
Krislai
Stebėtis Nėra Dėl Ko.
Dabar Jau Aišku.
Nereikia Nusiminti.
žmonės Viršų Paims.
Mūsų Dienraščiai — Ryš

kiausias Įrankis Kovai 
už Laisvę.

Rašo R. Mizara

Suvažiavę į Munichą, ke
turi Čechoslovakijos neprie
teliai nutarė sudraskyti tąjį 
kraštą ir jojo geriausias da
lis atiduoti Hitleriui.

Stebėtis dėlei to nėra ko 
perdaug, kadangi tai buvo 
numatyta tuomet, kai jie 
ten važiavo.

Dabar kyla klausimas tik 
tame: ką pasakys Francijos 
ir Anglijos darbo žmonių 
masės? Argi jos tylės, ma
tydamos tokį baisų tų kraš
tų premjerų prasiradimą?

* * $

Dabar jau ir takiam gali 
būti aišku, kad 'Čamberlai- 
nas su Daladieru tarnauja 
fašistiniams kraštams, Vo
kietijos Hitleriui ir Italijos 
Mussoliniui.

Tokis dalykas, kaip tarp
tautinis teisėtumas, kaip 
dora, kaip žmoniškumas, 
kaip stiprinimas demokrati
nio bloko pasaulyj, jiems ne
žinomas!

, Jiems rūpi stiprinti reak
cija. Ir jie tai padarė tuo
met, kada į jų konferenciją 
nepaprastu susidomėjimu 
žiūrėjo visas pasaulis!

* * *

Tačiau, protaująs žmogus, 
žmogus, kuriam rūpi demo
kratijos išlaikymas, nusi
minti neprivalo.

Anksčiau ar vėliau, tiek 
čamberlainas, tiek Daladie- > 
ras gaus saktį. Žmonės vir
šų paims. Žmonės pasta
tys tokias vyriausybes, ku
rios reikš jųjų valią, kurios 
bandys atitaisyti tai, ką ši
tie fašizmo ramsčiai suardė.

Anksčiau ar vėliau bus 
padarytas viešpatavimo ga
las ir Hitleriui ir Mussoli
niui ir pasaulis vėl atsidus. 
Pasaulyj paims viršų teisė
tumas, paims viršų žmonių 
valia!

Tai galime tvirtinti taip, 
kaip kad tai, jog rytoj sau
lė užtekės! * * *

Mes, Amerikos lietuviai, 
dalis pasaulio žmonijos — 
žmonės, kurie visu šimtu 
nuošimčių stojame už demo
kratiją Amerikoj ir pasau
lyj, ne tik neprivalome nu
siminti, bet turime sudrū- 
tinti savo eiles kovai už de
mokratiją, kovai prieš fašiz
mą.

Vienas iš praktiškiausių 
būdų savo demokratinėms 
eilėms stiprinti: platinimas 
tos spaudos, kuri stoja už 
demokratiją. * * *

Šiomis dienomis prasidė
jo “Laisvės” ir “Vilnies” va
jai už gavimą naujų skaity
tojų.

Abu dienraščiai vienval ir 
vienval kovojo ir kovos už 
žmonių teises, už demokra
tiją, prieš fašizmą.

Abu, todėl, reikalinga iš
plėsti taip, kad nesirastų lie
tuvio buto, į kurį nepareitų 
vienas ar kitas (o kas išga
li: abu) dienraštis. 

* ♦ *

Tūli “Laisvės” vajininkai 
jau pradėjo darbą. Mes no
rime, kad jų būtų kuodau- 
giausiai.

Daugiau: mes norime, kad 
kiekvienas mūsų skaitytojas

Darbo Žmonių
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IŠ ISPANIJOS RESPUBL.
Geneva. — Tautų Lygos 

Taryba priėmė Ispanijos re
spublikos reikalavimą, kad 
sudarytų tarptautinę komi
siją ir pasiųstų ją į Ispani
ją prižiūrėt išgabenimą iš 
ten tarptautinių liuosnorių, 
kurie po respublikos vėlia
va iki šiol kovojo prieš ge
nerolą Franco. Tad niekam 
neliks abejonės, jog Ispani
jos respublikiečiai veda ko
vą jau tiktai savomis jėgo
mis prieš Mussolinio, gene
rolo Franco ir Hitlerio ar
mijas.

Ispanijos respublika tiki
si tuo būdu sudaryt didesnį 
tarptautinį spaudimą, kad 
būtų atšauktos Mussolinio 
ir Hitlerio armijos iš Ispa
nijos žemės.

FRANC. PREMJERAS, DĖ
KINGAS MUSSOLINIUI, PRI

PAŽINS JAM ETHIOPIJĄ
Paryžius. — Francijos 

ministeris pirmininkas Da- 
ladier šaukia trumpą seimo 
posėdį šį pirmadieųį užgirt 
Daladiero sutartį su Angli
ja, nussoliniu ir ' Hitleriu, 
tai yra, patvirtint Čechoslo
vakijos plotų pervedimą 
Hitleriui ir Vengrijos ir 
Lenkijos fašistam.

Daladier yra dėkingas 
Mussoliniui, kad jis pasi
darbavo sušaukt keturių 
šalių valdovų konferenciją 
Muniche. Todėl, kaip prane
šama, Daladier žada oficia
liai pripažint Italijai Ethi- 
opiją.

Lėktuvu sugrįžęs iš Mu- 
nicho, Daladier, Francijos 
premjeras, pasakojo, būk 
niekur ten nematęs nazių 
priešingumo Franęijai.

Nukirto Buvusį Chinijos Pre
mjerą, Japonų Pakaliką
Shanghai, Chinija. — At

ėjo trys chinai pas Tang 
Shao-yi, pirmąjį buvusį mi
nisters pirmininką Chinijos 
respublikos, neva atnešdami 
jam “garbės pareiškimo 
lakštus.” Bet iš tų popierų 
išsitraukė kirvelius ir nu
kirto Tangą, kaip Japonijos 
pakaliką.

Paskutiniu laiku buvo 
nužiūrėta, kad Tang veda 
slaptas derybas su japonų 
vyriausybe.

būtų podraug ir vajininkas.
Tegu tik kiekvienas mūsų 

skaitytojas gaus po vieną 
naują prenumeratą savo 
dienraščiui, tai ir užteks!

Drauge: atlikit savo pa
reigą!

M

Anglijos Premjeras Pasirašė Sutartį su
Hitleriu ‘‘Niekad Nekariaut su Vokietija”

TAI NAUJAS ANGLIJOS NUSILEIDIMAS NAZIAMS, 
DALINAI ATKREIPTAS PRIEŠ FRANCIJĄ, KAIP 

SUPRANTA TARPTAUTINIAI POLITIKAI

LONDON.— Anglijos mi
ni s t e r i s pirmininkas N. 
Chamberlain, parlėkęs nuo 
Hitlerio iš Municho, rodė su 
pasididžiavimu sutartį, ku
rią jis pasirašė su Hitleriu. 
Ta “amžino” Vokietijos-An- 
glijos “draugiškumo” su
tartis buvo padaryta priva
čiame Hitlerio apartmente, 
po Hitlerio konferencijos 
su Anglijos, Francijos ir 
Italijos valdovais, kurie pa
aukojo žymią Čechoslovaki
jos dalį Vokietijai.

Hitlerio sutartis su 
Chamberlainu sako, kad ji
nai esanti ženklas, jog “tos 
dvi šalys trokšta niekad 
daugiau nekariauti viena su 
kita,” jr pareiškia, kad “An
glijos santikiai su Vokieti-

4-riy Šalip Komunistai 
Ragina Tarptautiniai 
Remt Čechoslovakiją
Praga, čechoslovakiją. — 

Francijos, Anglijos, Čecho
slovakijos ir Vokietijos Ko
munistų 1 Partijos išleido 
bendrą atsišaukimą į visas 
taiką mylinčias tautas; šau
kia jas padėti' Čechoslovaki- 
jai, ir sako:

“Karų kūrėjai liejo Ethi- 
opijos kraują ir daro pasi
baisėtiną užpuolimo žygį 
prieš Ispaniją; tie patys 
gaivalai dabar yra pasiry
žę sunaikint Čechoslovakiją, 
paskutinę d e m o k r a t ijos 
tvirtumą Vidurinėj Euro
poj.

“Čechoslovakijos žmonės 
atmeta tarptautinę fašistų 
diktatūrą, kaip kad ją at
meta Ispanijos žmonės; tai 
ir Čechoslovakijos žmonėms 
turi būt teikiama tokia pat 
vieninga tarptautinė paspir
tis.

“Francijos žmonės per di
džias demonstracijas patvir
tino savo troškimą, kad bū
tų išlaikyta Čechoslovakijos 
čielybė.

“Anglijos darbininkų nuo
monę aiškiai išreikšta rezo
liucijoj Darbo Unijų Kon
greso (Blackpoolyj)—prieš 
skaldymą čechoslovakijos 
valstybės.

“Tūkstančiai Vokietijos 
darbininkų yra taikos rė
mėjai.”

Shanghai, Chinija. — 
Aukšti japonų valdininkai 
grąsina karu užimbčionaiti- 
nę Francijos Koncesiją,

ja turi kuo didžiausios 
svarbos abiem tom šalim ir 
Europai.”

Tarptautinės politikos ži
novai supranta, kad ši su
tartis yra dar vienas Angli
jos nusileidimas Hitleriui; 
sako, kad Anglijos valdžia 
tuomi silpnina savo solida
rumo ryšius su Franci ja ir 
sueina į glaudesnį politinį 
frontą su Vokietijos naziais.

Sugrįžęs iš Vokietijos, 
Chamberlain taipgi didžia
vosi, kad jis išgavęs “gar
bingą* taiką” (Čechoslovaki
jos kaštais).

Anglijos karalius ir kara
lienė iš dėkingumo Cham- 
berlainui pasikvietė jį su 
žmona į vaišes palociuje.

T. Lygos Silpnas Tari
mas Padrąsina Užpuo
likus, Sako Litvinovas

Geneva, Šveicarija.—Tau
tų Lygos Taryba priėmė re
zoliuciją, kad Lygai pri
klausančios šalys gali pa
vieniai pavartot drausmes 
prieš Japoniją ir tuo būdu 
paremti Chinija.

Sovietų delegatas, užsie
ninis komisaras Litvinov ir 
Ispanijos respublikos minis
teris pirmininkas dr. Neg- 
rin reikalavo, kad visi Ly
gos kraštai išvien darytų 
sutartinus žingsnius prieš 
užpuolikus. Bet Anglijos ir 
Francijos delegatai paveikė 
daugumos šalių atstovus; 
taip ir buvo pravestas šis 
silpnutis tarimas, leidžiantis 
tik pavienėm valstybėm 
įvest drausmes prieš Japo
niją ar kitus užpuolikus.

Lietuvos delegatas taipgi 
balsavo už šį tarimuką.

Sovietų atstovas Litvinov 
pareiškė, jog tokiais silpnais 
tarimėliais Tautų Lyga tik 
“padrąsina užpuolikus ir 
užtikrina jiem pasisekimą.”

Japonai Užėmė Chinų Tvirtu
mą Tienchiacheną

Hankow, Chinija. — Po 
dviejų savaičių apgulos, ja
ponai užėmė Tienchiachen 
miestą su tvirtumomis prie 
Yangtze upės. Šiame žygyje 
žuvo keli tūkstančiai japo
nų.

Chinai pasitraukė į nau
jas pozicijas, pastoj ančias 
japonam kelią į Hankową.

LENKIJA UŽĖMĖ ČECHOS
LOVAKIJOS MIESTĄ TE- 

SCHENA SU APSKRITIM
Varšava, spal. 2. — Len

kijos armija užėmė Čecho
slovakijos miestą Tescheną 
ir dvi aplinkines apskritis 
su 320 ketvirtainių mylių 
plotu ir 260 tūkstančių gy
ventojų.

Lenkija grūmojo, kad 200 
tūkstančių jos mobilizuotos 
armijos šturmuos Tesche
ną, jei Čechoslovakiją tuoj 
neatiduos Lenkijai tos sri
ties; tai Čechoslovakiją bu
vo priversta nusileist.

Lenkija sykiu išreikalavo 
paleist visus lenkus politi- namus vengriškus ir lenkiš- 

kurie buvo kus^ Čechoslovakijos plotus.nius kalinius, 
baudžiami už išstojimus 
prieš čechoslovakijos respu- Syrovy> čechoslovakij
bliką; taip pat išreikalavo 
tuojaus paleist visus lenkus 
kareivius iš Čechoslovakų 
armijos.

Su Teschenu Lenkija gau
na, be kitko, turtingas Kar- 
wina angliakasyklas, Trzy- 
niec plieno fabrikus, Boju- 
min miestą ir 60 mylių gele
žinkelio.

Klausimai kitų, dar “lie
kamų lenkiškų mažumų” 
Čechoslovakijoj bus spren
džiami per visuotinus gy
ventojų balsavimus (plebis
citą) vadinamuose “lenkiš
kuose” sklypuose ir per de
rybas tarp Lenkijos ir Če
choslovakijos valdžių.

Pasitraukė Anglų Ministeris, 
Protestuodamas prieš Iš
davimą Čechoslovakijos
London. — Iš valdžios pa

sitraukė Anglijos laivyno 
ministeris Alf. D. Cooper, 
pareikšdamas, kad jis “gi
liai nepasitiki” ministerio 
pirmininko Chamberlaino 
politika. Pasitikėjimą suar
dė Chamberlainas ypač 
tuom, kad išdavė Čechoslo
vakiją Hitleriui.

Lenkai ir Vengrai Nori 
Pasidalint Slovakiją

Lenkijos ir Vengrijos val
dininkai pradeda kelt reika
lavimą atkirst nuo Čecho
slovakijos didelę rytinę jos 
dalį — Slovakiją. Jie nori 
pasidalint Slovakiją tarp 
Lenkijos ir Vengrijos, kad 
sueitų šių dviejų šalių rube- 
žiai.

Smerkia Gengsterizmą prieš 
čechoslovakiją

Paryžius. — Dienraštis 
“Ce Soir” smerkia Anglijos 
ir Francijos valdžių pasiel
gimą su Čechoslovakiją, va
dina jį “gengsterių, juod- 
rankių” darbu.

ii

Čechoslovakų Valdžia Karčiai Protestuos 
ja Pasauliui Prieš Jos Šalies Skaldymą

W Į

j'A

ČECHOSLOVAKIJOS PREMJERAS SYROVY SAKO': 
BŪTŲ PRAŽUDYTA TAUTA, JEI ČECHOSLOVAKAI 

NEBŪTŲ NUSILEIDĘ DAUG DIDESNEI JĖGAI

PRAGA, čechoslovakiją. 
—Desėtkai tūkstančių žmo
nių išsivertė į protesto de
monstracijas, kaip tik išgir
do, kad Hitleris, Mussolinis 
ir Anglijos ir Francijos 
premjerai per savo konfe
renciją Muniche nusprendė 
atiduot Hitleriui “vokišką” 
Čechoslovakijos ruožą ir 
Vengrijai ir Lenkijai vadi-

Tuo tarpu generolas Jan 
jos mi

nisteris pirmininkas, išleido 
viešą pareiškimą, karčiai 
protestuodamas “pasauliui 
prieš Municho sprendimą,” 
skeliantį nuo Čechoslovaki
jos svarbiausias jos sritis:

“Tai neteisingas, vienpu
siškas sprendimas, pada
rytas be mūsų dąlyvavimo,” 
bet Čechoslovakijos vyriau
sybė buvo priversta jį pri
imt. “Mes turėjome pasi
rinkt vieną iš dviejų, ar iš- 
statyt savo tauta mirčiai 
(per karą), ar sutikt, kad 
būtų sumažinta mūsų šalies 
galia” (per jos žemių ap- 
kapojimą),—sako Čechoslo
vakijos valdžios pareiški
mas,—“ir mes padarėme an
trąjį pasirinkimą.”

I

“Tragiškesnis už Asųienišką 
Mirtį Momentas”

“Aš pergyvenu sunkiausia 
momentą savo gyvenime,” 
sako ministeris pirmininkas 
gen. Syrovy, “todėl, kad aš 
turiu įvykdyt tragiška už
davinį, kuris man tragiškes
nis už mirtį... Galingesnė 
jėga tapo išstatyta prieš 
mus... ir aš nusprendžiau 
gelbėti žmonių gyvybę ir 
saugoti pačią tautą nuo 
pragaišties,”
Tauta Būsianti Stipresnė, 

Vieningesnė
Šalis bus apkarpyta, bet 

“tauta bus stipresnė ir vie
ningesnė.” tęsė gen. Svro- 
vy:... “kovos aukos būtų 
bergždžios. Mes įvykdvsime 
užkartas mum sąlygas. 
Svarbiausias dalykas tai 
kad mes patvs išliekame 
kaipo tauta-valstybė ir mes 
turime būt susivieniję.

“Mūsų valstvbė nebus pa
ti mažiausia. Yra mažesniu 
valstybių negu mes būsime. 
Bet mums bus lengviau su- 
sirokuot su mūsų kaimy
nais.”

Kareivio Pareiga
Čechoslovakų armijos vy

riausias komandierius gen.

U

Lud. Krejci atsišaukė į ka
riuomenę:

“Mūsų armija nesumušta. 
Respublikai reikės stiprios 
armijos. Tikras kareivis tu
ri pakęst ir nepavykimą, ir 
tame yra parodymas tikrū 
didvyriškumo. Mes įsitikinę,' 
jog mūsų šalis laimingai iš
bris iš dabartinių skaudžiu 
aplinkybių.”

ATMARŠAVUS HITLERIO 
ARMIJAI, NAZIAI TERORI

ZUOJA CECHUS IR KT.

t v.
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Budweis, čechoslovakiją. 
— Daugiau kaip 50 tūks
tančių Hitlerio armijos jau 
užiminėja “vokiškus” Če
choslovakijos pasienių plo
tus, pagal nutarimą Angli
jos, Francijos, Vokietijos ir 
Italijos valdovų.

Ramiai besitraukiant Če
choslovakų kariuomenei iš 
Česke Krųmov miestelio, 
naziai šaudė, rir vieną karei
vį nukovė, o penkis ^sužei
dė. Tad Čechoslovakijos ka
riuomenė besitraukdama 
pradėjo atsišaudyti.

Atmaršuojant Vokietijos 
armijai į Česke Krumov; 
Eger. Asch ir kitus mies
tus, Čechoslovakijos naziai 
henleiniečiai užpuolė mušt 
ir visaip terorizuot cechus, 
žydus ir kitus nenazius. - 
Žmonės persigandę tūkstan^ 
čiais bėga iš tų vietų Jiuo 
hitlerininkų pogromų.

■ \
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vcncj:
CIO ir

CIO ir Federacija Remia 
Dem. Lehmaną prieš Dewey;

New York. — <
Amerikos Darbo Federaci
jos unijos remia demokratą 
gubernatorių Lehmaną 
šiuose rinkimuose, naujai jo 
tarnybai, ir išreiškia politic” 
nį nepasitikėjimą republiko- 
nų kandidatui j N. Y. gu-
bernatorius Th.E. Dewey’uL

Greitas Vengrijos Reikala
vimas prieš čechoslovakiją 

Budapest — Vengrijos 
ministerių kabinetas parei
kalavo, kad čechoslovakiją 
tuoj pradėtu derybas su 
Vengrija dėlei pervedimo 
i ai “vengrišku” Čechoslovą- 
kijos ruožu. Vengrija žada 
nelaukt trijų mėnesių ter
mino, kurį nustatė Anglijos, 
Vokieti!os, Francijos ir 
lijos valdovai Muniche

š čechoslovakiją
L — Vengrijos

s
%

Šiandien ansinauke ir šil- 
čiau. — N. Y. Oro Biuras,J
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Čechoslovakijos viso pasaulio taiką my
linti žmonės privalo juo stipriau orga
nizuotis ir kovoti taikai palaikyti!

Kad taiką palaikyti, reikia fašizmą su
silpninti. Reikia padėti fašistinių kraštų 
žmonėms su juo kovoti. Reikia žiūrėti, 
kad ten, kur fašizmas dar neįsigalėjęs, 
jis niekad negautų progos įsigalėti!

Šiandien kova už taiką yra labai glau
džiai susijusi su kuva už demokratiją. 
Kova už taiką yra, beje, labai glaudžiai 
susijusi su kova prieš tokius elementus, 
kaip Chamberlainas ir Daladieras,—prieš 
fašizmui pataikautojus, prieš jo rėmė
jus ! I

Su Partijiečiais

Fašizmo Gelbėtojai
Tūli mano, kad Chamberlainas ir Da

ladieras atidavė Hitleriui Čechoslovakiją 
dėlto, kad išvengus pasaulinio karo. Gir
di, jiems gaila žmonių gyvybių, gaila tur
tą naikinti, dėlto jie nusilenkę Hitleriui. 
' Tai, žinoma, netiesa. Jiems negaila 
žmonių gyvybės, jiems negaila civilizaci
jos. Jiems gaila fašizmo. Jie puikiai ži
nojo, kad jei fašistai būtų pradėję karą, 
tai Hitleris ir Mussolinis būtų susmukę.

Pačioj Vokietijoj pasireiškė didelio 
bruzdėjimo tuojau, kai tik Hitleris pasi
ruošė užimti Čechoslovakiją, o Francija, 
Sovietai ir Anglija pasilakė ginsią Če
choslovakiją.

Šitie reakcininkai puikiai žinojo ir tai, 
kad po Hitlerio ir Mussolinio susmuki
mo, Vokietijoj ir Italijoj, veikiausiai, 
jau kapitalizmui vietos nebūtų pasi
likę.

Štai, kodėl Chamberlainas su Daladie- 
riu Muniche pasielgė taip, kaip pasielgė!

“Taika!”
t i

/.Kiek daug pereitą > savaitę pasislėpus 
•po šituo žodžiu buvo padaryta prigavys- 
čių!

Pasiremiant žodžiu “taika,” Čechoslo- 
vakija tapo sudraskyta!

Pasiremiant “taika,” dviejų didžiųjų 
Vakarų Europoj demokratijų vyriausy
bių premjerai nusilenkė Hitleriui ir Mus- 
.soliniui, sustiprino jų režimus ir nusilp
nino demokratiją visam pasaulyj.

: Pasiremiant “taika,” Chamberlainas ir 
Daladieras apgavo savo kraštų ir viso 
'pasaulio demokratijos šalinininkus!

y Taika, taika, taika!... šitie žodžiai 
margino pasaulio dienraščių puslapius.
.. Betgi taikos nėra!

Tai, ką suvažiavę į Munichą keturi 
vyrai sakė esant taika, yra tik pasauliui 
ąkių apdūmimas. Yra tik, taip sakant, 
tarp taika!
L- Toji “taika,” kurią Hitleris, Mussoli- 
.jiis, Daladieras ir Chamberlainas padarė 
Muniche, yra, tikrumoj, sustiprinimas 
fašizmo, apginklavimas jo ir padrąsini
mas pulti naujus kraštus, draskyti juos, 
feiti prie didesnio karo pasauline plotme, 
y ” Tai kas, kad Hitleris pažadėjo, būk 
jis daugiau jokių Europoje teritorijų ne
reikalausiąs !

-L. Hitlerio pažadar reiškia tiek, kiek pa
prasto galvažudžio!

Po Municho, po užgrobimo Čechoslovū- 
•kijos kraštų (jei ne visos), apsidairęs, 
tas pats Hitleris grobs Klaipėdą, jis 
grobs Dancigą, jis veržšis Rumunijon, jis 
veržšis Sovietų Sąjungon! Jis, pagaliau, 
atsisukęs, pritaikęs progą, smogs tai pa
čiai Franci jai, kurios premjeras pereitą 
savaitę jam nusilenkė!
„,,-Mes tai sakome savo< giliausiu įsitiki
nimu. Būtų gerai, kad mes šiais klausi
niais pasiliktum melagiai.
..... Taika! Kokia, po paralių, taika, jei ir 
šiuos žodžius rašant, Hitlerio ir Musso-

VaiAai, Vaikai, Vaikai!
Lietuvių Darbininkų Susivienijimui 

būtinai reikalinga įtraukti daugiau vai
kų į savo Vaikų Skyrių, jei tasai sky
rius norima palaikyti. Todėl šį mėnesį 
LDS kuopų narių susirinkimuose dau
giausiai domės, matyt, į tai ir bus krei
piama.

“Tiesa” rašo:
“LDS Centras skelbia specialį Vaikų 

Skyriaus vajų gavimui naujų narių. Va
jus prasideda spalio 1 d. ir tęsis iki pa
baigos šių metų. Kiekvienai kuopai pa
skirtos kvotos. Visoms kuopoms išsiunti
nėta. specialiai prirengti laiškai, kuriuose 
nužymėta kuopos kvota ir išdėstyta šio 
vajaus svarba.

“Šis vajus skelbiamas, vaduojantis 
LDS 4-to Seimo tarimu Vaikų Skyrių 
būtinai sutvirtinti. Dabar turime apie 
340 narių Vaikų Skyriuj. Šitas vajus 
turi davesti Vaikų Skyrių iki 500 ar 600 
narių.

“Kuopoms skiriamos labai mažos kvo
tos. J. Siurba, Centro sekretorius, savo 
atsišaukime į kuopas sako:

“Jeigu jūsų kuopa ir visos kitos kuo
pos greitai išpildys nuskirtą kvotą, tai 
galėsime Vaikų Skyrių pastatyti ant 
tvirto pamato.

“Jūsų kuopoj yra narių, kurie turi vai
kų nuo 2 iki 15 metų amžiaus. Jie galėtų 
(ir turėtų) juos įrašyti į LDS. Galite ir 
kitų žmonių vaikus įrašyti. Tą mažą 
skaičių vaikų galite lengvai įrašyti iki 
pabaigos šių metų.

“Mes žinome, kad jūs, kaip ir visi kiti 
LDS nariai, norite tą skyrių sutvirtinti. 
Todėl dabar mes jūs prašome: labai rim
tai kreipkite domę į šį klausimą. Tuoj aus 
šiame susirinkime nusitarkite išpildyti 
čia pažymėtą kvotą iki kito kuopos su
sirinkimo.”

Už kiekvieno vaiko įrašymą į LDS or
ganizatoriai gausią po 25 ir po 75 centus 
nuo vaiko.

Būtinai reikia iki Naujų Metų gauti 
apie 200 vaikų. Mes manome, kad LDS 
kuopos jų gaus daugiau.

Itnio armijos šaudo Ispanijos liaudį, dras- 
BS ko Ispanijos respublikos kūną?!

*”Kur girdėta, kad toki tarptautiniai 
€ Banditai, kaip Mussolinis ir Hitleris, pri- 
\ iek šelmysčių, norėtų taikos!
^U'Taikos nėra. Taikos nebus, kol pasau

lyj viešpataus fašizmas!
Todėl po Municho konferencijos, po

tos. baisiosios išdavystės, po sudraskymo

Kur Čia Tas Lietuvis?
“Argentinos Liet. Balsas” rašo:
“Sovietų generolas lietuvis yra Chang- 

Kai-sheko patarėjas.
“Shanghajuje leidžiamas japonų dien

raštis ‘Shanghai Nippo’ skelbia sensaci- 
nių reveliacijų. Jis rašo, kad savu laiku 
kariniai Chang Kai-sheko patarėjai buvo 
vokiečiai su generolu Falkenhausen pry- 
šakyj. Bet japonams paveikus į Hitlerį, 
Falkenhausenas tapo atšauktas Berlynan 
prieš virš mėnesį laiko?

“Dabar—rašo ‘Shanghai Nippo’—vy
riausias Chang Kai-sheko patarėjas yra 
Sovietų Rusijos generolas Mykolas La
pinas. Esą Sovietai davę Chinijos vyriau
sybei 600 tankų, 400 karo orlaivių ir kito
kios amunicijos.

“Japonijos aviacija desperacijoje. Ja
ponai dabar bombarduoja ramius Chini
jos miestus. Chang - Sha rajone japonų 
orlaiviai mestomis bombomis nužudė 200 
ramių Chinijos gyventojų ir 700 sužeidė. 
Hankowo zonoje paskutinių savaičių bė
gyje Japonijos orlaiviai nužudė 2,200 
žmonių.

.Gerai, Mykolas Lapinas yra Chang 
Kai-sheko patarėjas. Bet iš kur “A.L.B ” 
žino, kad jis lietuvis?

Nugrįsta Kelias Spartesneir sekretorium d. V. T. Joki-
■mas ir kitus kelios komisi
jos. Conn, valstijos L. K. 
Biuro sekretorius konferen
cijai pateikė trumpesnį, o 
organizatorius kiek ilgesnį 
raportą ir davė kai kuriuos 
pasiūlymus.

Raportuose dalyvavo 
Kom. Partijos distrikto at
stovas d. Syd Wilson, kuris 
nurodė bjaurius republiko- 
nų ir visų kitų reakcinių jė
gų šioj valstijoj darbus. 
Vaizdžiai nupiešė Darbo 
Nepartinės Lygos vieniji
mą žmonių į demokratinį 
frontą prieš reakciją. Pri
minė, kad komunistai pasi
ryžę remti ' pažangiuosius 
kandidatus ateinančiais 
rinkimais į - valdvietes. Bet 
gi Jesper McLevy, socialis
tas, tai kylys skaldymo de
mokratinių spėkų šioje val
stijoje. Jau dabar reakcio
nieriai iš republikonų lioge- 
rio per spaudą 

i kad silpnesnius 
darbininkus 
McLevy, mat, 
apvienyti - demokratiniai 
nusiteikusius žmones į ben
drą frontą. Ir jo tokis nusi
statymas pasitarnauja re
akcionieriam. Lietuvių mi
nios kol nevėlu turi apsižiū
rėti, kad neliktų įtrauktos į 
reakcionierių malūną ir 
kad neišrinkus į valdvietes 
darbo liaudies didžiausius 
priešus.

Diskusijose apie spaudos 
vajų žinios viena po kitai 
sekė džiuginančios. Koloni
jose draugai-draugės ruo
šiasi prie darbo. Hartfor- 
diečiai ir waterburieciai 
pasiryžę eiti į dvikovą už 
garbės vainiką ir už di
džiausiąją vajaus dovaną. 
Hartfordo draugai perser
gėjo ’ Waterburio vajinin- 
kus, sakydami: “Pasispaus- 
kite, jei norite būti laimėto
jais, kitaip hartfordiečiai 
lips jum ant kulnų ir su
muš vajuje.” Yra viltis, 
kad ir kitos kolonijos lenk- 
tyniuosis. O jei jau taip dė
sis, kokį dd. rodė entuziaz
mą konferencijoje, tai šis 
“Laisvės” vajus bus pirmas 
tokis konstruktyvis ir pro- 
duktyvis šioje valstijoje. 
Gerų linkėjimų jum, vaji- 
ninkai!

Lietuvių Kolnunistų Cen
tro Biuro atstovas d. D. M. 
Šolomskas nepavaduojamai 
paliko dalyviuose geros me
džiagos. Neilgoje, bet kon- 
struktyvėj jojo kalboje bu
vo galima iki valiai’ pasi
semti gražaus žinojimo, 
sveikos minties ateities vei
klos gerinimui, jos plėti- 

' mui. Suteikė nurodymus,

Veiklai
Waterbury, Conn. — Ar

ti šimtas lietuvių komunis
tų, darbininkų judėjimo 
nuoširdžių simpatikų ir 
“Laisvės” vajininkų, susi
rinkę į masinę konferenciją 
25 d. rugs. Lietuvių Daržo 
svetainėje, nutiesė kelią 
spartesniam veikimui 
Conn, valstijoje. Po plačių 
raportų ir draugiškiausių 
diskusijų rezoliucijose pa- 
sibrėžta:

(a) Visose kolonijose 
draugai ir draugės privalo 
stengtis pravesti kuo ge- 
riausį “Laisvės”, “Vilnies” 
vajų gavime naujų skaity
tojų. Vajaus veiklos pakėli
mui kolonijose reikalinga 
sušaukti bendri platūs dar
bininkiškų organizacijų ir 
“Laisvės” skaitytojų susi- 
riųkimai. Kur draugai ma
to reikalą, .turėtų pasikvies-, 
ti vieną kitą draugą iš pa-| 
čios “Laisvės” įstaigos dėl 
platesnių -nurodymų, kaip 
pravesti sėkmingai vajų.

(b) Stengtis organizuoti 
jaunimą į chorus, sporto, 
dramos ir LDS jaunuolių 
grupes ir kuopas, neaplei- 
džiant ir augusių.

(c) Kadangi Amerikos

bsti Lietuvos plačios liau
dies troškimams atsisteigti 
demokratinę santvarką, pa
laikyti taiką ir jos nepri
klausomybę, konferencija 
ragina visus šios valstijos 
lietuvius Kongreso skyrius 
sukurti tvirtesnius ir iš kal
no ruoštis prie apvaikščio- 
jimo Lietuvos nepriklauso-, 
mybės minėjimo ir kitų 
švenčių.

(d) Draugai ir priešai 
pastebi spartų Komunistų 
Partijos augimą, bei Parti
jos veiklą. Atsižvelgus į pa
saulines kylančias reakci
nes spėkas, fašizmą, impe
rializmą, kuris grūmoja ka
ru visom demokratinėm 
valstybėm, palyginus lietu
vių darbininkų darbuotę, 
mes lietuviai per mažai tu
rime išvystę spėkų, per ma
žai turime narių Komunis-Į 
tų Partijoje. Konferencija' 
pageidauja lietuvių darbi
ninkų judėjimą dar labiau 
apvienyt, sutvirtint, kovai 
prieš fašizmą, už sociales 
geroves, už taikos ir demo
kratijos palaikymą. Todėl 
ragina lietuvius stoti į Lie
tuvių Komunistų kuopas, o 
kur jų nesiranda, stengtis 
jas įkurti.

Nuosaki, -gyva buvo kon
ferencija, kuriai pirminin-

glosto jį, 
žmones- 

suvedžioti. 
nesutinka

kuriuos C. B. pasiryžęs 
pravesti lietuviškoje dirvo
je, t...y., spaudos plėtimą, 
partijiečių eilių padidina
mą, kadrų auklėjimą, jau
nimo įtraukimą į chorus ir 
LDS., išauklėjimą jaunimo 
vadovaujančių spėkų, chor
vedžių, režisierių, sporto 
promoterių ir kitų. Nurodė, 
kaip yra svarbu kėlimas ap- 
švietos ir kultūros ne vien 
pas partijiečius ir simpati- 
kus, bet abelnai pas visus 
lietuvius, atžymėjo Ameri
kos Lietuvių Kongreso 
reikšmę dėl geroyiŠkesnės 
ateities Lietuvos liaudies. 
Šie draugo Šolomsko aiški
nimai rodyte rodė kožnam 
progresyvini lietuviui, kad 
savose kolonijose būtinai 
reikalinga stengtis panau
doti tą žinojimą ir mestis 
dar į spartesnį lietuvių dar
bininkų judėjimo plėtojimą, 
auginimą, į tvirtą jėgą, 
priešam nepergalimą.

Po konferencijai net kai 
kurie išsireiškė, kad būtu
me seniau tokias konferen
cijas šaukę, tai mūsų veiki
me ir tos spragos būtų išsi
lyginę, nereikėtų jausti ko
kį lyg trynimąsi kai ku
riuose mūsiškiuose sluogs- 
niuose.

Dedame viltis, kad sugrį
žę iš konferencijos visi

draugai Conn, valstijoj pa
kels lietuvių organizacijose 
veiklą keliolika žingsnių 
pirmyn.

Apie pačią konferenciją 
ir joje pasibrėžtus darbus 
veikiausiai ir kiti draugai 
parašys ką nors daugiau 
spaudai. Gal atsiras tokių 
reikalų, kuriuos neišrišome, 
arba pamiršome pravesti, 
nutarti.

Ši konferencija tesės virš 
šešių valandų laiko. Protar- 
pyj moterys-gaspadinės pa
vaišino svečius su skaniais 
užkandžiais. Ačiū jom už 
tai. O d. A. Mureika, brook- 
lynietis, rinko aukas dėl 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigjųųmo, kuris gina 
darbininkų teises.

Konferencijos Koresp.

Anglam Atrodo, kad Karo 
Pavojus Dar Nepraėjęs

London. — Nors Anglijos 
valdžią su Hitleriu, Musso- 
liniu ir Franci jos premjeru 
Daladieru nutarė, kad Če- 
choslovakija turi pervest 
stambius savo žemės ruožus 
Vokietijai, Vengrijai ir 
Lenkijai, bet nėra užtikrini
mo, kad jau visai būtų pra
ėjęs karo pavojus. Todėl 
valdžia tebedaro karinius 
prisirengimus.

DARBININKŲ 
SVEIKATA.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Vaizdas iš nesenai įvykusio Workers Alliance Kongreso 
Clevelande.

AKYS BIJO ŠALTO VĖJO
Gerb. gydytojau, daug 

matau jūsų gerų patarimų 
per “Laisvę”, bet neteko pa- 
tėmyt tokio, kaip man yra.

Mano akys ašaroj a> kada 
tik šalmas vėjas pučia. Šilto 
vėjo nesibijo, bet kada tik 
šaltas vėjas, tai jau ir ver
kia mano akutės.

Aš esu vyras 53 metų am
žiaus, ūgio 5 pėdų ir 10 co
lių, sveriu 220 svarų. Jau 
19 metų, kaip nustojau rū
kęs. Gert irgi visai mažai 
geriu. Kokie 4 metai, kaip 
nešioju akinius.

Taip, rodos, viskas tvar
koj. Malonėsite duot atsa
kymu per mūsų dienraštį 
“Laisvę.” Ačiū.

ATSAKYMAS
Tai čia nieko, Drauge, ne-j 

paprasto nėra, kad Jūsų 
akys nuo šalto vėjo ašaroja. 
Šaltas vėjas ir bendrai šal
tas oras kiekvienam žmogui 
erzina akių plėves. Ir akys, 
kad prašalinus ar bent kiek 
apmažinus tą erzinimą, ap
siašaroja. Iš ašarinių liau
kų, nuo jaudinimo, išsilieja 
jų sunka—ašaros.

Tiesa, kad nekiekvieno 
žmogaus akys ir jų plėvės 
yra vienodai jautrios ir vie
nodai reaguoja į tokį erzi
nimą, kaip šaltas vėjas.

Kad užgrūdinus akis, 
mazgokite jas kas diena 
šaltu vandeniu: jos tuo bū
du laipsniškai galės prisi
pratinti prie šalčio ir tada 
ne taip jau labai bos ir to 
šalto vėjo. Vis viena, šalto 
vėjo, kada galima, reikia 
vengti, nes tai nėra gerai ’ 
bile kieno akim. Taip pat, 
kaip ir dūmai, dulkės, ko
kie aitrūs garai.

Be to, visai bus ne pro šalį 
—ir bus naudos visam orga
nizmui, taigi ir akim, jei 
vartosite nesugadintą mais
tą, su visa gamtine gausa 
vitaminų ir mineralų. Šie 
elementai labai reikalingi ir » 
akim, ypač vitaminas A. Jo 
yra piene, svieste, sūry, 
kiaušinio tryny, žuvyse, 
ypač žuvies kepenų aliejuj, 
po truputį daržovėse ir gel
tonos spalvos augaluose, 
kaip prinokę javiniai grū
dai, m o r k v o s, gručkai 
(griežčiai), apelsinai. Beje, 
ir gyvulio jaknos bei inks
tai turi to vitamino A. Var
tokite žuvų aliejaus arba su
koncentruoto e k s t r a k to.
Taipgi džiovintų bravoro 
mielių (Brewers yeast). Di- 
jatermija ir ultra vijoleti- 
niai spinduliai Jums irgi pa-, 
dėtų akis sutvirtinti.

Vyras, kad nerūkote, — 
sveikinu!

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Aš esu 64 metų amžiaus ir sil
pnos sveikatos, dirbti nebega
liu. Aš norėčiau žinoti, ar aš 
galiu gauti pensiją? Jeigu taip, 
tai kur man reikėtų kreiptis?

Aš taipgi turiu nuosavą na
mą, bet vis tiek negaliu gyven
ti be kokios nors paramos. Aš 
esu “Laisvės” skaitytojas ir bū
siu dėkingas už atsakymą į 
šiuos klausimus. G. J.
ATSAKYMAS:

Federalė senatvės pensija

pradedama mokėti tiktai sulau
kusiems 65 metų amžiaus. Bet 
gal Maryland valstijoje yra įs
tatymas, pagal kurį jūs galėtu
mėte gauti pensiją. Mes to ne
žinome.

Geriausia, drauge, nueik Bal- 
timorėje į taip vadinamą So
cial Security Biurą, arba tiesiai 
pas miesto raštininką (klerką) 
ir pasiteirauk tuo klausimu. 
Niekas jums nekaštuos, o su
žinosite ką jūs galėsite gauti, 
o ko negalėsite.
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3 Charakteringi Faktai Ispanijoj
Rašo Marselino Domingo
Trys nauji faktai dar 

kartą parodo, kas yra ge
nerolas Frankas — tarptau
tinėj plotmėj, pačioje Ispa
nijoje ir kariškai. Jei tuo, 
kas įvyko iki šiol, jo dar 
kai kas pakankamai nepa
smerkė, pastarieji įvykiai 
turėtų tai, rodos, padaryti.

Karinis faktas, tai vy
riausybininkų p r a v e stoji 
Ebro ofensyva. Ji parodo,, 
visų pirma, kad vyriausybė, 
nors neturtinga karo me
džiaga, bet turtinga dvasi
niai, gali sujaukti priešo 
planus ir paimti į savo ran
kas, jei nori, veiksmų inicia
tyvą. Dvasinio atsparumo 
padedama, vyriausybė su
kūrė stiprią karinę jėgą.— 
Kuo atsakė į tą ofensyva 
Frankas? Vien tik ir išim
tinai: italų aviacija. Prieš 
moralinę jėgą jis nepajėgė 
pastatyti moralinės jėgos— 
nei dargi ispaniškos karo 
m e d ž i a g os. Prieš ispanų 
dvasinį atsparumą jis tepa- 
statė užsienio pristatytą 
karo medžiagą. Italų “Ste- 
fani” telegramų agentūra 
duoda šias smulkmenas apie 
italų “legijonierių” nuveik
tus darbus Ispanijoje: “Vei
ksmų visumą, atliktą legijo
nierių aviacijos prie Ebro, 
nuo liepos 25 d. iki rugpj. 
5 d., sudaro 1,672 skridimai 
su bendru 2,827 valandų 
skaičiumi; sprogstamos me
džiagos ant priešo numesta 
462,000 kg. ir ..kulkosvaidžių 
šūvių iššauta 5,800.” Prie
šas italams, kurie užplūdo 
Ispaniją, yra: ispanas.—Ar 
nepakankamai dar visiems 
aišku, kad jei Franko kam
panija nelaimėjo Ispanijoje 
rinkimų 1936 m. vasario 
mėn., nes nebuvo kas ją 
renka, po 1936) m. vasario, 
jei Frankui nebūtų užsienio 
karo medžiagos ir užsienio 
kareivių, jis jau senai bū
tų pralaimėjęs visus mūšius 
—stokuodamas ispanų ka
reivių?—Niekuomet dar nė 
vieno puoliko nebuvo tiek 
aiškus bejėgiškumas ir tė
vynės išdavystė; niekuomet 
nebuvo dar aiškesnio įrody
mo, kad Ispanijos karas iki 
šiol tebevyksta tik interven- 
tų dėka.

Viduje, tautiniu atžvilgiu, 
realybė taip pat duoda la
bai charakteringų faktų. 
Politinė partija, valdanti 
f rankinę Ispaniją, paskelbė 
.nesenai atsišaukimą, kurio 
priešingumas protui yra 
aiškus: Atsišaukime sako
ma: “Inteligentai yra ne
tvarkos kėlėjai.” Ir pakar
tojama keletą sykių: “Na
cionalistinėj — sindikalisti- 
nėj Ispanijoj (šitaip vadina 
save Franko režimas) inte
ligentai nevaidina jokio 
vaidmens.” Valdančioji par
tija kolioja tuos inteligen
tus, kurie pasisakė už Fran
ką, jie vadinami arivistais; 
jiems sakoma, kad jų kiši
masis į naująją politiką ne
bus toleruojamas. Dešiniųjų 
partijų šalininkų, kurie pa
sisakė pradžioje už sukili
mą, padėtis irgi nėra geres
nė už inteligentų.

Chil Robles turėjo bėgti 
iš Salamankos, lydimas fa- 
langistų koliojimų ir grąsi- 
nimų. Panašioj būklėj kaip 
Chil Robles, pats įžymiau
sias Ispanijos dešiniųjų po
litikas, yra ir visi kiti. Jie 
klaidžioja šiandien 1 pabėgė
liais, nešiodami su savim po 

Senas Grinorius.

Jaunutis.

Til- 
šiose vietose: 
Jackson St.,

O
1

pasaulį savo gėdą ir savo 
paklydimą. Padėtis finansi
ninkų, stamb. žemvaldžių 
ir pramonininkų, įstoju
sių į Franko eiles, taip pat 
nėra geresnė už inteligentų 
ir politikų padėtį. Jie ken
čia nuo nepastovumo ir sau
valės; nuo valiutos ir kredi
to smukimo; nuo to, kad 
įmones užėmė svetimšaliai; 
nuo išvežimo mažne už dy
ką arba mainais už karą 
medžiagą žaliavų ir krašto 
gaminių; nuo drakoniškų 
arba absurdiškų priemonių 
prieš nuosavybę, nuo milži
niškų pabaudų arba rekvi
zicijų, kurios, vyriaujant 
denunciacijų režimui, yra 
dažnas dalykas. Tai paaiš
kina, kodėl bėga kapitalai 
ir kodėl bėga patys ka
pitalistai, kurie stengiasi 
ištrūkti iš Franko rankų. 
“Si staba meglio quando si 
staba paggio”: buvo geriau, 
kai buvo blogiau—kartojasi 
visi pašnabždomis Italijoje, 
turėdami prieš akis katas
trofišką realybę. Žmonėms, 
kurie atvedė į dabartinę jos 
būklę Ispaniją, irgi turi bū
ti galvoje toks posakis. Is
panijos dalyje, kurią paėmė 
Frankas,—bet dvasiniai ne
suvirškino — valdžią teturi 
tik kariuomenės vadai ir 
karininkai, kurie buvo ir 
pasiliko aršūs germanofilai. 
Karininkai yra pasidavę 
vokiečių okupantų įtakai. 
Bet vokiečiai įkvepia nepa
sitikėjimą politikams, ne
apykantą katalikų kuni
gams ir panieką—italams.

Jei karo srity j Franko 
valdžia dar tebesilaiko, dė
ka užsienio medžiagos, vi
duje Franko diktatūra yra 
anarchija.

Kaip yra tarptautiniu at
žvilgiu ?

Franko laikysena dėl 
vanorių atšaukimo turėtų 
būti pamokymas visiems 
tiems, kurie nenori iki šiol 
suprasti. Respublikos vy
riausybė. davė savo atsaky
mą nesikišimo komitetui 
tuojau. Jai nereikalinga 
slėpti savo darbų; jai nėra 
ko bijotis savanorių atšau
kimo, ji lošia, padėjusi kor
tas ant stalo. Pradėjus kal
bėti apie svetimos karo me
džiagos ir apie svetimšalių 
atšaukimą, respublikos sie
nos nelaukiant buvo uždary
tos ir jos uostai užblokuoti; 
pro Franko Ispanijos sienas 
ir uostus iki šiai dienai te
beina iš 
ir karo 
kiekiais, 
met.—Iš 
nesunku, 
labai aiškią nuomonę, kokio 
pasitikėjimo verti jo užtik
rinimai, kad jis, pav., gerb
siąs Gibraltaro neutralitetą, 
pasiliksiąs draugingas An
glijai ir Franci j ai ir kad jis, 
karo kėlėjas, trokštąs tik 
vieno dalyko—taikos.

Tie trys faktai yra trys 
lemiami potyriai. Kokie be
būtų tikybiniai ar politiniai 
įsitikinimai to, kuris iš jų 
darytų išvadas, - jis turės 
pripažinti, kad. Ispanijos ka
re yra vienas nepatikrina
mas ir be atsakomybės, ele
mentas: Frankas. Nesiliau
jančiomis pastangomis res
publika stengiasi atlikti sa
vo uždavinius vis geriau. 
Franko pusėje — iš vieno 
blogio einama į kitą blogį. 
Ispanijos respublika — ty
liomis užfrontės pastango
mis, kurios yra nemažiau 

sa-

užsienio kareiviai 
medžiaga tokiais 
kaip dar niekuo- 
Franko laikysenos 

rodos, susidaryti

herojiškos,, kaip ir kovojan
čio fronto avangardo, nusi
pelno kasdien vis didesnį pa
sitikėjimų ir duoda garanti
jas; Frankas, nepajėgda
mas nei tvarkyti, nei kon
troliuoti, 'kasdien vis labiau 
diskredituoja, k o m p r omi- 
tuoja net pačius savo šali
ninkus ir stumia juos pa
vojum Tas pavojus yra 
stipresnis Europai, kuri.su 
išgąsčiu tiesia į jį ranka, ne
gu Ispanijos respublikai, 
kuri ramiai, su pasitikėji
mu ir išdidumu spaudžia 
kumštį ir sako: “Jie nepra
eis !”

(“Oeuvre”).

Wilkes-Barre, Pa
Wilkes-Barre ir Apylinkės 

Lietuvių Žiniai
Spalio 6-tą dieną bus rodo

mas labai įdomus paveikslas iš 
Sovietų Sąjungos — “Petras 
Pirmasis.” Pradžia rodymo 2 
vai. po pietų ir trauksis iki 
vėlumos. Bus rodomas Pa
lace Teatre, kampas Sherman 
ir Market Sts.

Vietos ir apylinkės lietuvius 
ir lietuvaites kviečiame skait
lingai dalyvauti ir pamatyti šį 
taip įdomų paveikslą.

Rengėjai.

SO. BOSTON, MASS.
So. Bostoniečiai “Laisvės” 
Skaitytojai, Dalyvaukite

Rugsėjo 28 d. LLD 2 k p. 
laikė savo reguliarį susirinki
mą. Susirinkimas, sutvarkęs 
biznio reikalus, priėjo prie 
pašalinių klausimų. Vienas iš 
svarbiausių klausimų, tai du 
vajai: “šviesai” ir “Laisvei”. 
Plačiai išdiskusavus, prieita 
prie išVados, kad šiuos vajus 
turi laimėti So. Bostonas! Ko
dėl So. Bostonas turėtų juos 
laimėti ? Tam yra dvi priežas
tys. Pirma, kad kuomet So. 
Bostonas pasisako už laimėji
mą, tai ir laimi; ir antra, kad 
joks kitas miestas neturi rau
donos vėliavos, apart So. Bos
tono. (Kurią laimėjo per va
jų.)

Susirinkimas nutarė, kad vi
sus vajininkus sušaukti į Lie
tuvių Komunistų Partijos kuo
pos susirinkimą, kuris įvyks 
spalio 4 d. kliubo kambariuo
se ir sykiu su komunistais iš
dirbti planus, kad šis vajus 
būtų vienas iš pasekmingiau- 
sių.

Šiame susirinkime įstojo įi 
vajininkų armiją šie draugai: 
Seną vajininkų čampioną Bui
vydą susirinkimas “draftino”, 
o apsiėmė patys: Mikas, Ka- 
1 aušins, Likas, Jasius, Burba 
ir Tamošauskienė. Todėl visus 
“Laisvės” skaitytojus ir rėmė
jus. nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti minėtam susirinkime. 
Kad ir nebūsite vajininkais, 
bet dalyvaudami su patarimu 
šiame susirinkime visvien da
linai būsite prisidėję prie va
jaus laimėjimo.

Draugės ir draugai! “Lais
vė” ir “šviesa” nėra sunku už
rašyti, tik reikia atlankyti 
draugus ir su jais pasikalbėti.

Šiandien “Laisvė” yra vie
nas iš populiariškiausių laik
raščių pasaulyje. Suėmus visos 
savaitės į krūvą, kas telpa 
“Laisvėje”, tai neapsakomai 
didelis žinynas. Čia telpa viso 
pasaulio žinios, moterų sky
rius, anglų kalba skaitymai 
jaunimui, mokslo žinių pusla
pis, meno ir literatūros sky
rius. Mes turime džiaugtis, 
kad mes prie to dasigyvenom 
ir už tai mes savo dienraštį 
“Laisvę” turime pagerbti ir 
tuo apšvietos šaltiniu apdova
noti mūsų brolius darbininkus.

Visi draugai prie darbo! 
Neleiskime Montellos Šimai
čiui išrinkti bostoniečių prenu
meratas. Lai Šimaitis Montel- 
loj gauna ir tūkstantį, tai 
mums tas neapeina, mes pri
valome kuo greičiausiai visiem 
užrašyti “Laisvę”, kad jis at
važiavęs į Bostoną gautų tik 
nusistebėti.

WORCESTER, MASS
Iš Susirinkimo Lietuv. Litera
tūros Draugijos 11 Kuopos, 

Rugsėjo 25 d.
Iš kuopos komiteto geriausį 

raportą davė d. Norvaiša. Jau 
turi iš 52 narių iškolektavęs 
duokles, atrodo, kad ateinan
čiame susirinkime, jeigu taip 
jam seksis per šį mėnesį, mūsų 
kuopos visi nariai bus gerame 
stovyje. Draugai neužsimo.kėję, 
matykite d. Norvaišą ir užsi
mokėkite. Kiekvieno nario yra 
pareiga būti gerame stovyj. 
Knyga “Ūkanos” jau spaudoj, 
už popierą ir spaudos darbą 
reikia užmokėti, o jūsų duoklės 
dar neužmokėtos. Kodėl?

Kiekvienas narys yra ap
švietos nešėjas, todėl garbė bū
ti nariu šios kultūriškos viena
tinės pasaulyje Lietuvių Lite
ratūros Draugijos.

Kongreso Komiteto raportą 
davė d. B. Mizara. Sakė, kad 
18 d. gruodžio įvyks prakalbos. 
Kalbėtojais, jei bus galima 
gauti, yra pageidaujama F. Ba- 
gočius, SLA prezidentas ir R. 
Mizara, LDS prezidentas. Susi
rinkimui taipgi ši žinia patiko. 
O 27 d. lapkričio statys komedi
ją “Pusseserę Salomėją” ir 
dar kitą veikalą prie to. Ak
toriai visi bus iš Bostono.

Šis susirinkimas nutarė šau
kti bendrą susirinkimą spalių 6 
d., tai bus ketvirtadienio vaka
rą. Tai bus vyrų ir moterų, 
ALDLD kuopų, “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojų ir visų 
veikėjų bendras susirinkimas. 
Tai bus susirinkimas, kuriame 
išdirbsim planą dėl “Laisvės” 
vajaus. Įvyks Lietuvių Svetai
nėj, 29 Endicott St., 7:30 va
kare.

Šiame susirinkime prisimin
ta vienas kovotojas, kuris su
žeistas , Ispanijoj, kariaujant 
prieš fašizmą. Jis dabar ran
dasi Franci joj. Tai d. Bronislo
vas Kuprinskas, kuris turi su- 
paraližuotą koją. Susirinkimo 
dalyviai sumetė $3.00. Aukojo 
šie: J. Senkus 50c, Ig. Lozara- 
viče 50c, J. M. Lukas 50c. 
25c aukojo: B.
Skliutas, P. Jucius, 
kas, V. Norkus; po 
česa, S. Janulis, P.
Varde nukentėjusio draugo, 
širdingai ačiū visiems.

Šiame susirinkime turėjom 
diskusijas temoj: “Amerikos 
Liet. Kongresas, ką jis reiš
kia?” Diskusijos tęsės visą va
landą, kurios buvo gana gyvos. 
Po diskusijų pasirodė, kad kon
greso reikšmė yra nepavaduo
jama. Tai bendras frontas ko
vai prieš fašizmą.

Ateinančiame susirinkime, 
kuris įvyks spalių 23 d., 29 En
dicott St., 10:30 iš ryto, taipgi 
turėsim diskusijas temoj, kaip 
pagerinti tarp lietuvių progre- 
syvis judėjimas? Būkite visi! 
Kviečiam ir moteris dalyvauti.

Kuopos koresp. J. M. L. 

Po 
Mizara, J. 
A. Miliaus- 
10c: V. Pa- 
Plokstis 5c.

ry_
Seattle, Wash.

Čia buvo atvažiavęs iš 
tinių valstijų ar iš Chicagos
senis Šidlauskas, arba, po sla
pyvardžiu Visuomis. Sakėsi, 
esąs žurnalistas, žmogus apie 
60 metų senumo. Sakėsi, kad 
metai ir pusė tik iš Lietuvos. 
Persistatė save, kaipo pirmei
vis socialdemokratas Lietuvos 
žurnalistas. Išrodo, kad savo 
amžį sunkaus darbo nėra dir
bęs, tikrai poniškas, su barz
da. Sakosi, kad gauna pen
sijos iš Lietuvos valdžios 50 
litų į mėnesį. Už ką gauna tą 
pensiją, tai neteko sužinoti. 
Jis sakosi, kad už pasidarba
vimą dėl Lietuvos labo.

Jo tikslas buvo važiuot į 
Kanadą ir apžiūrėt Kanados 
tyrus laukus, kuriuos Lietuvos 
valdžia norinti nupirkti dėl sa
vo piliečių.

Buvo užklaustas, dėl ko tą 
Lietuvos valdžia daro, ar Lie
tuvoj neužtenka žmonėms že
mės? Jis atsakė sekančiai: 
“Lietuvoj 10 tūkstančių dau
giau gema, negu miršta, tai 
jaunuomenė neturi kur dėtis, 
negali tapti nė ūkininkais, 
kaip tik turi pasilikti amžinais

bernais.” Jis pasakojo, kad 
Lietuvoj visa žemė apgyven
ta, visos pelkės išdžiovintos ir 
tt. Lietuvai prisieina jieškoti 
kolonizacijų kituose kraštuose. 
Lietuva yra išsiimtus tris at
stovus apžiūrėt, kur geresnę 
vietą rastų, Afrikoj, Argenti
noj ar Kanadoj.”

Buvo užklaustas, kiek kuni
gai turi žemės Lietuvoje? Jis 
atsakė, kad kožnas kunigas 
turi teisę turėt 40 hektarų že
mės. Ir Lietuvos valdžia mo
ka kožnam kunigui po 100 li
tų mėnesį. Mažiausiai kuni
gų Lietuvoj yra 12 šimtų ir 8 
vyskupai.

Toliau buvo užklaustas, i tai 
kodėl Lietuvos valdžia begali 
atimt iš kunigų žemės, o ati
duot bežemiams? Šidlauskas 
atsakė, kad dabar dar negali
ma, dar didžiuma to reikalau
ja: Jis papasakojo, kad dabar 
Lietuvoj tik pusė yra tikinčių, 
o kita pusė jau mažai tiki į 
posmertinį gyvenimą.

11 d. rugsėjo L. D. K. Ge
demino draugystė surengė Šid
lauskui prakalbas. Jis kalbėjo 
apie Lietuvą, bet jo kalba bu
vo, kaip susideda Lietuva, 
kaip viskas tenai tvarkoma.

Kalbėjo ir tik parvažiavus 
iš Lietuvos B. Tuynell. Ji 
papasakojo, ką ji matė Lietu
voj. Jai tik tiek nepatiko, 
kad moterys ir merginos mau
dosi upėse ir ežeruose su gam
tos siūtais be jokių priedangų. 
O šiaip jai viskas gerai pati
ko.

Minėtas Šidlauskas išvažia
vo į Los Angeles, Calif., nes į 
Kanadą jo neleido, nes Ka
nados valdžia bijo, kad nebū
tų koks šnipas.

16 d. rugsėjo mirė teisėjas 
Kazys Kay Kriaučiūnas, 66 
metų senumo, širdies liga. Jis 
buvo Superior Court teisėjas 
per pereitus 7 metus, 2 kar
tu buvo išrinktas žmonių. Jo 
tarnystė būt pasibaigus sausio 
1 d. 1941. Kazys buvo pir
meiviškas teisėjas, daugumos 
bylų advokatai pas jį nenorė
davo nešti, nes jis palaikyda
vo vis darbininkų pusę.

Jis paėjo iš Lietuvos Pa- 
peČkių kaimo, Vilkaviškio ap
skričio. Iš Lietuvos atvažiavo 
1890 m. Dirbo anglių kasyk
lose Pennsylvanijoj. Vėliau 
Ellis Island imigracijoj. Vėliau 
gavo už inspektorių, atsiuntė į 
Alaską. 1913 metais atvažia
vo į Seattle ir buvo advokatas. 
1931 gubernatorius paskyrė į 
teisėjo vietą, 1932 ir 1936 bu
vo žmonių išrinktas.

Paliko moterį, 4 dukteris ir 
vieną sūnų ir brolį Lietuvoj. 
20 d. rugsėjo buvo didelės lai
dotuvės, gražiomis gėlėmis bu
vo karstas apklotas. Vienas iš 
teisėjų pasakė gražią prakal
bą, apgailėdamas jo gyveni
mą. Kūnas tapo sudegintas.

Kriaučiūnas prigulėjo prie 
Lietuvių Socialistų Kuopos, 
kaip ji čia gyvavo iki 1919 
metų. Prigulėjo prie L. D. K. 
Gedemino pašalpinės draugys
tės. Jis būdamas teisėju, 
daug suženijo lietuvių, kurie 
ėmė civilinį šliūbą. Jis atva
žiuodavo į stubą, jeigu pra
šydavo, ir atlikdavo ceremoni
jas be jokio atlyginimo.

Jis sakydavo, draugai, jūs 
mane išrinkot į šitą vietą, tai 
aš jums nors tuom galiu pa
tarnauti veltui. Jeigu ne Jūs, 
tai aš nebūčiau šitoj vietoj.

Dar prieš mirtį apženijo sa
vo jauniausią dukterį. Kazys 
netikėjo į jokius bažnytinius 
šliūbavojimus.

Jis sakydavo, jeigu žmogus 
negali sugyventi, tai gali ir ke
li kunigai šliūbavoti, vis tas 
pats.

Lietuviai neteko pirmeiviš
ko teisėjo. Jo gyvenimo istori
ją aprašė 
dienraštyj 
du buvo iš 
Lietuvos.

drg. L. Prūseika 
“Vilnyj”; nes juo- 
vienos parapijos iš

TAUTŲ LYGA UŽGYRĖ 
ROOSEVELTO ATSIŠAU

KIMUS TAIKOS
Geneva, Šveicarija.—Tau

tų Lygos susirinkimas priė
mė rezoliucijų, užginančių 
prez. Roosevelto atsišauki
mus — spręst tarptautinius 
kivirčus derybomis ir vengt 
karo.

Lawrence, Mass
Įvairios Naujienos

Rugsėjo 25 d. čionai per ra
dio kalbėjo Textile Workers 
Organizing Committee direk
torius ir Labor’s Non-Partisan 
League vice-prezidentas Jo
seph Salerno. Jis aiškino dar
bininkams, kaip jie turi stovėti 
politikoje rinkimuose. Tai bu
vo labai įdomi prakalba, tei
singa ir pamokinanti.

Salerno pareiškė, kad dar
bininkai turi teisę kalbėti apie 
politiką, nes jie yra didžiu
ma, jie patys turi atstovauti 
save ir kalbėti už savo reika
lus. Jeigu saujalė dykaduo
nių, kaip ponai iš Liberty 
League ir United States Cham
ber of Commerce, kalba apie 
darbininkus, nors jie nieko 
bendro neturi su darbininkais, 
nors jiems darbininkų reikalai 
visai nerūpi, tai darbininkai 
turi šimtą nuošimčių daugiau 
teisės kalbėti apie savo reika
lus. Rinkite atstovais tuos, 
kurie ■ atstovaus darbininkų 
reikalus, o jie kapitalistų. At
ėjo laikas darbininkams atsi
kelti iš prakaitu užnuodyto 
miego ir stoti pdlitikon.

Le- 
tapo

J ą

Moteriškė Catherine 
mere, 38 metų amžiaus, 
sužeista per petį kenu. 
sužeidė Daniel Reardon, kuris 
gyvena po num. 58 Spring
field St. Jis sėdi kalėjime, o 
moteriškė Memorial ligoninėj.

tu- 
po

Vokietis senelis Gustav 
Griess bekapodamas medžius 
nupuolė ir užsimušė. Jis 
re j o 80 metų. Gyveno 
num. 2 Albion St.

Mira McGurn, 70 metų, iš
virto iš automobiliaus ir pa
vojingai susižeidė. Jis ran
dasi Lawrence ligoninėj.

Lenkų kunigas Petras Haj- 
na turėjo 25 metų sukaktuves. 
Manydamas, kad nedaug pa- 
rapijonų gali susirinkti, tai jis 
pagarsino per pamokslą, jog 
ne visi parapijonai gali da
lyvauti jo bankete. Na, tai 
parapijonai patamsy bėgo pas 
kunigėlį prašyti, kad juos jis 
įleistų į bankietą. O įžangą 
nuo kiekvieno ėmė po $1.50. 
Tai vis gudrybė.

Rugsėjo 23 dienos laidoje 
“Darbininke” tilpo korespon
dencija apie Lietuvių Dieną, 
kuri įvyko rugsėjo 17 d. Ko
respondentas labai verkia, kad 
Lawrence visuomenė pradėjo 
veikti’ dėl Lietuvos nepriklau
somybės ir demokratijos. Ver
kia, kam lietuviai 
dirba naudingą darbą, 
šita visuomenė dirbo 
darbą ir dirbs.

Tas korespondentas 
šiojo kelias poras 
belandžiodamas po polisteiši- 
nus ir skųsdamas Kliubą.

bendrai 
Bet 

gerą

nune- 
čeverykų

Gera pamoka jąunave- 
džiams. čia apsivedė vienas 
žmogelis, bet vietoj bovytis su 
savo pačiute, pradėjo erzinti 
savo šunį. Kaimynai pašaukė 
policiją, o tą jaunavedį sua
reštavo už ramybės nedavi
mą. Visą naktį žmogus turėjo 
ištupėti belangėje.

Lawrence Community Chest 
sušaukė rugsėjo 24 d. susirin
kimą ir pakvietė CIO atsto
vus. Unijos direktorius J. Sa- 
lerino nuėjo pažiūrėti. Be
svarstydami kitus reikalus, 
priėjo prie darbininkų. Vie
nas kito klausė, kodėl per
nai darbininkai mažai tedavė 
į Community Chest. Užklausė 
unijos atstovo. Tas greitai at
sakė tiems ponams, paklaus
damas, ar daug jie davė dar
bininkams per tuos 34 metus. 
Jeigu jūs nieko nedavėte dar
bininkams streikų laikais, jų 
nešelpėte, tai ko jūs reikalau
jate nuo darbininkų ? Kaip 
jūs darbininkams, taip jums 
darbininkai. Tai greitas ir 
teisingas atsakymas.

Lawrence miestas gavo virš 
$300,000 nuo federalės val
džios dėl WPĄ darbų. Tie pi
nigai bus suvartoti statymui 
tiltų per Spicket upę. 
tai bus statomi 
Hampshire St., 
Haverhill St.

Tai gera naujiena darbiniu-, 
kams. Bus šiek tiek darbų. 
Jie galės užsidirbti keletą " 
centų.'

Tai daro Naujoji Dalyba. 
Todėl WPA darbininkai pri
valo balsuoti už Naujosios 
Dalybos kandidatus į kongre
są, į distrikto vietas ir į gu
bernatoriaus vietą.

L. K. Biuras. IL,
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STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACT OF CONGRESS OF 
MARCH 3, 1933 

of Laisvė published daily except 
Sunday at Brooklyn, N. Y., for Oc
tober 1st, 1938. 
State of New York 
County of Kings ss. n.4

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Frank Buck 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says
that he is the business manager of - 
the Laisvė and that the following | 
Is to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ow
nership, management (and if a daily 
paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date 
shown in the above caption, required 
by the Act of August 24, 1912, enit 
bodied in section 411, Postal Laws 
and Regulations, printed on the rer 
verse of this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager 
Publisher Laisvė, Inc., 46 Ten 
St., Brooklyn, N. Y.

Editor, Roy Mizara, 46 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor, Roy Mizara, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.— >

Business Manager, Frank Buck,/ •" 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned . 
by a corporation, its name and ad* 
dress must be stated and also imme- , \ 
diately thereunder the names an<J 
addresses of stockholders owning or 
hviding one per cent or more of tot 
tai amount of stock. If not owned 
by a corporation, the names and ad
dresses of the individual owners 
must be given. If owned by a firing ■- 
company or other unincorporated 
concern, its name and address, as 
well as those of each individual 
member, must be given.) Laisve, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y,. 
Pres. Joseph Kairys, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., Vice-Pres. A. Li
deikis, 5 Orchard St., Great Neck, . 
N. Y., Sec’y-Treas. D. M. Sholonis- 
kas, 1938 Linden St., Brooklyn ,N.Y,

3. That the known bondholders 
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state.) Lithu
anian Cooperative Publishing Society, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y.

H. Mantuska, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.; J. Kairys, 427 "Lo
rimer Street, Brooklyn, N. .Y,;. .
G. Nalivaika, 8448—89th Str. Wood-. |
haven, N. Y.; Geo. Zablackas, 70—42 |
Link Court, Maspeth, N. Y.; D. M. | 
Sholomskas, 1938 Linden St., Brobk- 
klyn, N. Y.; J. Valatka, 3116 South 
Halsted St., Chicago, Ill.; P. Ta-* 
ras, 383 So. 3rd St., Brooklyn, N. ZY.,
H. Yeskevich, 427 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y.; A. Gilman, 131-47—£30 
St., Laurelton, N. Y.; P. Bechls, 4 
Morris Lane, Great Neck, N. Y.; 
Frank Buck, 46 Ten Eyck St., Broo
klyn, N. Y.; J. Grubis, 56 Ten Eyck 
St., Brooklyn, 
321 Chauncey 
Ch. Balčiūnas, 
lyn, N. Y.

4. That the two paragraphs next
above, giving the names of the ow- 1 
ners, stockholders, and security hol
ders, if any, contain not only the 1 
list of stockholders and security hoi- 1 
ders as they appear upon the books j 
of the company but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appears upon the books of • i 
the company as trustee or in any 1 
other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation Į 
whom such trustee is acting, is gi- , 
ven; also that the said two parą- 1 
graphs contain statements embracing' į 
affiant’s full knowledge and belief I 
as to the circumstances and eonai- | 
tions under which stockholders afkd I 
security holders who do not appear 1 
upon the books of the company aS | 
trustees, hold stock and securities'Ip « 
a capacity other than that of, | ,
bona fide owner; and this affiant ,■ 
has no reason to believe that any 
other person, association, or corpo
ration has any interest direct, pr 
indirect in the said stock, bonds,’ or 
other securities than as so stated 
by him.

5. That the average number Of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
proceeding the date shown above is 
15,100 (This information is required 
from daily publications only.)

FRANK BUCK, 
Business Manager*

Sworn to and subscribed before 
me this 20th day of September, 1938.

(Seal)
LILLIAN COLWELL, y( 

Notary Public.
(My commission expires March 80, 

1939).

i

■ ■

N. Y.; A. Balčiūnai, 
St., Brooklyn, N. Y.;
38 Stagg St., Brook-

Į

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. TaW| 
gi daro vertimūs iš angių i 
kalbos į lietuvių ir iš lieti)- 5 
vių į anglų.

kuri.su
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faskva, rugs. 30. — An- 
įos ir Franci jos valdžių 
uomeninis ir ekonominis 
įstatymas iš esmės yra

Franci jos ir Anglijos Val
džios Įstojo į Užpuolikų 

Komitetą

Didžiausias Griešninkas
Visi,tur būt, jau žinome apie kardino

lo Hayes’o mirtį. Ir kurgi nežinosime— 
tik kelios dienos atgal visi organai bu
vo paleisti darban apskelbimui jo mirties. 
Laikraščiai rase, per radijų kalbėjo, baž
nyčiose kunigai ir tikintieji meldėsi, kad 
garsusis kardinolas mirė. Net tūli žmo- 
neliai ir ant gatvių šnekučiavo ir dūsa
vo apie jo persiskyrimą su šiuo griešnu 
pasauliu.

Iš tos priežasties, net ir pas mane, 
plaukų kirpykloj, įvyko maža komedijė- 
lė. Atėjo viduramžio mano pažįstama 
moterėlė nusikirpti plaukų. Bekerpant, 

. ji sako:
—Dieve palaimink jo dūšelę, mūs my

limas kardinolas ir pasimirė. Ar tu ka
talikas, Adolfai?

—Nenoriu tau meluoti,—sakau jai.— 
Neturiu jokios vieros.

—Tai gal ir taip gerai,—ji vėl sumur
mėjo.

Baigiant plaukus kirpti, ateina kitas 
mano klijentas, suamerikonėjęs, arba, 
geriau sakant, ištautėjęs žydas, didelio 
ūgio ir taipgi vidurinio amžiaus.

Atsikėlus iš krėslo, moteriškė sako:
—Kur mano laikraštis? O, štai,—pa

stebėjus laikraštį ant tolesnio krėslo, ir 
imaN—

—Tas mano laikraštis! Aš jį pasidė
jau, tu . . . — šaukdamas vyras puolė 
prie mažiukės moteriškės, kaip kokis 
liūtas, ir ištraukė laikraštį iš jos rankų.

—O, o, meldžiu, meldžiu, mister, kar
dinolo, kardinolo aš noriu!—ištiesus ran- 

< kas, beveik su ašarom, maldavo didžiojo, 
užsispyrusio vyro grąžinti jai laikraštį. 
O tas neduoda, išdidžiai laikydamas, kai 
kokią auksinę plytą, ir gana. Gal ir jam 
reikėjo kardinolo, bala jį žino.

Mat, tame vadinamame laikrašty, 
tabloide, buvo kardinolo paveikslai — 
nuimti ir gulint, ir stovint, ir sėdint,- ir 
grabe, ir be grabo, ir gyvo, ir negyvo...

Norėdamas numalšinti tokį kvailą ne
susipratimą,—išgelbėti avelę ir patenkin
ti vilką, — paliepiau savo pagelbįninkui 
atiduoti savąjį tokį pat laikraštį mote
riškei, o jam prižadėjau kitą tokį nu

mirkti.
Nereikės jam jo duoti! Traukias at

bulas, kai vėžys, ūsus papūtęs, akis iš
plėtęs, ir bažijasi, kad ir jam kardino
las reikalingas. Nežiūrint protesto, pa
griebiau jo laikraštį ir atidaviau mote
rėlei, kuri dėkuodama, burkuodama ir 
džiaugdamos išėjo lauk.

■ Didysis vyras, tebestovįs su laikraš
čiu rankoj, trenkė laikraštį ant krėslo, 
sušukdamas mano pagelbininkui:

—Še tau tas laikraštis su visu kardi
nolu! Gali jį sau...

Tuo pat laiku moteriškė sugrįžo su 
| laikraščiu ir persiprašė už padarymą be

reikalingo nemalonumo—savąjį laikraštį 
j jau buvus pasidėjus saugioj vietoj.

Toks jau nesvietiškas svarbos dėjimas 
į tą pasimirusį žmogelį, kad negalima 
nei įsivaizdinti. Bagoti ir biedni žmo- 
neliai sugužėjo aplink Patriko katedrą, 

i suklaupė net ant šaligatvių—maldauja, 
I mušasi krūtinėn, prašydami numiru

siam kardinolui dangaus karalystės — 
dūsios išganymo ... Ir nevien tik ant 
šaligatvių ėjo maldavimas paprastų ka- 

fctalikų.
r ? Pati katedra kimšte prisikimšo akli

nai visokių didžiūnų—svietiškų ir dva
siškų: kardinolų, vyskupų, kunigų, mi- 
nyfių, minykių, ir visokio plauko davat- 

')kų ir davatkynų; gubernatorių, majorų, 
armijos generolų ir kitokių oficierių, iš 
kurių tūli buvo žydai, protestonai ir ki
ti. Tūli generolai-oficieriai ir policijos 
viršininkai net sudarė garbės sargybas ir 

į stovėjo nuogais kardais prie mirusio 
kardinolo.

f O jau didžiūnų maldos! Mišias laikė 
ne vienas koks ten kunigėlis, su raukš
lėtom kelinaitėm klapčiuku už pagelbi-> 
ninką. Prie didžiojo altoriaus stovėjo 
patys bažnyčios didžiūnai — kardinolai,

vyskupai ir arkivyskupai. Jiems už pa- 
gelbininkus po eilę iš šonų stovėjo dides
nių ir mažesnių kunigų...

O mišių laikytojams pritarti, nevien 
vargonėliais lirlino: chorai šaukė plau
čius išpūtę, kad1 net katedros stogas kil
nojos.

Grabas irgi ne bile kokis, ne papras
tų lentelių, per kurias kirmėlės įlindę 
kardinolui auseles galėtų apkramtyti. Be 
ausų, kad ir kardinolui, nebūtų gražu 
stoti ant dievo sūdo. Taigi grabas pa
darytas iš geriausio žalvario, nepūvan- 
čiais šilkais išklotas . . . kainuojantis 
tūkstančiui dolerių!

Palaidotas irgi ne kur po berželiu... 
kur varnos terštų jo kapą. Jo baltas 
ir minkštas kūnelis patalpintas didžiaja
me katedros altoriuje — brangiausiame 
marmure.

Koks tai didelis skirtumas laidojime 
biedno, paprasto darbininko kataliko. 
Prie jo kūno kunigėlis išėjo—burpt, 

'pliurpt porą žodelių, švikš, švakš su kra- 
‘ pyla—ir užbaigta, ir eina jo dūšelė tie

siai dangaus karalystėn... Jam daugiau 
maldų nereikia.

Ale kam jam daug maldų ir reikėtų. 
Jis juk neturi kada griešyti. Didžiumą 
laiko darbe praleidžia prakaituodamas, 
dirbdamas, idant išmaitinti savo šeimyną 
ir pats save, nemažą dalį dar ir bažny
čiai šventai paaukoti, kuriais kunigėliai 
ir tokie kardinolai ir kiti galėtų tau
kuose ir šilkuose voliotis... Namie irgi 
turi užtektinai darbo, apie šeimyną ap
sižiūrėti.

Kiti popieriai su kardinolu. Jis laiko 
turi daug—pinigų dar daugiau: ko nori, 
tas jo rankose. Nei pačios, nei vaikų 
nereikia užlaikyti ir daboti; eina kur 
nori ir kada nori... O tas per gyvenimą 
sudaro kalnus kalnelius griekų.

Kardinolui, taipgi, tenka ir reikia su
eiti su bankieriais, fabrikantais ir ki
tais, kurie turi netik šimtais, ale ir šim
tais tūkstančių darbininkų, dirbančiųjų 
fabrikuose... O tie darbininkai ne visa
da pasitenkinę gaunama maža alga —t 
reikalauja daugiau, net ir streikuoja už 
tai.

Fabrikantas pasiskundžia kardinolui, 
paprašo suvaldyti darbininkus, idant 
daugiau jam pelno liktų, už tai duoda
mas gerų dovanų ir dar prižadėdamas 
geresnių...

Negi atsisakysi, žmogus, nuo auksinės 
plytos—priimi dovanas, išpildai fabri
kanto pageidavimus, išbardamas ir iš
keikdamas tuos nenuoramas darbinin
kus, kurie nori sumažinti fabrikanto pel
nus. O tas yra prieš Kristaus mokslą. 
Tuomi vėl prisidarai kalnus kalnelius 
griekų ir atsitolini nuo dangaus karalys
tės...

Tuomi, va, kardinolas, pasidarai di
džiausiu griešninku. Pasilikusieji drau
gai ant šios žemelės, žino tą viską, nes 
ir jie patys taip griešina. Todėl jie pila 
krūvas pinigų, užkomanduoja galybes 
žmonių, katalikų ir net žydų, pusžydžių 
ir kitų, melstis, net patį dievą apkurti
nant šauksmais ir dūdavimais, idant iš
pirkus mirusiam kardinolui vietelę po 
aukščiausiojo dešine, kuri, būk, esanti 
geriausia. Taigi labai labai brangus bi
lietas dangun kardinolui.

O gal danguj taip, kaip ir ant žemės. 
Kuris gali pasimokėti daugiau-, tas sėdi 
orkestroj; kuris negali—paluby. *

Man prisimena pasakaitė. Du draugai 
nuėjo bažnyčion. Kolektai einant, vienas 
pastebėjo, kad jo draugas nieko neįmetė 
kolektos krepšelin. Jis draugui ir sako:

—Tai negerai. Žiūrėk, Rockefelleris iš
leidžia milionūs ant bažnyčios, o tu ne
nori duoti nei kelių centų.

—Taigi matai, jeigu Rockefelleriui 
kaštuoja milionai danguj už krėslą, tai 
kur tu manai man reikėtų sėdėti už de
šimt centų?—atsakė jo draugas, nedavęs 
kolektos.

A. Gilman.

toks pat, kaip Vokietijos ir 
Italijos fašistų, — rašo “Iz- 
viestija,” Sovietų vyriausy
bės organas, T^ nusistaty
mą Anglijos ir Francijos 
valdovai patvirtino, kai da
bar jie Muniche, Vokietijoj, 
susidėjo su Hitleriu ir Mus-

soliniu į “komitetą suderin
ti kariniams užpuolimams,” 
sako “Izviestija.”

Ispanijos liaudiečiai iš
mušė fašistus iš num. 281 ir 
371 kalnų vakariniame šo
ne Ebro upės.

So. Boston, Mass.
Rugsėjo mėnesį Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo vie
tinės kuopos susirinkime aš tu
rėjau progą būti svečiu. Kaip 
sykis šiame susirinkime kuopos 
delegatas drg. A. J. Kupstys 
davė raportą iš LDS seimo. Gal 
kaip pats delegatas yra malo
nus ir nuoširdus* žmogus, taip 
ir jo raportas: sąžiningas, nuo
seklus ir sukeliantis nariuose 
entuziazmo. Būnant už šios or
ganizacijos ribų, bet išklausius 
tokį raportą ir gavus tokius 
įspūdžius apie šią organizaciją, 
ištiesų susidaro noro prigulėti 
ir veikti tokioj organizacijoj.

Pats delegato raportas buvo 
neilgas, bet gerai sutvarkytas 
ir skardžiai skamba. Kaip na
riams, taip ir pašaliniams ma
lonu klausytis, kad šį organiza
cija yra jauna, o nuveikė to
kius didelius darbus. Visam ra
porte nei neprisiminta apie ten 
kokias bėdas, stokas arba 
kokius nedateklius, o visur tik 
skamba nauja dvasia, nauji 
laimėjimai, kuriais ir kapitalu 
ši organizacija, tarsi ant mie
lių, auga ir da magaryčioms de
legatas stuktelėjo kumščia į 
stalą, sakydamas: “iki sekan
čio LDS Seimo mes turim bū
tinai gauti tris tūkstančius 
naujų narių ir mes juos lengvai 
gausime!”

Ką gi tas viskas reiškia? 
Kodėl šioj organizacijoj tokia 
didelė ir broliška tolerancija? 
Bet argi ne daugiau kaip pasi
šventimas, kuomet delegatas 
raportuodamas sako: “LDS 
prezidentas per 8 metus ne
gavo algos nei vieno cento!” 
Nereikia nei sakyti, kad ir kiti 
LDS viršininkai dirbo pasi
šventę pusdykiai. Tai, ot, ir vi
sa paslaptis, dėl ko ši organi
zacija taip į trumpą laiką pa
kilo nariais ir kapitalu.

Da reikia pridurti ir tai, kad 
kuf tik ir ką tik vieni darbi
ninkai pasiima dirbti, jiem vi
sur sekas, nes nėra to elemen
to, kuris priklauso organizaci
joj vien dėl . to, kad organizaci
ją panaudoti savo privačiam 
tikslui. • Jaunutis.

Hartford, Conn.
įspūdžiai iš Atsibuvusios Rug
sėjo 25 d. Waterbury, Conn.

Konferencijos
Konferencija buvo sušauk

ta per Liet. Komunistų Frak
ciją iš “Laisvės” skaitytojų ir 
visų kitų darbininkiškų orga
nizacijų atstovų. Aš tik pa
brėžiu svarbesnius kavalkus, 
kadangi plačiau aprašys iš
rinktas konferencijos kores
pondentas.

Konferencija susidėjo iš 
veiklesnių narių darbininkiškų 
organizacijų ir jųjų simpati- 
kų. Dalyvavo viso apie 70 
draugų ir draugių. Konferen
ciją atidarė draugas V. Valai
tis. 12:15 vai. po pietų.

Pirmininke likosi išrinkta 
dr-gė O. Giraitienė, nutarimų 
raštininku drg. Jokimas.

Drg. V. Valaitis išdavė pla,- 
tų ir labai aiškų raportą iš nu
veiktų darbų ir rengiamųjų 
ateičiai. Jo raportas su pilnu 
entuziazmu likosi priimtas.

Iš eilės buvo pakviestas Ko
munistų Partijos atstovas drg. 
Wilsonas. Kalbėjo anglų kal
boje. Daugiausia jis pašventė 
savo kalbą nurodinėdamas, 
kaip* pasekmingiau pravesti 
darbininkiškas veikimas' dėl 
atsilaikymo prieš tą žiaurų fa
šizmą ir ragino visus remti 
tuos kandidatus, kurie stoja 
už darbininkiškus bilius.

Buvo plačiai aptariama, 
kaip pasekmingiau pravedus 
ateinantį. “Laisvės” vajų už 
naujus skaitytojus.

Pasirodė iš visų kalbų, kad 
šiais metais Conn, valstijos 
draugai ir draugės dės kuoge- 
riausių pastangų, kad pada
rius pasekmingesnį vajų už 
visus kitus praėjusius.

Tik ką pasibaigė šis svarbus 
apkalbėjimas, tuojau viena 
draugė waterburiete kušda į 
ausį pirmininkei, kad jau pie
tai svečiams gatavi.

Pirmininkė uždarė pirmą 
sesiją ir pakvietė visus sve

čius eiti į antrą kambarį pa
sistiprinti.

Teisybę sakant, buvo puikūs 
prirengti pietūs. Tai yra gar
bė waterburiškiams:

Antra sesija atsidarė 3.20 
vai. po pietų.

Pirmučiausia buvo apkalba
ma chorų ir jų mokytojų ir 
organizavimo jaunuolių klau
simai.

žinoma, tie klausimai užė
mė nemažai laiko. Buvo ir už- 
sikarščiavimų kaip kuriais 
klausimais. Iš syk atrodė, kad 
nekurie diskusantai išėjo iš 
savo pozicijų, bet vėliaus tie 
draugai, kuriems rūpi dau
giau visuomeniškas veikimas, 
o ne asmenų apgynimas, pa
taisė savo išsireiškimus ir ant 
pabaigos visi, kaip vienas,* pa
sižadėjo darbuotis dailės or
ganizavimo klausimais.

Pirm, iššaukė draugą D. M. 
Šolomską, kaipo atstovą iš 
Liet. Komunistų Centro Biuro. 
Aš daug jo nereklamuosiu, 
kaip jis visuomet suglaudžia 
spėkas, tai jis tą atliko ir šiuo 
sykiu. Aš tiek galiu priminti, 
jis visuomet pavartoja ir tin
kamų juokų, kurie rišasi su, 
organizatyviškais darbais. Tas 
pats buvo ir šiuo sykiu. Jam 
važiuojant į konferenciją dd. 
prašė: Drg. Buknys prašė, su
simildamas agituok dėl pasek- 
mingesnio pravedimo “Lais
vės” vajaus už naujus skaity
tojus; drg. Bimba sakė, tik ne
užmiršk gerai paagituoti už 
gavimą narių į Kom. Partiją. 
O jau draugas Siurba su di
džiausiu nuolankumu prašė 
pasistoroti daugiau vaikų . . . 
Mat, yra vajus Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Jaunuo
lių skyriaus, kur prirašomi 
vaikai.

O kita jo visa kalba buvo 
pilna agitatyviškumo. Nurodi
nėjo plačiai dabartinius pa
saulio paskutinius įvykius, kur 
fašizmas šėlsta, kaip šuo pa
siutęs. Kalbėtojas kvietė visus 
dėtis prie bendro veikimo ir 
tą tik atlikus bus fašizmas 
partrenktas ant visados.

Baigdamas savo kalbą, pa
darė trumpą pastabą, kad apie

Hartfordo chorą ir jo mokyto
jus buvo biskį per daug kalba
ma, visuomet reikia remtis 
faktais ir nuveiktais darbais.

Kalbėtojas labai teisingai 
padarė išvedimą apie Laisvės 
Chorą ir jo mokytojus. Jis gir
dėjo dainuojant Laisvės Chorą 
pirmiausia, kai vadovavo. Pli- 
kūnas. Choras buvo nariais 
skaitlingas, bet biskį kaip ko 
trūko: Ramoškaitei užėmus 
taip pat jam teko girdėti, tai 
tų trūkumų nebuvo. O jau Vi
sockiu! vadovaujant, kur kas 
dar geriau choras dainuoja. 
Teisinga draugo šolomsko pa

staba davė suprasti ir tiems, 
kurie to nežinojo arba nenorė
jo žinoti.

Buvo per draugą J. Kaz
lauską paskaitytos kelios re
zoliucijos, kurios liko vienbal
siai priimtos. Tos rezoliucijos 
bus paskelbtos per rezoliucijų 
komisiją.

žodžiu sakant, konferenci
ja iš visų atžvilgių buvo pa
vyzdinga. 7 vai. vakare užsi
baigė. Pirm. drg. O. Giraitie
nė paačiavo visiems už ramų 
ir tvarkingą užsilaikymą.

Po tam visi išsiskirstėm su 
gerais įspūdžiais. J. A. P.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip\ yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepįliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 
Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto * 
ženkleliai-stamps.

"LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei” 
NAUJŲ; SKAITYTOJŲ

0

Brooklyn, N. Y.

namus, 
skaityti 
nes ka-

“Laisvė,” 427 Lorimer St

Vajus Prasidės 1 d. Spalių-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 

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

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:

Piniginės dovanos dalyvaujantiems Konteste 
gavimui naujų skaitytojų 

1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 
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 j 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.

Prašom į talką visus dienraščio "Laisvės” skai
tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų.
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< Jersey City, N. J.
Iš Pokilio

24 d. rugsėjo parapijos sa
lėje įvyko pokilis pasitikimai 
parvykusių iš Lietuvos E. Iš- 
kauskienės, M. Iškauskiūtės ir 
Katiliaus, iš Kearny, N. J. 
Svečių subrinko virš šimto 
ypatų. Vakarienė buvo gera. 
Visų svečių vardu įteikta par- 

• vykusiem iš Lietuvos dovanos. 
Programos kitos nebuvo, ap
art prakalbų, kur buvo iššauk
ta visa eilė svečių, ii’ jų tarpe 
visi trys parvykę “grinoriai”. 
M. Iškauskaitė kalbėjo ang
lų kalba apie savo įgytus įs
pūdžius, netik iš Lietuvos, bet 
ir kitų šalių, kurias aplankė. 
Iškauskienė iš susijaudinimo 
negalėjo kalbėti, tik paačiavo 
visiem už jai nežinomų su
ruoštą pokilį.

♦ Tačiau Katilius kalbėjo pla
čiau apie Lietuvos padėtį ir, 
reikia pasakyti, kalbėjo beša-

» liškai, pažymėdamas gerąsias 
ir nepraleisdamas blogųjų pu
sių, pabrėždamas, jog Kaune 
ir kituose miestuose valdinin
kam gerai gyventi. Tačiaus 
kaip Kaune, taip ir provinci
jose darbo žmonės skurdžiai 
gyvena. Katilius yra tautinin
kų pažiūrų žmogus.

Iš Konferencijos

25-tą rugsėjo įvyko Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
3-čio Apskričio konferencija.

* Delegatų dalyvavo virš 40.
Konferencija padarė keletą 

gerų tarimų. Vienas iš svar- 
, blausiųjų, tai tuojaus, neati

dėliojant, skelbti vajų už pri
rašymą vaikučių į LDS. Aps
kritis paskyrė tam tikslui 
$25. Apskričio valdyba pa
skirstys dovanas vajininkam.

Vietinė LDS 133 kuopa da
vė užkandžius delegatam, ne- 
imdama jokio atlyginimo. 
Taipgi pagelbėjo apskričiui 
pamokėdami už svetainę. 

“ • ”* • •
Bendram parengimui Jersey 

City ir Bayonnes Literatūros 
Draugijos kuopų, kuris įvyks 
8-tą d. spalių, Liberty Hali, 
329 Broadway, Bayonne, N. 
J., dienraščio “Laisvės” pa
ramai jau Jersey City par
duota 50 tikietų. Tikimės par
duoti daugiau. Mūsų judėjimo 
rėmėjai biznieriai žalgauskas 
ir žavičius paaukavo po bon- 
ką degtinės, kad tik padarius 
mūsų spaudos paramai dau
giau pelno. Ačiū jum.

Kas ir kuomi prisidėsite 
daugiau su parama?!

8-tą d. spalių visi ir visos 
ir visais keliais važiuokim į 
Bayonne, N. J., abiejų miestų 
bendrą parengimą mūsų dar- 

♦ bininkiškos spaudos naudai. 
Bus gera orkestrą šokiams. 
Tie, kurie įsigijote įžangos ti- 
kietus iš kalno, paraginkit sa
vo draugus, pažįstamus. Pasa
kykit, kad tai vienas iš gra
žiųjų darbų, kuriuos dirba šių 
dviejų kolonijų draugai. Ver
ti visų paramos, nes tai svar
biam tikslui.

Spalių mėnesis jau čia. Spa
lių mėnesis, tai mūsų spaudos 
rugiapjūtė gavimui naujų ir 
atnaujinimui senų “Laisvės” 
skaitytojų. Jersey City bus 
nepraleista nei vienas senas 

/ skaitytojas, kuris nebus aplan
kytas, paragintas, kad atsi
naujintų laikraštį. Tuom pa
čiu tarpu bus bandoma gauti 
ir naujų skaitytojų.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 133 kuopos susirin
kimas įvyks penktadienį, 7-tą 
d. spalių People Centre, 158- 
60 Mercer St. Pradžia 8-tą 

/ valandą vakare. Visi kviečia
mi dalyvauti, nariai ir pašali
niai, kurie tik norite susipa
žinti su LDS tvarka, judėjimu 
ir visa darbuote.

< ' * Iškauskienės sugrįžtuvių po-
kilyj dirbo Jasaitienė, Pažarie- 
nė, Zabukienė ir Zinkuvienė. 
Kitų vardų nežinau. LDS kon
ferencijos užkandžių priren- 
gime dirbo Gumauskienė, Ma
tulevičienė, Augutienė, Kačer- 
gienė, ir Baltulioniutė. Iš vy
rų prisidėjo su parama Saba
liauskas, šalčius, Paserpskis ir 
Kreivėnas. Ačiū visiems.

K. Biuras.

Cleveland, Ohio
ALDLD 22 Kp. Susirinkimas 

Ir Parengimas
22 kuopos susirinkimas 

įvyks spalio (October) 6 d., 
8 vai. vakare, 920 E. 79th 
Street. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra labai svarbių reikalų 
aptarti: 1) kurie nariai neuž
simokėję, kad ateitumėte ir 
užsimokėtumėte duokles už 
šiuos metus, nes knygą “Ūka
nos” mes kitą mėnesį gausi
me. Visi turime užsimokėti 
duokles, kurie neužsimokėję, 
ba Centrui kaštuoja daug pi
nigų išleisti tą knygą. Taip 
pat atsiveskite ir naujų narių 
prirašyti prie kuopos. 2) Ren
giame bazarą, spalio (Oct.) 8 
d.; turime visi nariai daly
vauti šiame susirinkime, ba 
reikia išrinkti darbininkus dėl 
bazaro.

Naujos Mados Bazaras!
Šią pramogą rengia A.L.D. 

L. D. 22 kuopa; įvyks spalio 
(October) 8 dieną, 1938 m., 
ant Lietuvių Darbininkų Sve
tainės, 920 E. 79th Street. 
Pradžia 6 vai. vakare. Įžan
ga dykai. Kviečiame visus 
clevelandiečius ir visus žmo
nes iš apylinkių atsilankyti į 
šį vertingą bazarą. Bus viso
kių išlaimėjimų ir kožnas bi
lietas laimės kokį nors daik
tą. Ir turėsime “good time”, 
bus geras orkestras šokiams. 
Bus taipgi skanių valgių ir gė
rimų įvalias.

Ir taipgi, jei keno nors los- 
ka, kad galėtumėte atnešti ką 
nors paaukauti bazarui dėl Is
panijos liaudies kovotojų ir 
ALDLD 22 kuopos parėmimui.

Kuopos Organizatorius.

Beje, šiame bazare kalbas 
vienas iš clevelandiečių drau
gų, sugrįžusių iš lojalistų liau
dies Ispanijos, kuris buvo ko
vos fronte per metus laiko, ir 
gali daug žingeidaus pasakyti. 
Todėl prašome visų dalyvauti 
šiame bazare ir kartu atsives
kite savo frentus. ,

M. Valentą.

I kad Waltham Bekeris Džigas 
aukavo $1. Turėjo būti: iš Wal
tham A. M. Baltutis aukavo 
$1; Džigas hudsonietis bekeris 
duoną aukavo. Be to, nebuvo 
paminėta dar L. P. Kliubo au
ka $5. Tos aukos buvo Ispani
jos paramai.

Kp. Korespondentas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

LDS 74 kuopos bus svarbus 
susirinkimas pirmadienį, Oct. 
3 d., š. m., 407 Lafayette St., 
7:30 vai v. Yra svarbių laiš
kų iš centro. Todėl visi nariai 
būtinai dalyvaukite.

Rast. J. J. Mockaitis.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3449 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 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 844 MarcyJ 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 bo 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 the 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 t

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

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

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

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

Hudson, Mass.

NOTICE is hereby given that Incense 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.

Audra Pridarė Daug Nuostolių

Rugsėjo 21 d. siautė kaip 
apielinkėj, taip ir pas mus bai- 
'si audra. Vėjas bėgo 100 mylių 
į valandą, pridarė daug nuosto
lių gyventojams, apdaužė sta
bas, kaikuriom nuplėšė stogus, 
kitoms išdaužė langus irpiazas 
nuvertė. Medžiai iš šaknų iš
rauti, griūdami netik sulaužė 
telefonų-teįegrafų stulpus, bet 
daug ir stubų sudaužė. Taipgi 
sugadino daug vaisingų me
džių, iškrėtė ' visus obuolius. 
Daugeliui stubų kaminus nu
griovė.

Vieni gyventojai per parą 
neturėjo šviesos, tad kareiviai 
buvo pastatyti darban per dvi 
paras palaikyti tvarką.

Jei dar būtų vėjas nepalio
vęs kokią valandą, tai nežinia 
kas būtų buvę, gal tik vien 
griuvėsiai būtų belikę.

Kol .kas žmonių užmuštų ne
sigirdi, tik vienam kriaučiui 
nosį perkirto stiklas, kuomet 
stovėjo arti lango.s

žinoma, pasitaiko menki cik
lonai tankiai, bet šitokių nuo- 
tikių tai niekas nepamena, 
žmonės turėjo daug išgąsčio.

Priviso Plėšikų
Rugsėjo 17 d. naktį padaryta 

trys apiplėšimai, taipgi įsibrio- 
vė į L. P. Kliubo įstaigą, pasi
grobė $75.00 vertės daiktų t ir 
paspruko. Tą pačią naktį išlau
žė vieno garažo duris, bet ten 
nieko nerado. Taip pat išplėšė 
ir judamų paveikslų duris ir 
sudaužė geležinę šėpą, iš ten 
pasigrobė $500.

Visi plėšikų darbai pavesti 
policijos globom Niekas nesiti
ki, kad bus plėšikai sugauti. 
Tai jau antru syk L. P. K. 
tampa apiplėštas nuo pat jo 
gyvavimo. 

* * *
Paskutinėj mano korespond. 

įvyko klaida, kurią malonėkite 
atitaisyti. Ten buvo pasakyta,

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
sumed on the premises.

LOUIS KAPSALIS
Louis Little Campus and Restaurant 

749-51 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence 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 the premises.

HAROLD F. ATCHUE and 
WILFRED IL ATCHUE 
Hal-Wil Bar and Grill

1128 Nostrand Avenue. Brooklyn, N. Y.

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 the premises.

Patrick McCaffrey
210 Lewis Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 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 sell 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 retaikjinder 
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 1163 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 M ESCHON AT
368 Rochester ’Avenue, Brooklyn, N. Y.

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 the premises.

MARIE DRESSLER
. (Green Tavern Bar and Grill) 

4425—5th 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. Prūseikos Knyga
4425—5th

NOTICE
RL 4456

is hereby given that License No. 
__ _____  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 148 Hoyt Street, Borough 
of Brooklyn, Countv of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 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.
Newkirk Plaza, a-k-a 600-2 East 16 

Brooklyn, N. Y.
4-5 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 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the 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 the premises.

STANLEY MISUNAS
473 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4494 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law jit 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 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

of the Alcoholic Beverage Con- 
708 Third Aventie, Borough 

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

708 Third Avenue, Brooklyn, N. Y.

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 Kingp, 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 the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RD 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 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’1281 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 lie con
sumed on the premises.

ANTHONY YENCAUSKAS
277 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, 
sumed on the

of the Alcoholic Beverage Con- 
387 Oakland Street, Borough 
County of Kings, to be con- 
premises.

JOHN KOLAS1NSKI
. d-b-a The Old Oakland Tavern

387 Oakland Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL, 2774 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 123 Glenmoro 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 liquoi’ 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 the 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 be con
sumed on the premises.,

ANTHONY LACHTARA
7th Street, Brooklyn, N. Y.85 North
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
RL 1026 ________ __________ „„ ______ -
to sell beer, wino 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 bo con
sumed on the premises.

IRENE CARUĮN •
125 Wythe Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi- at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IGNAS SUTKUS 
d-b-a Republic Bar and Grill

451 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5346 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 nt 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 PERCELT 
(Mansian Bar and Grill)

193 Frost Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2811 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 145 Bedford Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.
HARRY JURAN & NICHOLAS DZURYN 

145 Bedford Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10954 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ■o.t 409 
Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, CotU’Jįy 
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 bo con
sumed off the ju'emises.

PATRICK V. MELIA
941 Coney Island Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1181 hag been issued to the., undersigned 
to sell wine .and liquor at i-etail 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. 
L 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 wine 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 Beverage Control Law 
at 201 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS MARN 
(Wyckoff Center Bar 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 wino 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 JOEfN 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 Beverage Control Law 
at 112 Jackson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,’ to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE ESPOSITO
112 Jackson Street, 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.

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 Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBURG KAMRATES, Inc. 
215—60th Street, 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 Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKUS 
(Oasis Bar & Grill)

914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

S
 CHRONIŠKOS 

LIGOS
KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimų

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
9 A. M. iki 3 P. M.

-Al J'*-

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

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.

Dabar 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 jų ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Tų knygų išleido dienraštis “Vilnis”

Jų galite nusipirkti iš “Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

LAISVE*
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Karkiančius
5Š0 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

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

GARS1NKITES “LAISVĖJE”

CIementVoldetaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

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

■4■a ji

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

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

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

| Siunčiame duonų per paštų 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

_____ ... .. ....*>.



LAISVE’ Pirmadienis, Spalių 3/1938.

Iš Lietuviu Komunistų
Prakalbu

Penktadienio vakarą įvyko 
Liet. Kom. Kuopos surengtos 
prakalbos Lietuvių Piliečių 
Kliube. Jose aiškinta dabarti
nė Čechoslovakijos padėtis, 
jos kaltininkai ir kokia išeitis 
iš jos. Tuo klausimu vyriau
sią prakalbą sake D. M. šo- 
lomskas.

Charles Young-Yušas ką tik 
iš Ispanijos sugrįžęs jaunuolis,’ 
kalbėjo apie savo patyrimus 
Ispanijoj. Jis daugiausia pasa
kojo apie tai, kaip kovojama, 
kaip prisirengiama atakoms, 
ginamasi, taipgi apie karių 
gyvenimą tarp mūšių..Jis taip 
pat aiškino-atsakė keletą dau
gelio klausiamų dalykų bei 
užmetimų liaudiečiams. Pa
brėžė, kad liaudiečių Ispani
joj niekas bažnyčių nenaiki
na, kunigų nepersekioja, ne
šaudo, už tai, kad jie kuni
gai. Baudžiami tik išdavikai. 
Bažnyčios taip pat, jei kur nu
kentėjo karo eigoje, tai tik'i 
dėlto, kad jose buvo fašistų . 

, tvirtumos ir iš jų šaudė į liau-i
diečius.

Įdomu buvo išgirsti ir tas, 
kaip sunku buvo liaudiečiams 
įgyti ginklų. Iš karto, sako d. 
Young, prieš vėliausiomis mo
derniškomis kanuolėmis ir 
šautuvais ginkluotus fašistus 
liaudiečiai turėjo kariauti gin
kluoti šakėmis, kirviukais, pa
prastais peiliukais. Paskui 
pradėjo įsigyt ginklų at i m in ė- 
jant juos nuo fašistų. šiek 
tiek ginklų pradėjo gaut iš. 
Sovietų Sąjungos, bet ne gana.

Drg. Young sako, kad jei 
ne Amerikos embargo, kurį 
geriau galima pavadinti blo
kada prieš teisėtą liaudiečių 
valdžią, liaudiečiai galėtų ge- 
r«A kovot. O jei iš Franko bū
tų atimta Italijos ir Vokietijos 
reguliarės armijos, Franko bū
tų sumuštas į 2—3 savaites. 
Ispanai nemyli Franko ir, ka
da gali, lengvai pasiduoda 
liaudiečių belaisvėn, kad dau
giau už Franką nckariaut. Jis 
kvietė visus dar stipriau pa- 
remt Ispaniją reikalavimais 
nuimt embargo ir šiaip viso
kiomis aukomis.

Draugas Ch. Young pasakė 
ilgoką kalbą. Jis pasakoja lė
tai, maž-daug, kaip mokytojas 
klasėje, tačiau pasako labai 
įdomių dalykų ir juos paįvai
rina juokais, kokių pridaro 
jauni kovotojai pertraukose 
lenktynių su mirtimi. Organi
zacijoms reikėtų pasinaudoti 
jo sugrįžimu,, pakviest d. 
Young su raportu. Ypač tiktų 
jaunuoliams, kadangi jis kal
ba angliškai. Apie tai, ar jis 
sutiktų išvažiuot, kalbėti ne
teko, tačiau veik naturališka, 
kad tas, kuris pašventė virš 
metus karo lauke,’ pašvęs dar 
eilę vakarų darbuodamasis Is
panijos paramai.

Svečias, kalbėtojas H. Jag
minas taipgi truputį priminė 
Čechoslovakiją ir nurodė, ko
kią rolę šiaiidien lošia spau
da; apie kapitalistinės spau
dos tarnavimą fašistams ir bū
tiną reikalą kiekvienam trokš
tančiam žinot Teisybę skai
tyt darbininkišką\spaudą, ku
ria lietuviuose yra dienraščiai 
“Laisvė” ir “Vilnis”. Jis kal
bėjo neilgai dėl vėlybos valan
dos. Kalba įdomiau, aiškiai.

A. Bimba, kalbėjo paskuti
niu, pažymėdamas priežastis 
tų demokratinių valdžių viršū
nėse esamų žmonių nusilenki
mo Hitleriui ir ko iš to gali
ma laukti. Jis prašė visų įsi- 
tėmyti, kad demokratinės ar 
liaudies valdžios tik tada tar
naus liaudžiai, jei jų darbus 
kontroliuos stipriai organizuo
ta darbininkų klasė, su stipria, 
disciplinuota vadovybe. Gi to
kią vadovybę gali duoti tik 
galinga Komunistų Partija, 
dėlto visų liaudies gerovės no
rinčių žmonių pareiga yra sto
ti parti j on, darbuotis joje, 
remti ją.

, Vakaro pirmininkui J. Ga
šlūnui paprašius aukų lėšoms 
ir vedimui komunistinio dar-

Atsidaro Amerikos Darbo Partijos 
Valstijos Konvencija

Amerikos Darbo Partijos 
New Yorko valstijos konvenci
ja prasidės šį rytą, Manhattan 
Opera House, N. Y. šios kon
vencijos svarbiausiu darbu 
bus nominavimas kandidato į 
gubernatorius.

Numatoma, kad konvencija 
paroms gubernatorių Lchma- 
ną prieš Dewey. Lehmanas 
jau buvo nominuotas kandida
tu į gubernatorius demokratų 
nominacinėj konvencijoj, įvy
kusioj Pvochesteryje, tuo pačiu

ATMINIMŲ VAKARAS 
FAŠIZMO AUKOMS

žydams nukentėjusiems nuo 
fašizmo Austrijoj ir Vokietijoj 
gelbėt komitetas suruošė pami
nėjimą rugsėjo 29-tą, dieną, 
Willoughby Mansion. Mitingo 
svarbiausiu tikslu buvo paremt
pabėgėlius, kurių dabar yra 
tūkstančiai, be vietos, kur pri
siglaust, be šalies, kur jie gale- 
tų vykt ir iš naujo pradėt/ su
griautą gyvenimą. Jų padėtis
apverktina.

Apart žydų kalbėtojų, mitin
gą, sveikino ukrainų, lietuvių ir 
kitų anti-fašistinių organizaci
jų nariai bei atstovai.

Įdomią ir svarbią kalbą pa
sakė kongresmanas Celler, ku
ris nenuilstamai darbuojasi už 
ateivių” teises abelnai ir dabar 
padeda daug energijos žydams 
ir kitiems fašizmo išguitiems 
žmonėms iš Vokietijos ir Aus
trijos išgaut teisę prieglaudos 
Jungtinėse Valstijose. Ilgais 
aplodismentais minia sveikino 
demokratišką kongresmaną. Ge
ras iš jo darbuotojas ir geras 
kalbėtojas.

Celler pabrėžė^ kad jis nori 
ateiviams pagelbėt, bet jis tik 
tada gali pravest jiems nau
dingus įstatymus, jei gauna 
masių pritarimą. Reiškia, pa
žangiųjų taktika: bombardavi
mas reikalavimais, rezoliuci
jom, peticijom, laiškais ir tele
gramomis yra geriausios prie
monės užtikrint laimėjimą kon
grese ir senate visų sau nau
dingų įstatymų. M. B.

Jauna Motina Paliko Savo 
Kūdikį Globėjai

Jauna, apie 17 metų moti
na, raudodama laukė trauki
nio subvės stotyje su trijų sa
vaičių sūneliu ant rankų. Ją 
pastebėjo Alma Brockington. 
Jai pagailo. Paaiškėjo, kad ji 
benamė. Alma parsivedė ją į 
savo du kambarėlius 223 E. 
18th St., N. Y. ir šiaip taip 
susitalpino nakvynei. Rytą 
jinai rado tik kūdikį, bet mo
tinos jau nebebuvo. Prie kūdi
kio palikta raštelis: “Aš labai 
gailiuosi, bet ką daugiau turiu 
daryti ?”

Gailestingoji globėja nune
šė kūdikį policijos stotin, o 
iš ten pasiųstas pamestinukų 
prieglaudon.

J> Pacholek, Jamaica, su
laikytas po $3,000 kaucijos už 
sumušimą 11 metų dukrelės 
būk tai už paėmimą iš krau
tuvės $1. Mergaitės visas kū
nas subraižytas.

bo, aukojo sekamai:
Po $1: A. Sasnauskas ir M. 

Simonavičius. K. Depsas 50c. 
P. Mingila 38c.

Po 25c.: Antulis, Verkutie- 
nė, Bovinienė, Jotauta, Linei-. 
kis, Liepienė, Čirikas, M. 
Kraujalis, F. Mušickas, W. 
Baltrušaitis, Verkutis, Kalvai
tis, Draugas, Višniauskas, Mi
sevičius, Adeline Charles, A. 
Balčiūnas, F. Vaitkus, Stepo
naitis, Jagminas, A. Bimba, 
M. Vaičekauskaitė, S. Sasna, 
V. Rudaitis.

Viso su smulkiomis aukų su
rinkta $15.64.

I Iš Lietuviu Kriaučių 
Susirinkimo

maždaug laiku, kada republi- 
konų konvencija, posėdžiau
janti New Yorke, nominavo 
savo kandidatu Dewey.

Apart Lehmano, manoma, 
kad Am. Darbo Partija užgirs 
visą eilę demokratų kandida
tų, kurie remia Naująją Da
lybą ir prezidentą Rooseveltą. 
Tarpe tų yra teisėjas Charles 
Poletti, leitenanto gub. vietai; 
taipgi senatorius Robert F. 
Wagner, kongresmanas James 
M. Mead ir eilė kitų.

LANKĖSI SVEČIAS 
KALBĖTOJAS

Penktadienį iš ryto pribuvo 
chicagietis d. H. Jagminas, 
“Vilnies” redaktorius. Svečias
ta proga pirmiausia aplankė 
“Laisvės” įstaigą. Biskį pavar
gęs kelionėse, bet pasirįžęs to- 
ITaų'-tęst savo darbą. Brookly- 
niečiai jam prakalbas surengė 
rugsėjo 30-tos vakarą, Liet. Pi
liečių Kliube.

Iš Ispanijos Prakalba 
Madison Sq. Gardene

Šį trečiadienį, spalių 5-tą, di
džiojoj Madison Sq. Garden, N. 
Y., įvyks milžiniškas masinis 
mitingas Ispanijos paramai. Jį 
rengia Ispanijai Remt Komite
tas ir Medikališkas Biuras.

Apart kitų žymių kalbėtojų, 
kurie bus pačiame Gardene, 
girdėsim • prakalbą Ispanijos 
Liaudies Respublikos užrubeži- 
nių Veikalų ministerio Alva
rez -del Vayo. Ji bus telefonu 
perduodama iš Ispanijos.

Visų Lietuviu Komunistu 
Susirinkimas

Liet. Komunistų Frakcijos 
ir Liet. Komunistų Kuopos 
susirinkimas įvyks pirmadie
nio vakarą, spalių 3-čią. Pra
džia1 7:30. Viso didžiojo New 
Yorko-Brooklyno lietuviai ko
munistai dalyvaukite.

Valdyba.

Motery Balius Turės 
Įdomią Programą

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo narės ir rėmėjos ener
gingai rengiasi savo baliui, 
kuris bus 9-tą šio mėnesio, at
einantį sekmadienį. Čia bus ne 
tik paprasti šokiai, bet šokiai 
su dovanomis, dainų ir dar 
viena įdomybė, kuri laikoma 
slaptybėje.

Čia taip pat bus atžymėta 
Vilniaus atėmimo lenkais 18- 
kos metų sukaktis. Tad vi
siems svarbu apie tai išgirsti. 
Vakaras bus “Laisvės” ‘salėj.

Nare.

MIRĖ
Edna Paukštis, 27 m. am

žiaus, gyveno po num. 381 
Grand St., mirė rugsėjo 30 d., 
Kings County ligoninėj. Lai
dotuvės įvyks spalių 4 d., Šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas namuose. Laidotuvėmis 
rūpinasi graborius J. Garšva.

R. McLaughlin, 564 St. 
Marks Ave., suareštuotas už 
įsibriovimą pro langą krautu- 
vėn, sakėsi buvęs girtas ir dėl
to norėjęs “pavandravot.”

Siuvyklų distrikte, 26th St. 
ir 7th Avė., N. Y., pirmadienį 
per pietus bus atviram ore mi
tingas Ispanijos paramai.

Newyorkiete Jane Wake
man, 33 m., išskaičius sulyg 
būrimų iš žvaigždžių būk pa
saulis einąs prie galo, nusi
žudė.

Trečiadienį, 28-tą rugsėjo, 
Liet. Piliečių Kliubo svetainė- 

!je, Liet. Kriaučių Amalg. Uni
jos 54-to skyriaus įvyko mėne
sinis susirinkimas. Nors kriau- 
čiai žinojo, kad bus skyriaus 
vice-pirmininko ir Amato Ta
rybos atstovo rinkimai, vienok 
susirinkiman atėjo apie šim
tas žmonių, kas nėra pagirti
na, nes kokia yra dabar ada
tos industrijos padėtis ir kaip 
reikalai unijos tvarkosi,—bū
tinai reikia visiems žinoti, o 
tas žinojimas kaip tik ir yra 
gaunamas skyriaus susirinki
me.

Kaip visada, taip ir dabar 
skyriaus pirmininkas, V. Za- 
veckas, atidaręs susirinkimą, 
perskaitė vakarotvarkį iš 13- 
kos šmotų, kurie buvo greitai 
aptarti.

Laiškų nebūnant,—eita prie 
Pildančios Tarybos sekreto
riaus, Baniulio, raporto. Jis 
savo raporte, apart Tarybos 
tarimų vietinių šapų reikalais, 
pranešė, kad kada buvo ren
giamos prakalbos liaudiškos 
Ispanijos naudai, tai Taryba 
nupirko tikietų už $5 ir išrin
ko atstovą dalyvauti jose.

Po jo raporto kilo klausi
mas: “Kur pasidėjo mūsų sky
riaus balsai, kuomet rinkome 
unijos viršininkus, nes kitų 
skyrių balsavimo pasekmės 
tilpo unijos organe “Advan
ce” o mūs ne? šitas klausimas 
paliktas Tarybai sužinoti ir 
paskui atsakyti.

Rinkimai
Į vice-pirmininką kandida

tavo du: Kairys ir Sankevi- 
čius. Kairys gavo 41-ną balsą, 
o Stankevičius 29-nis. Manau, 
aiškinti nereikia, kas gaus 
progą kūjaliu padaužyti stala, 
kuomet- pirmininkas, dėlei ko
kių priežasčių, neateis vest su
sirinkimą.

Amato Tarybon kandidata
vo irgi du: Yasaitis ir Tiške
vičius. Yasaitis gavo 50 balsų, 
o Tiškevičius,19-ką. Vadinasi, 
Tiškevičius šį sykį dar pralai
mėjo vice-pirmininko duoda
mą knygelę ir paišelį užsira- 
šymui A. T. tarimų, praneši
mui skyriaus susirinkimui.

Įvykstančiam kriaučių ba
liui, 15-tą spalių, Grand Pa
radise svetainėj, išrinkta trys 
darbininkai: Ambrazaitis, Zi- 
zas ir černevičius. Baliaus pir
mininkas Kairys ir sekretorius 
jaunasis Linkus, pranešė, jog 
viskas jam jau yra prirengta 
ir prašė čermanų platinti ti- 
kietus.

Raportai
Iš CIO New Yorko valstiji- 

nės konvencijos, K. Kundrotą, 
15-ka minučių, skaitė raštiška 
raportą. Reikia užgirti tą ma
dą, dabar vykdomą praktiko
je, tai prirengimą tokių ra
portų. Juo$ klausydamas ma
tai konvencijos visą paveiks
lą ir girdi jos tarimus. Pana
šūs raportai yra labai tinka
mi ir spaudai. Tegu daugiau 
žmonių žino, kas dedasi unijų, 
kaip ekęnominiam, taip ir po
litiniam gyvenime, o ne vien 
tik šimtas-kitas susirinkimo 
dalyvių.

Po raportui, susirinkimas 
nutarė užmokėti dviem pa
siuntiniams po $8 į dieną. 
Konvencija traukėsi dvi die
nas.

Unijos direktorių atstovas 
pranešė va kokį kurjozą. Uni
ja dąleido daugeliui žinomam 
Crawford ui gamintis savo 
dirbtuvėse studentiškus žipo- 
nėlius, nes jis jų išleisdavo 
apie 30,000, o juos pirkdavo 
kur nors iš kitur. Jų gamini
mui unija davė ir nuolaidą, 
manant, kad tokiam blogam 
mete unijistai užsidirbs, duo
nos ilgesniam’ skaičiui dienų. 
Bet kaip jis juos pradėjo siū
ti, tai surado, jog tais žiponė- 
liais galima apvilkti ir virš 
dviejų šimtų svarų vyrus. Už 
tokią apgavystę unija atėmė 
iš jo teisę ant visados gaminti 
studentiškus rūbus.

Iš kitų raportų susirinkimas 
suprato, jog šie metai kriau- 
čiams yra geresni už 1901-mus 
metus, bet blogesni už 1907- 
tus. Dirbtuvės, išbuvę biznyj 
po 36 metus, turėjo užsidaryti 
d uris.

Delegato Raportas
Delegatas Michelsonas pra

nešė, jog iš 14-kos lietuviškų 
šapų tik 4-rios pilnai dirba. 
Kitos vos juda. Lyg ir gavė
nią baigant, o kada bus Ve
lykos,—atsakymo nėra. Tai 
tokia kriaučiška padėtis.' Jis 
ilgai kalbėjo, minėdamas 
kiekvienos vardą, bet apie jas 
jau buvo rašyta iš čermanų 
susirinkimo ir tai nesenai, tat 
kartoti tą patį plunksna prie
šinasi. . .

J. Nalivaika, S. K.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru- 

j 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 Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

___ (

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginos arba mote

ries dirbti abelną namų darbą. Gau
na du liuesus vakarus ir kiekvieną 

I antrą sekmadienį. Kambarys ant 
j vietos. Virti nereikia. Maža šeimyna. 
Reikalaujam rekomendacijų ir nori
me, kad bent kiek amerikoniškai 
kalbėtojų. šaukite Buckminster 
2-8967, arba kreipkitės pas Chanin, 
184 Clarkson Ave., Apt. 5F, Broo
klyn, N. Y. (231-233)

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'* Savo Draugams

K A NI) A YOJI M AI
Pasirandavoja 3 arba 4 kambariai 

garu apšildoma, 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)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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 Barberial 
Prielankus Patarnavirhas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

................  . .... .—- I

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue4 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312
* OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7-8 vak. 

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 Iki 12 vai. 15 ryto 

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

•••••••••••••••••••••••••••••••••e
: NAUJIENA DĖL VISŲ :
J PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS J

į RESTAURANTAS į
• Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
e Visas maistas geriausios rūšies. •
J KAINOS ŽEMOS J
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKĖJE •

; JOSEPH AŽYS :
J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J
• corner Union Avenue •

•••••••••••••••••••••••••••••••••S

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

Mateušas Sinibnavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ĖHus. 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.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

5

Gaminami Europiško ir Amerikoniško seiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir Jcepta 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.

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS




