Unijos Pirmas 
Lokalas pasiuntė užgyrimo 
rezoliuciją prez. Roose vel
tui už jo pastangas dėlei 
taikos išlaikymo. Lokalas 
turi 4,700 narių.

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai. >

Atitaisymas
Praeitame rašinėlyj apie au

drą Montrealyj, įvyko klaida. 
Turėjo būti viena diena’ vėliau 
tas įvykis, kas. sykiu buvo ir 
Jungt. Valstijose.

Elektra degė apie. 10 min., 
surikęs pagelbos jaunuolis.

Gamtmylis.

čechoslovakija p a š a u kė 
visus nekarinio amžiaus vy
rus ir moteris tarp 17 ir 60 
metų į pagelbines karo tar
nybas.

Tcl. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

t

re- NAUJOJE VIETOJE

LifUVIM
GERIAUSIA DUONA

532 Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ t 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS. ;

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. <tfūsų duoną valygyfla- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus. *'
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Vajus Gavimui Dienraščiui Laisvei 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prašom į talką visus dienraščio “Laisvės” skai
tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų

Vajus Prasidės 1 d. Spaliųi-October
Jis bus du menesius laiko. Tuom laiku naujai užsirašiusiems “Lais
ves” kaina bus tik $5.00 metams ir $2.75 pusei metų. Gi reguliare 

“Laisves” kaina yra $5.50 metams ir $3.00 pusei metų.
Seniems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra

Piniginės dovanos dalyvaujantiems Konteste 
gavimui naujų skaitytojų

6—$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7 ir 10—$5.
Tuojau stokite j kontestą ir laimėkite vieną iš aukščiau pažymėtų do

vanų. Dažniausia dovanas gauna tie, kurie pradeda darbą pačioje pra
džioje vajaus. Tad nelaukite nieko, ale tuojau stokite į darbą. Gaukite 
savo dienraščiui naujų skaitytojų, gaukite sau dovaną.

Kaip Geriausia Gauti Naują Skaitytoją
Geriausias būdas gavimui naujų skaitytojų yra ėjimas tiesiai į 

' Namuose galima plačiau pasikalbėti, lengviau įrodyti naudingumą 
“Laisvę.” Dabar labai svarbus momentas gavimui naujų skaitytojų,
ro pavojus yra baisus rūpestis kiekvieno žmogaus ir kiekvienas mąstantis 
žmogus nori skaityti žinias.

namus, 
skaityti 
nes ka-

Laisvė,” 427 Lorimer St Brooklyn, N. Y
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SO. BOSTON, MASS.
Mass. Valstijoj Laimėjo 

Pažangieji
Gal niekad šioj valstijoj ne

buvo taip įtemptos ir entuzias
tiškos viršininkų nominacijos, 
kaip šiemet. Republikonai bu
vo sukaupę visas savo spėkas, 
kad atsistoti toj pozicijoj, ku
rią jie pirmiaus keli metai bu
vo praradę. Demokratai buvo 
pasidalinę į du frontu: reakci
nis elementas buvo susigrupa
vęs apie dabartinį gubernato
rių Hurley, o demokratinis blo
kas rėmė buvusį gubernatorių 
James M. Curley.

Nėra abejonės, kad visiem 
yra žinoma, jog pas reakcinin
kus nėra žinoma toki dalykai, 

1 kaip skaitymasis su visuomenės 
opinija, gerbimas organizacijų 
tarimų ir jų įstatų. Reakcizmas 
(fašizmas), it tas arklys, nuo 
greito bėgimo apspangsta; bė
ga nesulaikomas, viską trypda
mas po kojom. Nuo šio begė
diško amato neatsiliko ir mūsų 
lietuviški skurdžiai (fašistu
kai). Jie gana puikiai žinojo, 
kad Mass, valstijos lietuvių 
kliubų konferencijoj buvo nu
tarta, kad šiose nominacijose 
kliubai nedalyvautų ir jokio 
kandidato neindorsuotų. Bet 
mūsų fašistukų Šurnas nuveikė 
jų protą! Paneigdami kliubų 
tarimus, jie suvažiavo So. Bos
tone niekeno neįgalioti ir kliu
bų vardu- indorsavo dabartinį 
gubernatorių Hurley. Magary
čioms, jie suruošė So. Bostone 
viešą mitingą dėl Hurley indor- 
savimo. žinoma, tuos nuosto
lius, kurie susidarė minėtame 
mitinge, turės padengti kliubų 
nariai, kurie tam buvo priešin
gi.

Šiose nominacijose į guber
natoriaus urėdą buvo išstatyta 
aštuoni kandidatai: keturi re
publikonai ir keturi demokra
tai. Imant kartu abidvi parti
jas, už demokratų partiją buvo 
paduota didžiuma balsų, gi pa
čioj demokratų partijoj, pažan
gus kandidatas Curley gavo ke- 
turiasdešimts du tūkstančius 
balsų daugiau už reakcininką 
Hurley. Tokiu būdu dabar de
mokratų pažangiam kandidatui 
yra proga likti šios valstijos 
gubernatorium.

Kodėl Curley likos nominuo
tas tokia milžiniška balsų di
džiuma? Mat, artėjant nomina
cijoms, Curley pasisakė už pre
zidento Roosevelto Naują Da
lybą ir palaikymą unijų. Tą jo 
pareiškimą darbininkai karštai 
priėmė ir Nepartijinė Lyga, ku
rioj priklauso beveik visos uni
jos (tame skaičiuj ir CIO), in
dorsavo Curley kaip pažangų 
demokratijos palaikytoją ir 
darbininkų užtarėją.

Dabar balsuotojams, kurie 
balsavo už Curley, pasilieka 
klausimas: ar Curley išlaikys 
tą savo duotą garbės žodį? Ar 
nesuvils balsuotojų ? Ar atsi
sakys nuo savo senos tradici
jos ?

Aišku, tas priklausys nuo jo 
paties. Bet, rodos, jis yra ne 
ant tiek ištižęs, kad nematytų 
savo praeities klaidų.

Būdamas Bostono miesto 
majoru, jis buvo gana džentel- 
monas, bet kada tapo išrinktas 
šios valstijos gubernatorium, 
jis pusėtinai nušlijo į dešinę. 
Tas jo nušlijimas jam uždavė 
tokį skaudų smūgį, kad jis ga
vo apgailėtiną pamoką. Būda
mas valstijos gubernatoriupi, 
jis išstatė savo kandidatūrą į 
Šalies senatą. Prieš jį republi
konai buvo pastatę . dvide
šimts septynių metų “piemenu
ką”, kuris didele balsų didžiu
ma ir likosi išrinktas. Dar dau
giau ir skaudžiau Curley nu
kentėjo, kuomet jis išstatė savo 
kandidatūrą į Bostono miesto 
majorus, čia ir vėl “niekam” 
nežinomas “piemenukas,” kirto 
Curley tokį smūgį, apie kurį jis 
nei nesapnavo. Po tokių 
stambių smūgių, visuomenėj 
buvo susidarius tokia opinija, 
kad Curley jau užbaigė savo 
karjerą; nereikia nei sakyti,tą 
Curley suprato ir gerai įverti

no, nuo ko tuos smūgius gavo. 
Matomai jam aišku dabar, kad 
kuomet jis nušlijo į dešinę, tai 
sykiu paėmė ir divorsą su pro- 
gresyviška visuomene.

Curley yra mylintis viešą 
gyvenimą. Dar daugiau jis my
li veikti, afišuotis save. Neno
rėdamas, o gal nepakęsdamas 
privačio gyvenimo, sukaupęs vi
sas savo spėkas, veržiasi vėl į 
viršų visuomenės. Gal dabar 
gerai apgalvojęs, atsikreipė į 
plačiąsias darbo mases, žinoda
mas, kad tik su masių pagelba 
galės atgaivinti prarastą karje
rą—tas jam neblogai ir seka
si.

Pažangieji laimėjo, tai dabar 
klausimas, ką tokio laimėjo? 
Laimėjimas yra tame, kad per 
šias nominacijas likos sudau
žytas veidmainio Hurley apa
ratas. Toliaus, Mass, valstijos 
visuomenė įrodė ir tą, kad jį 
myli ir brangina demokratiją. 
Dar toliaus, balsuotojai nemik
čiodami pasakė: “Hurley, lau
kan iš mūsų tarpo, jeigu neno
ri mums tarnauti. Tu esi reak
cininkas ir tau progresyviškoj 
visuomenėj negali būti vietos.” 
Kas svarbiausia ir kitiem pa
moka, tai tas, kad dabar visuo
menė netiki gražiom deklama
cijom, o reikalauja darbais įro
dyti.

Tiesa, dar toli gražu iki vi
suomenė turės pilną pasitikė
jimą iš savo valdininkų. Dar 
reikės pusėtinai ilgai palaukti, 
iki valdininkai laikysis sykiu 
su dirbančiom masėm. Masės 
turės dar daug vargo perkęsti 
ir sunkaus darbo nudirbti, iki 
valdininkai dirbs visuomenėj, o 
ne virš visuomenės. ’Valdinin
kas tik tuomet bus sąžiningas 
visuomenės atstovas ir jos vi
duje galės tarnauti, kuomet jis 
bus kilęs iš tos pačios visuome
nės.

Bet vis dėl to, nors išlėto, 
vienok masės kristalizuojasi ir 
vis daugiau pradeda suprasti, 
kokiai luomai jie priklauso.

Jaunutis.

Municho Konferencija Kaip 
Pradžia Bloko prieš SSRS

Praga. — Čechoslovakijos 
politikai bijo, kad Anglijos, 
Vokietijos, Franci jos ir Ita
lijos konferencija Muniche 
patarnaus kaip pradžia su
darymui tų valstybių “vaka
rinės Europos bloko.”

Tokio bloko jau senai pa
geidavo Anglijos valdžia ir 
Hitleris, siekdami atitraukt 
Franci ją ir Čeehoslovakiją 
nuo tarpsavinių apsigynimo 
sutarčių su Sovietais, ir ati
tveri Sovietų Sąjunga nUo 
vakarinės Europos.

pėda — Lietuva.” Bus skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame skaitlin
gai dalyvauti. (228-230)

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 1 d., 2-rą vai. p. p. jvyks 

masinis mitingas Reyburn Plaza, 
bus geri kalbėtojai, kurie aiškins 
apie Čeehoslovakiją. Prašome visų 
skaitlingai dalyvauti. Išgirsite daug 
svarbių dalykų. Kviečia Komisija.

(229-230)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4425—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

MARIE DRESSLER 
(Green Tavern Bar and Grill) 

Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6422 has. been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN VALEN, Jr. ;
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Nauja L. Pruseikos Knyga
4425—5th

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

CHESTER, PA.
Sekmadienį, spalių 2 d. įvyks 

svarbus mitingas, Lietuvių Kliube, 8 
v. v. Kalbos kalbėtojas iš Philadel- 
phijos anglų kalboj apie dabartinę 
situaciją Europoj ir karo pavojų, 
atsilankykite visi lietuviai. Kviečia 
Suvienyto Fronto Org. Kom.

(229-230)

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3449 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY WAXLER and ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey Street, Brooklyn, N. ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 314 Marcy Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

BENJAMIN HANERSELD 
Armory Tavern

344 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 743 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Tompkins Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LENA GANZ
52 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 832 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Tompkins Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IRVING ROCKAWER 
d-b-a Sam’s Bar and, Grill

49 Tompkins Avenue. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2840 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and -liquor at retail under 
Section 132A, of the Alcoholic Beverage Con- 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
Murry’s Bar and Grill 

917 DeKalb Avenue, and 163 Sumner Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1144 has been issued to the undersigned 
trol Law at 917 DeKalb Avenue, and 163 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin Avenue, and 980 
Carroll Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, .to be consumed on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
d-b-a College Rest. Bar and Grill

899 Franklin Avenue, and 980 Carroll Street, 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5106 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 923 Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANKLIN TAVERN. Inc.
923 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 789 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749-51 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
st.med on the premises.

LOUIS KAPSALIS
Louis Little Campus and Restaurant 

749-51 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 190-2 Rogers Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATILDA HENNESSY 
190-2 Rogers Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1128 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

HAROLD F. ATCHUL and 
WILFRED II. ATCHUL 

Hal-Wil Bar and Grill
1128 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 4456 ______________ .... _______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 148 Hoyt Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL
148 Hoyt Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RD 2830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4-5 Newkirk Plaza, a-k-a 600-2 
East 16 Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LA SALLE R. & F. Co., Inc. 
4-5 Newkirk Plaza, a-k-a 600-2 East 16 

Brooklyn, N. Y.
St.,

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1501 Newkirk Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HERMAN GUTMAN
1501 Newkirk Avenue. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 59 Johnson Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY STRIHARSKY and 
WILLIAM WARANITSKY

59 Johnson Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

of the Alcoholic Beverage Con- 
1243 Fulton Street, Borough 

County of Kings, to be con- 
premises.
ARLCO CORP.

1243 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 473 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

STANLEY MISUNAS
473 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4491 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 411 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings; to be con
sumed on the premises.

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

of the Alcoholic Beverage Con- 
12 Harrison Avenue, Borough 
County of Kings, to bo con- 
premises.
HARRY GRAFF
Kingsly Bar and Grill

12 Harrison Avenue, Brooklyn, N. Y.
d-b-a

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

of the Alcoholic Beverage Con- 
708 Third Avenue, Borough 

County of Kings, to be con- 
premises.
JOHN BULOT

708 Third Avenue, Brooklyn, N. Y.

Section 132-A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1408-A Newkirk Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on (he premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

1408-A Newkirk Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 964 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK J. McGRATH
964 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Ralph Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PETER PAI,KER 
(Cozy Tavern)

1012 Ralph Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at . "
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

IGNAS SUTKUS 
d-b-a Republic Bar and Grill 

Grand Street, Brooklyn, N. Y.

451 Grand Street, Borough

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj
451

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 5346 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15 Throop Avenue, and 574 
Broadway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises. 
SAMUEL ALLEN and EMIL WALDMAN 

Tri Corner Bar and Grill
15 Throop Ave., & 574 B’way, B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Frost Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

. VINCENT PERCELI 
(Mansian Bar and Grill)

193 Frost Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2811 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 145 Bedford Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on (ho premises.
HARRY JURAN & NICHOLAS DZURYN 

145 Bedford Avenue. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby gipen that License No. 
GB 10954 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I<aw at 409 
Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL J. DICKLER
409 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 57 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 941 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PATRICK V. MELIA
941 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1181 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1081 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JOSEPH VINCENT DELANEY, Sr. 
1081 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
I, 628 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1082 Bergen Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ALBERT MULLER
1082 Bergen Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 559 has been issued to the undersigned 
to sell wi»e and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1211 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CATHERINE PAYNTER
1211 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 653 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic 
at 201 Wyckoff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
MARNLOUIS

I Wyckoff Center Bai’ and Grill) 
1201 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1054 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 130 Degraw Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK JOHN ROTONDI 
130 Degraw Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 659 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic 
at 112 Jackson Street, 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE 
112 Jackson Street,

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be 'consumed on the
ESPOSITO

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 227 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3712-14—13 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANDREW ERCOLINO 
(Red’s Restaurant)

3712-14—13 Avenue, Brooklyn, N. Y.

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap 
sivalė, skaitykite Prūseikos knygoje.

Dabąr plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Prūseikos knyga.

KAINA TIK 15c
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis’

Ją galite nusipirkti iš “Laisvės.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8 

Nėra valandų sekmadieniais

GARSINKITE “LAISVĖJE

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokiu Krupiu
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

ir

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Italija Neatšaukia Savo Ka
riuomenės iš Ispanijos

Roma, rugs. 29. — Itali
jos valdžia užginčija pas
klidusius girdus, kad Mus- 
solinis atšauksiąs savo ka
riuomenę iš Ispanijos. Sa
koma, kad tik daugiau Ita
lijos kareivių “nebūsią” ten 
siunčiama.

Bet Mussolinis jau senai 
taip sako, o siunčia vis 
daugiau kariuomenės į tal
ką generolui Franco’ui.)

Čechoslovakija Būsianti Par
duota “Biskį Pigiau”

Geneva, Šveicarija. — So
vietų atstovai Tautų Lygoj 
supranta, kad keturių vals
tybių konferencija Muniche, 
Vokietijoj, parduos Čecho- 
slovakiją Hitleriui “tik tru
putį pigiau.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

Am. Liet. Kongreso Hudson Sky
rius rengia Bankietą-Prakalbas, sek
madieni, spalių 2 d. Kliubo Svetai
nėje. Kalbės St. Michelsonas, • “Ke
leivio” Redak. Šių dienų svarbiais 
klausimais. “Vakar Austrija — šian
dien Čechoslovakija — Rytoj Klai

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 210 Lewis Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

Patrick McCaffrey
210 Lewis Avenue, Brooklyn, N. Y*
NOTICE is hereby given that Lipense No. 
RL 6415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 589 Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GARDINER FOSTER 
Triangle Bar and Grill

589 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5121 has been issued to the undersigned 
to Hell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 257 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BITTERMAN 
(Grand Tavern)

257 Grand Street. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 595 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY VERRUTO, JAMES CURCIO 
and EDWARD CURCIO 

(d-b-a Miami Restaurant)
595 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1194 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK ROBERT CORRIGAN 
(d-b-a Elderts Lane Bar, Grill and Rest.) 
1194 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given- that License No. 
RL 2778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1200-2 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NATHAN .GOLDSCHLAGER 
(Nathan’s Delicatessen and Rest.) 

1200-2 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1-163 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 368 Rochester Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MESCHONAT
368 Rochester Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 943 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL, Inc. 
281 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4470 has been issued to' the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 277 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY YENCAUSKAS .
217 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A 
trol Law at 
of Brooklyn, County of Kings, to be con. 
sumed on the .... —

JOHN KOLAS1NSKI 
d-b-a The Old Oakland Tavern

Oakland Street, Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beverage Con-
387 Oakland Street, Borough
premises.

387
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2774 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SERGEI GORBALOFF 
Eagle Restaurant

123 Glenmore Avenue. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at '73 North 6th Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HERMAN
73 North 6th Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 177 Grand -Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

STANLEY SYPNIEWSKI
177 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3429 has. been issued to the undersigned 
to sell beer, wine -and liquor .at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 North 7th Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on tho premises.

ANTHONY LACHTARA
85 North 7th Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1026 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Wythe Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A, of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 215—60th Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

GOTHENBURG 
215—60th Street,

Kings, to be consumed

KAMRATES, Inc.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6029 has -been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcaholic Beverage Con
trol Law at 914 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MATHIAS 
(Oasis Bar

914 Broadway,

Broadway, 
Kings, to be consumed

LAUKUS
& Grill)

Brooklyn, N. Y.

CHRONIŠKOS
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI-

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

k J GOS gydomos»
bendras silp-
NUMAS, ŽARNŲ 

ir SKILVIOLIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs Į 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus i 
jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

9

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irvijig Place
A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen* 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės-. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
įCake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen* 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36*42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Visi į Paradą Protestui Prieš Čechoslovakijos Motery Pikietas prie Naziy 
Konsulato

Pardavėjus Fašizmui, Prieš Jos Skaldytojus!
RrnnLIvnac Pnnčiaci i Visas pasaulis pasipiktinęs VlVUKljUdb lUVMdbl 'lig Šiol negirdėtu fašizmo plė- 

Įšikiškumu ir po priedanga tai
kos Chamberlain© ir Daladier 
bucerišku pasižadėjimu paso
tint plėšrūną čechoslovakijos 
kūnu, čechoslovakijos suplėšy
mo į šmotelius trokšta Cham- 

.......i ir Daladier, fašizmo 
mylėtojai, užtraukusieji nedo
vanotiną gėdą savo valdžioms 
ir demokratijai, kuria jie mas
kuojasi. Bet patenkint fašizmą 

j čechoslovakijos lėšomis nenori 
Į visi tikri demokratai, Anglijos 
■ ir Francijos liaudis, taipgi de- 
į mokratiją mylinti ir šalių ne-

Pasaulinės Parodos belau
kiant, Brooklynas puošiasi, 
kaip mergelė į balių. Pravedi- 
mas Brooklyno-Queens Park- 
way, kuriam išleis $28,500,-
000, pagražins ne vieną, bet berlain 
daugelį apylinkių.

Parkway turės 36 mylias il
gio. Didelė dalis jo eis pa
vandeniu, o dviejose vietose 
būsią ilgoki tiltai virš van
dens, kad išvengt trafiko. Eis l 
greta po 6 mašinas. Atidary-: 
šią 1940 metų pavasarį.

Dalis to projekto įima išva 
lymą Marine Park balos, tiks- į prigulmybę branginanti liaudis 
lu vėliau įsteigt toj vietoj par
ką. Jis bus pervažiuojamas 
virš jo įsteigtais dviem tiltais.

Kalbant apie steigimą par
kų, rūpinamasi ir saugumu 
juose. Parkų k ©misionierius 
Moses prašo miesto $50,000 
pinigų įsteigimui “perkūnsar
gių” Jacob Riis Parke, Rocka
way, kur per du metus pasi
kartojo žmonių užmušimai 
žaibais. Tačiau tam tikslui pi
nigai dar nepaskirti, tad ne
numatoma, kada tas bus pra
vesta.

fašizmui 
beliko 

pareikšt 
kruvina

Amerikos Lyga už Taiką 
Ir Demokratiją Vado

vauja Pikietams
Jau kelinta diena, kai masi

niai pikietuoja Vokietijos kon
sulatą, 17 Battery Place, N. Y. 
Rugsėjo 28-tą buvo masinis pi
kietas maišytas, vyrų ir mote
rų. Ketvirtadienį, rugsėjo 
29-tą, masiniai pikietavo nuo 
10 ryto lig 6 vakaro. Vakare iš
ėjo moterys-merginos. Jų iška
bos juodos, gedulingos, o ant jų 
baltomis raidėmis užrašyta at
sišaukimai. Viena nešioja ame
rikonišką vėliavą. Daugelis ne
šioja maskas, dėvimas karo lai
ku apsisaugojimui nuo nuodin
gų dujų-gasų.

Žiūrint į tokį masinį pikietą 
atrodo, kad čia tikras karinis 
vaizdas • ir paima liūdnumas. 
Žmonių daugybės apstoję, klau
sinėja vieni kitų, ar bus Euro
poj karas. Vieni pasakoja vie
naip, kiti kitaip, bet kaip ten 
nebūtų, įniršęs kraugeriškas fa
šizmas, nėra abejonės, nepaliks 
Čechoslovakiją čielybėj, jei pa
saulio liaudis nesukils. Anks
čiau ar vėliau bus suplėšyta. 
Fašizmas, gaudamas iš Angli
jos ir Francijos valdžių prita
rimą dar daugiau sustiprėjo.

Pasaulis pergyveno visokių 
karų, bet šitokio karo dar ne
matė. Šis yra ponų pavergėjų 
karas iš vienos ir liaudies- 
darbininkų iš kitos pusės. Vis 
stipriai kyla klausimas, kas 
valdys pasaulį — fašizmas ar 
demokratija ?

Gelbėjimui čechoslovakijos 
masinis susirinkimas įvyks šio 
šeštadienio vakarą, spalių 1, 
7:30 vak., Carnegie Hall, N.Y.

Kaimietis.

visame pasaulyje.
Liaudies reikalų išdavikams 

—vilkams avelių atstovams— 
Chamberlainui ir Daladier ati
davus čechoslovakiją 
sumėsinėt, liaudžiai 
griežto protesto keliu 

I savo nesutikimą su ta
pardavyste. Ir liaudis tars savo 
žodį masiniuose mitinguose, de
monstracijose, paraduose.

I Visi į paradą
Didžiojo New Yorko liau

dis: darbininkai, studentai, 
mokytojai, profesionalai, val
dininkai ir visų gyvenimo sri
čių žmonės, kurie nepritaria 
tokiai kruvinai “taikai”, išeis į 
Čechoslovakijai gelbėt paradą. 
Amerikos liaudis neužgirs iš
davikiškos dėmės ant demo
kratiško kūno. Ji žino, kad 
pasotinimas fašizmo neišgel
bės nuo karo. Jis veda prie di
desnio karo.

Paradas Čechoslovakijai ir 
taikai gelbėt įvyks šiandien, 
spalių 1-mą, 12 vai. per pie
tus, New Yorke. Paradui gau
tas oficialis policijos leidimas.

Susirinks prie Madison Sq. 
Parko hnt 24th, 25th ir 26th 
Sts. tarp Madison ir Third

‘Avenues. Maršuos ant Lexing
ton iki 55th, ant 55th iki 
Broadway, ant Broadway iki 
59th Street ir Columbus Cir
cle, kur bus parado baigtuvių 
masinis -mitingas 
kalbėtojais.

Prašo Majoro

Parado rengimo 
pasiuntė 
specialę 
sulaikyti 
minutėm 
duodant tuomi viso miesto ofi
cialią simpatiją čechoslovaki
jai ir taikai. Komitetas sako, 
kad tuo laiku patsai paradas 
sustos dviem minutėm tylaus 
protesto prieš 
mierius.

Majoras taip 
sakyt prakalbą 
cle.

Komunistų Partija Šaukia 
Visus Į Gatvefe

Komunistų Partijos New Yor
ko Valstijos Komitetas išleido 
atsišaukimą į savo narius ir 
visus taikos ir demokratijos 
mylėtojus išeit į gatves šian
dien, spalių 1-mą. Tokį pat 
šaukimą išleido ir Jaunų Ko
munistų Lyga, kuri kviečia ne 
tik narius, bet ir Lygai sim
patingą jaunimą mobilizuotis 
po jos vėliava.

Komunistų pareiškime sako
ma :

“Komunistų Partija šaukia 
visus savo narius ir taiką my
linčius progresyvius newyor- 
kiečius padaryt šeštadienio, 
spalių (Oct.) 1-mos, zero va
landos demonstraciją gelbėt 
Čechoslovakijai ir pasaulio tai
kai viena iš galingiausių tai
kos demonstracijų šiame mies
te.

“Hitleris gali būt sulaiky
tas! Pasaulinė taika gali būt 
išgelbėta.”

Žmogus “Be Šalies”

su žymiais

Pagelbos

komitetas 
majorui LaGuardijai 
telegramą, prašančią 
visą trafiką dviem 
prasi d e d ant para d u i,

Hitlerio karo
pat pakviestas 
Columbus Cir-

John Dolanchuk jau kelis 
kartus tampytas skersai At- 
lantiką, kaipo deportantas, 
bet ir vėl jį parsivežta Ellis 
Salon, nes, nu Ve žus, nepriė
mė. Jis kilęs iš Austrijos, bet 
jam gyvenant Kanadoj, kur jis 
buvęs įvažiavęs nelegaliai, ta 
Austrijos dalis atiduota Rumu
nijai. Vokietija ir Rumunija 
atsisakė jį priimti, Austrijos 
nebėra, Kanadoj ir Amerikoj 
“nelegalis”.

New Yorke vėl svarsto, ka 
su juo daryti.

Ištiesti, keisti pasaulio įsta
tymai! Pasaulyje yra plotai 
neapgyventos žemės, o vienam 
žmogui nerandama vietos. 
Gal prisieis statyti kur Atlan- 
tike dirbtiną, niekam nepri
klausančią salą, kad būt ant 
ko atsistoti buržuazinio pasau
lio tremtiniams!

New Yorko moterys pastatė 
prie nazių konsulato, 17 Ba
ttery Place, nepaliaujantį pi
kietą, kuris prasidėjo ketvir-l 
tadienį per pietus ir baigsis 
šeštadienį per pietus. Vienoms 
pavargus, jas pavaduoja ki
tos.

Pikietas daro nepaprastą įs
pūdį. Jį sudaro moterys-moti- 
nos, apsirišusios gedulingais 
raistu kais ir veidus paslėpu
sios apsauginėmis nuo 
maskomis.

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniuko ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirblmo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

dujų

Maldavo Taikos
Katalikų, protestonų, 

ir kitų tikybų žmonių 
mas, 
do oficiali laikotarpį tarp 
12:30 ir 12:35, ketvirtadienį, 
per pietus maldai už taiką. 
Tūlose įstaigose sulaikyta dar
bas 5 minutėms.

žydų 
prašo- 

majoras LaGuardia lei- 
oficialį laikotarpį

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 arba 4 kambariai 

garu apšildomi, visada karštas van
duo. Kaina: 3 kambariai $25, už 4 
kambarius $30 ir viršaus. 677 Met
ropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. Vie
nas blokas nuo Graham Ave. sto
ties. (229-234)

ONE HUNDRED AND FIFTY F1V1

Lankėsi “Laisvėje”

Pereitą ketvirtadienį lankėsi 
“Laisvės” redakcijoj Marian 
Grozaniūtė, iš Cranford, N. J. 
Jinai yra mūsų angliško sky
riaus bendradarbė-poetė. Vieš
nia užsimokėjo už “Laisvės” 
prenumeratą, paaukojo $1.00 

’ Intertype išmokėti ir $1.00 Is
panijos respublikos gynimui.

Virš 50 AF,of L unijų virši
ninkų susimobilizavo ir sudarė 
komitetą remt Am. Darbo Par
tijos kandidatus šiuose rinki
muose.

Iš WPA gavus $12,000,000 
paskyrų, tuojau pradės darbą 
ant visų Brooklyn-Queens Park
way dalių. Miestas pažadėjo 
$16,500,000. Viso lėšuos 28 mi- 
lionus.

Gražios Sutiktuvės 
Ispanijos Gynėjui

UCCESStot.

Mikui Petrauskui Pagerbt Vakare-Graži 
Programa; Įplaukos Kilniam Tikslui

Rytoj popietį, spalių (Oct.) 
2-rą, Brooklyn© ir viso didžio
jo New Yorko lietuviai masė
mis trauks į didžiąją Labor 
Lyceum svetainę, 949 Willo
ughby Ave., Brootklyne, kad 
pamatyt nepaprastai gražų 
spektaklį ir paremt prakilnų dėl paramos tam dideliam ir 
tikslą, kuriam rengiama tenai 
busimoji pramoga. Prasidės 5 
vai. po pietų.

Mikas Petrauskas buvo vie
nu iš nedaugelio pirmųjų lie
tuvių muzikų, pasiruošusių su-

rinių. Susidarė Miko Petraus
ko Kūriniams Leist Komitetas, 
kuris rengia ir šį paminėjimą. 
Vakaro pelnas eis Miko Pet
rausko kūriniams leisti fon
dam Tad ne vien tik dėl gra
žios programos, bet taip pat ir

kilniam darbui reikalinga vi
siems, kas tik gyvas ir iš lovos 
pasikelia, dalyvauti vakare ir 

s tuomi taip pat pagerbt kom- 
I pozitoriaus atmintį.

NAUJIENA DĖL VISŲ
z

PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •

Visas maistas geriausios rūšies. •
KAINOS ŽEMOS J

RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE •

• 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y
• corner Union Avenue

Keliavo 2,400 Mylių su 
Penkiais Doleriais

Mrs. E. Barricks parvažiavo 
iš Utah pasigaudama prekinius 
vagonus, bet sugrįžus nerado 
vyro su kūdikiu, su kuriais iš
siskyrė kelyje dėl stokos vietos 
visiems viename vagone. Jie 
2,400 mylių kelionei turėję tik 
$5. Bijota, kad jie galėję žūt, 
bet vėliau susirado vieni kitus 
New Yorke.

“Brangi” Pagelba

Ketvirtadienį gražus būrys 
lietuvių Ispanijos liaudies 
draugų susirinko susitikti ir 
pagerbti Charles Young-Yušą, 
vieną iš tų jaunuolių, kurie 
sunkiausiose Ispanijos respub
likos dienose, pplikę viską, iš
vyko jos gelbėti, pasirįžę pa- 
aukot viską ir savo jauną gy
vybę. Mūsų draugas Young,’ 
nors pažeista sveikata, tačiau 
išliko gyvas ir mums galėjo su
teikt džiaugsmą matyt jį su
grįžus.

Publikai pradėjus rinktis, 
jau radome stalus paruoštus ir 
neužilgo ant jų atsirado už
kandžių. Atsirado ir gėlių, 
kas nors atgabeno didelį bu
kietą. Vakarą priruošė jau
nos drauges, komiteto narės.

Vakaro eigoje buvo ir 
tr u m p ų, prak ai b ų -s vei k in i m ų 
sugrįžusiam demokratijos gy
nėjui ir atsiliepimų įvairiais 
bėgamais klausimais. Kalbėjo 
Keistutis Michelsonas, J. Bon- 
džinskaitė, Mrs. Konstancija 
Yušas, sugrįžusio Ch. Young 
motina; Amelia Jeskevičiutė, 
A. Bimba ir pats d. Charlie 
Young. (Jis kalbėjo trumpai, 
kadangi jis turėjo kalbėti rug
sėjo 30-tos vakarą rengiamose 
prakalbose.) Ben Sha!w pasa
kė kelias eiles.

Buvo parinkta ir aukų Is
panijos ir jos gynėjų paramai. 
Aukojo sekami:

Wm. Skuodis $5.
A. Pross $1.50.
Po $1: V. Bovinas, J. Siur- 

ba, K. Jotautas, M. Klimas, 
J. ir E. Gasiunai, J. Bondžins- 
kaitė, V. Čepulis, M. Balton, 
J. Gužas, M. Stakov, J. Ažiųs, 
Ch. Balčiūnas, Kaulinienė, A. 
Bimba, J. Visockis, A. Moc
kus, H. Kanaporienė, Flora 
Finnell, E. Jeskevičiutė, G. 
Wareson, O. Depsienė, M. Si- 
monavičius, S. Sasna.

Po 75c.: 
Škėmą.

Po 50c.:
R. Mizara,
Rainienė, G. Kuraitis, J. Or
man, O. Čepulienė, M. Bepirš- 
čiūtė, W. Kubilius, Neskaus- 
kas, Kalakauskięnė, J. Kal
vaitis, R. Laukaitienė, M. Ma- 
želienė, Marčiukas, A. 'Zab- 
lackienė, A. šolomskaitė, K. 
Šolomskienė, J. Lazauskienė, 
P. šolomskas, P. Buknys, S. 
Griškus, A. Orman, J. Juška, 
F. Kazakevičienė, S. Kazoky- 
tė. M. Banaitienė, 35c.

Po 25c.: U. Sinkevičienė, S. 
Petkienė, A. Wagnis, R. Da
niels, J. Kriaučiūnas, A. Pa
kalniškienė, A. Žilinskaitė, E. 
Karpavich.

Viso surinkta $48.05. Komi
tetas dėkingas visiems aukoju
siems ir atsilankiusiems. Jūsų 
atsilankymas davė galimybę 
pasitikti d. Ch. Young taip, 
kaip priderą sutikti kovoto- 
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LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
( Ar inakauskas )

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

A. Balčiūnas, V

P. Baranauskas, 
A. Visockienė, A.

M. STRUMSKIENĖ 
Birutės rolėj

kurt muzikos savo tautiečiams 
ankstybaisiais lietuvių organi
zacinio, kultūrinio ir meninio 
veikimo laikais, kada bent kas 
tegalėjo tikėtis mažiausia as
meniškos sau naudos iš savo 
triūso. To nesitikėjo ir neturė
jo Mikas Petrauskas, bet jis 
kūrė muziką, mokino chorus 
ir atskirus dainininkus ir kitus 
menininkus įvairiose muzikos- 
meno šakose.

Padės Išleis Kūrinius

Šiandien išaugęs stip/us lie
tuvių menas daug kuo skolin
gas Mikui Petrauskui. Organi
zuoti menininkai dėlto mano, 
kad geriausia galima įvertinti 
žymųjį lietuvių kompozitorių 
ir moįytoją išleidimu jo kū-

Al. Wiecezak, 663 5th Avė., 
pamatė, kad ja sūnui blogai 
einasi muštynėse ir pašaukė 
gaisrininkus. Jie pribuvo, bet 
už tai teismeXjam priteisė bau
dos $50 ar dienų kalėti. Tė
vas nuėjo kalėjimam

Apdovanojo Teatrininkus
Mrs. Elliott, 70 m., kuri pas

taraisiais keliais metais gyve
no užsidarius nuo pasaulio, 
bet mylėjo teatrus ir jo žmo
nes, paliko $500,000 vertės 
turto R. S. Knisherm, Radio 
City šokėjai, ir W. J. Reilly, 
buvusiam Roxy manadžeriui.

Oscar Showell, 280 Henry 
St., kaltinamas tarpduryje 
ant Hudson Ave apiplėšęs pra
eivį, nuteistas nuo 30 iki 60 
metų kalėjimo.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas (Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1--3 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDELIOMIS 

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

r Kampas E. 23rd Street

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS.
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateusas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes cleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACI JA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI \

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS




