
Krislai
Dvi Svarbios Dienos: 
Revoliucijos Sukaktuvės, 
Rinkimų Diena.
Kuo Lietuvos Kunigija

Pasižymi?
Del Karaliaus ir Karalie

nės Rinkimų.
Rašo R. Mizara.

Šią savaitę turime dvi la
bai svarbias dienas: pirma
dienį sukanka lygiai 21 me
tai, kai užsiliepsnojo Didžio
ji Socialistinė Revoliucija 
Rusijoj. Tai įvykis, kurį mi
nės visuose pasaulio kampe
liuose, kur tik yra išnaudo
tojų ir išnaudojamųjų. Pir
mieji šėls, antrieji džiaug
sis.

Sovietų Sąjungoj visa 
liaudis paminės šį įvykį ne
paprastai dideliu entuziaz
mu. * * *

Antradienį — mūsų kraš
te įvyksta rinkimai. Kiek
vienas darbo žmogus, užsi
registravęs, būtinai turi bal
suoti ir balsuoti taip, kad 
rinkimuose laimėtų progre
sas, o pralaimėtų reakcija!

* * *
Tie entuziastai, kurie pir

madienį džiaugsis socialisti
nio krašto laimėjimais, pri
valo tą džiaugsmą ir entu
ziazmą sunaudoti antradie
niui. Jie privalo darbuotis, 
raginti darbo žmones bal
suoti už tuos kandidatus, 
kurie stovi su prezidento 
Roosevelto Naujaja Dalyba!

Jei jie taip padarys, tai 
pirmadienio džiaugsmas ne
bus tuščias. Jų žodžiai bus 
paremti konkrečiais dar
bais. * * *

Vyskupas P. Bučys, rašy
damas “Šaltinio” (išeina 
Marijampolėj) num. 40-tam, 
žymi:

“Vienu dalyku mes pra
lenkėme pasauli, tai ištvir
kusių, nuo Bažnyčios atsi- 
metusių kunigų skaičium.”

Jeigu katalikų dvasiškija 
tatai pripažįsta, tai kodėl ji 
turėtų pykti ant eilinio ka
taliko, kai jis patampa lais
vamaniu?

Kai patys kunigai atsime
ta nuo bažnyčios, tai jau, 
bra, yra kas nors rimto!

* * *
“Lietuvos Žinios” šitaip 

pašiepia “karalių mylėto
jus”:

“Amerikos lietuviai kata
likai nutarė kiekvienoje pa
rapijoje išrinkti ‘karalių’ ir 
‘karalienę’, ir ‘karalaitę’.

“‘Amerika’ praneša, kad 
Apreiškimo parapija jau iš
rinkusi ‘valdovu porą.’

“‘Karalium’ išrinktas Pi
jus šalinskis, gavės 6,902 
balsų ir ‘karaliene’ Petronė
lė Draugelienė. "Už karalienę 
balsavę 6.496 katalikai. ‘Ka
ralaitė’ Matilda Petraitytė 
gavusi 4,125 balsus.

“Argi mūsų katalikai at
siliks nuo brolių amerikie- v • ciu.

“Rinkime kiekvienoje pa
rapijoje ‘karališkas šeimas’!

“Sakvsim, kleboną ‘kara
lium’. šeimininkę (gaspadi- 
nę) ‘karaliene’.

“‘Karalaitės’ rinkti nerei
kės. ..”

Gan išmintingą pastaba. 
Ar negeriau būtų, kad ir 
Amerikos lietuviai katalikai 
pritaikytų sau šitą formu- 
lą? Tuomet rinkimu klausi
mas išsirištu ilgam laikui.♦ * ♦

Drauge skaitytojau: “Lai-

svės” vajaus mėnuo jau pra
ėjo. Ką nuveikei? Ar jau at
likai savo prievolę? Ar ga
vai dienraščiui bent vieną 
naują prenumeratą? Jei ne, 
— kodėl ne?

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Kiekvienas “Laisves” 

skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisves” vajuje.
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FEDERACIJOS GALVA 
JAU SIŪLOSI TAIKY

TIS SU CIO

PREZ. ROOSEVELTAS ŠAUKIA BALSUOT UŽ PAŽANGIUS 
DEMOKRATINIUS KANDIDATUS ŠJ ANTRADIENĮ—NE- 
PASITIKET APGAVIKIŠKAIS REPUBLIKONŲ PRIŽADAIS

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirminin
kas Wm. Green jau pripa
žįsta, jog visoj šalyj darbi
ninkai trokšta ir reikalau
ja, kad Federacija apsivie
ny tų su CIO unijomis. 
Green, rašydamas “Ameri
can Federationist’e”, mato 
didelius darbininkijai nuos
tolius dėl kivirčų ir kovų 
tarp Federacijos ir CIO uni
jų. Todėl Green žada iš nau
jo pradėt derybas dėl apsi- 
vienijimo su CIO. Taip jis 
rašė tik už 9 dienų pirm 
CIO visašališko suvažiavi
mo Pittsburghe, kur CIO 
bus įsteigta pastoviais pa
grindais.

Liaudiečiai dar Stipriai 
Laikosi Vakariniame

Ebro Šone

J. STALIN, vadas socialistines visuomenės 
kūrimo Sovietuose

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistai jau penktadienį buvo 
paskelbę, kad jie užėmę 
strateginį miestelį Ebro de 
Morą, vakarinėje pusėje Eb
ro upės, ir kad generolo 
Franco vėliavos plevėsuojan
čios “per 8 mylias” tos upės 
krantuose. Bet tai buvo pa
gyras.

Ispanijos liaudiečiai dar 
tebevaldo Ebro de Morą, ir 
fašistai niekur dar nepasie
kė Ebro upės šiame fronte, 
kaip liudija N. Y. Times 
korespondentas H. L. Mat
thews. atsilankęs į šį frontą. 
Liaudiečiai taip pat laikosi 
stipriose Los Cabalos kalnų 
pozicijose, nors fašistai jau 
pirm keturiu dienų buvo 
pranešę, kad jie užvaldę 
šiuos kalnus.

Fašistai nuolat bombar
duoja Ebro tiltus, bet dar 
nė vieno jų neužėmė, sako 
tas pats korespondentas, 
nors jie užkariavo tūlas 
svarbias pozicijas Pinell kai
mo srityje ir kai kur kitur.

Valdžia Užęyrė CIO Mėsos 
Darbininkų Unijų

Washington. — Valdiška 
Šalies Darbo Santikių Komi
sija pripažino CIO unija 
kaip vienintelę darbininkų 
atstovę šešiose iš atuonių į- 
monių Wilson mėsos kompa
nijos New Yorko sirtyj.

Tokio. — Namas žemės 
drebėjimas sukrėtė Japoniją 
per tūkstančius ketvirtainių 
mylių; padarė daug nuosto
lių.

Herman Frutig, 65 m., 254 
Wyckoff Ave., pasikorė savo 
namuose dėl ligos ir nusimini
mo.

-----................................................. t........................

Didžiosios Socialisti
nės Revoliucijos 21 

Metų Sukaktis
Šiandien reikšmingiausia pasaulio istorijoj sukaktis— 

suėjo dvidešimt vieni metai didžiosios Socialistinės Sovie
tinės Revoliucijos.

Laimingiausiai šią revoliuciją mini Sovietų Sąjungos 
darbo žmonės. Bet ją mini ir milionai dirbančios liaudies 
visame pasaulyje. Sovietų žmonių didvyriškos kovos ir 
milžiniški jų laimėjimai šviečia viltim ir pavyzdžiu visai 
darbo žmonijai.

Vienybėje su Bolševikų Partija, Stalino vadovybėje, 
Sovietai baigia statyt beklasinę socialistinę visuomenę — 
ir jau ne mėnesiais, bet dienomis ir valandomis gerina 
žmonių būklę, lygiai keldami visų savo tautų gerovę ir 
kultūrą. Visi šiandien ten aprūpinti darbu ir vis šviesė
jančiu gyvenimu.

O kas kapitalistiniuose kraštuose? Vienam kriziui 
nepasibaigus, ateina naujas kapitalizmo krizis, masinis 
nedarbas, ir nauja giltinė milioninėms minioms — an
tras pasaulinis karas.

Tas karas faktinai jau prasidėjo. Fašistiniai-imperia- 
listiniai mėsininkai jau varo baisųjį skerdynių darbą Ispa
nijoj ir Chinijoj. 500 milionų žmonių įmesta į kruvinąjį 
naikinimo verpetą.

Didžiosios kapitalistiniai-demokratinės valstybės nieko 
nedaro tiem skerdikam sustabdyt. Anglijos ir Francijos 
valdovai tikrumoj tarnauja Mussoliniui ir Hitleriui prieš 
Ispanijos liaudį. Jie Muniche .pardavė Hitleriui demo
kratinę Čechoslovakiją, ir pastatė pavojun Lietuvą ir vi
sas silpnesnes tautas. Municho išdavystė buvo atkreipta 
ne vien prieš Čechoslovakiją. Ji buvo juo labiau atkreip
ta prieš taikos vykdymą bendrai su Sovietais. Municho 
sutartis buvo aiškus žingsnis prieš pačią Sovietų Sąjun
gą, nuoširdžiausią gynėją taikos ir menkesnių šalių ne
priklausomybės.

Pasaulio darbo žmonės visa tai mato ir kaskart giles
niu jausmu rišąsi prie Sovietų. Įvairios tautos laiko tik 
Sovietus atspirtim savo laisvei ir nepriklausomybei.

Kas gi buvo pasiryžęs vykdyt sutartis ir gint Čechoslo
vakiją? Tiktai Sovietai. Kas padeda Ispanijos ir Chini- 
jos žmonėm kovot prieš fašistinius gerkliapjovius? Vien 
tik Sovietinė Darbininkų Tėvynė.

Kas teisingai žada masėms žmonių pastovią taiką, už
tikrinimą, gerovę ir pažangą? — Tiktai ėjimas panašiu 
keliu, kokiu eidama sovietinė darbo liaudis įžengia jau į 
22-rus metus didžių savo laimėjimų.

(PASTABA: Rytoj “Laisvėje” bus išspausdintas la
bai svarbus Komunistų Internacionalo manifestas ry
šium su Sovietinės Revoliucijos 21-nu metu sukaktim ir 
su pasaulinę padėtim šiais laikais.)________________ '

Tyfus Tarp Žydų Ištremtų Lenkijon
Sbaszyn, Lenkija. — Išsi

veržė baisi užkrečiama liga 
tyfus tarp 5,000, žydų,N ku
rie čia buvo permesti iš Vo

kietijos. Tyfus tarp jų kilo 
del šalčio, alkio ir nešvaros 
šlapiuose barakuose, kur jie 
suvaryti.

Hyde Park, N. Y. — Pre
zidentas Rooseveltas per ra
dio atsišaukė į Amerikos pi
liečius taip balsuot rinki
muose šį antradienį, kad iš
laikytų medžiaginius ir so
cialius žmonių laimėjimus ir 
pažangią Naujosios Dalybos 
valdžią.

Išrinkt Gub. Lehmaną.
New Yorko valstijos pilie

čius Rooseveltas ragino vėl 
išrinkt gubernatorium H. H. 
Lehmaną, kaipo patyrusį ir 
progresyvį žmogų. Tiesiogi
niai neminėdamas republi- 
konų kandidato Dewey į gu
bernatorius, prezidentas 
betgi atžymėjo, kad jis ne
turi patyrimo tokiam atsa- 
komingam ir dideliam dar
bui, kaip New Yorko valsti
jos gubernatoriaus.
Demokratija Turi Tarnaut 

“Vidutiniam žmogui”
Didelė dalis Roosevelto 

kalbos buvo pašvęsta išlai
kymui demokratinės tvar
kos Amerikoj, ir jis tikrino,

ANGLIJA PERŠA FRANCIJAI, KAD JO- 
DVI DUOTŲ NAZIAM KOLONIJŲ; ŽA
DA JIEM IR BELGIJOS KONGO

London. — Anglijos val
džia siūlo Franci jai, kad abi
dvi pervestų naziams tūlas 
afrikines kolonijas, kurios 
per pasaulinį karą buvo at
imtos nuo Vokietijos. Ang
lija taip pat sutiktų perleist 
Hitleriui dalį Belgijos kolo
nijos Kongo.
Su tokiais pasiūlymais An

glų premjeras Chamberlain 
ir užsieninis ministeris lor
das Halifax važiuoja lapkri
čio 23 d. į Paryžių. Ten jie 
trejetą dieAų tarsis su Da- 
ladieru, Francijos ministe- 
riu pirmininku.

Pranešama, kad Anglija 
atiduotų naziam Nigeriją, 
šiaurvakariniame Afrikos 
pakraštyj, bet pasilaikytų 
Tanganyiką, kurią Vokieti
ja pirm karo taip pat valdė,

Anglija, Amerika ir Franci- 
ja Protestuoja Japonijai
London.—Anglija, Jungti

nės -Valstijos ir Franci j a 
ruošia protestą prieš Japo
niją, kad japonai stumia 
laukan tų šalių biznius iš 
Yangtze upės klonio Chini
joj ir įvedinėja tik japonų 
biznio monopolijas.

Paryžius. — Francijos So
cialistų Partija nekovos 
prieš komunistus, nors to 
reikalauja premjeras Dala- 
dier, kaip sako socialistų va
das L. Blum.

Shanghai. — Šėlsta žiau
riausi mūšiai tarp japonų 
ir chinų arti' Hankowo ir 
pietinėj Chinijoj.

resmanus, kaipo pažangų 
žmogų ir žinovą eivilės tar
nybos reikalų, orlaivininky- 
stės ir geležinkelių.

Rooseveltas perspėjo pi
liečius, kad šio antradienio 
rinkimuose jie neturi skirs
tyt kandidatų pagal jų tau
tinę kilmę, tikybą ar spal
vą: “Atsiminkime, jog Ame
rikos revoliucijos tėvai bu
vo žmonės įvairių religijų 
ir atvykę iš daugelio sveti
mų kraštų.”

Už Mich. Gub. Murphy
Prezidentas išreiškė pa

garbą Michigano valstijos 
gubernatoriui Fr. Murphy, 
vėl kandidatuojančiam į tą 
valdvietę, kaip pažangiam ir 
žmoniškam politikui. Sako, 
juk gubernatorius Murphy 
neužtraukė milicijos ant 

' streikavusių darbininkų 
prieš automobilių fabrikus; 
jis vengė kraujo liejimo ir 
įtikino fabrikantus ir dar
bininkų atstovus ramiai, de
rybomis baigt tuos didžius 
streikus, kurie “įvarė baimę 
visai šaliai.”

Rooseveltas sakė, jog ir 
New Yorko valstijos guber
natorius Lehman nenaudojo 
milicijos prievartos prie 
darbininkus.

kad “vidutinis žmogus, vy
ras ir moteris, išlaikys de
mokratiją, jeigu pati demo
kratija įrodys, kad jinai yra 
verta išlaikyt,”

Prezidentas įkirto repub- 
likonams, kad jie “plepa 
apie demokratijos išlaiky
mą, bet kas jiem iš tikro rū
pi, tai tik išlaikyt dalykus 
tokioj pat padėtyj, kaip jie 
pirmiau buvo. Bet demokra
tija turi rūpintis ir tuom, 
kaip dalykai turėtų būt per
tvarkyti.”

Išrinkt Sen. Wagneri
Rooseveltas karštai ra

gino N. Y. valstijos pilie
čius vėl išrinkt senatorių R. 
F. Wagnerj į šalies senatą 
ir nurodė ilgą eilę Wagne- 
rio įneštų ir kongreso pri
imtų sumanymų, tarnaujan
čių žmonėms, kaip kad: 
Darbo Santikių bilius, So- 
cialės Apdraudos bilius ir 
kt.

Prezidentas taip pat šau
kė išrinkt Jamesą M. Meadą 
į Jungtinių Valstijų kong- 

piet-rytiniame Afrikos pa
kraštyje.

Pagal Anglijos valdovų 
sumanymą, tai Franci ja tu
rėtų sugražint Vokietijai 
“griežinį Kamerūno, prie 
gumos medžiais. Tada Vo
kietija gautų apsčiai me
džiagos ratams savo auto
mobilių.

Anglijos ir Francijos val
dovai’ supranta, kad dėl to
kių dovanų Hitleriui kiltu 
“baisūs publikos protestai;” 
tai jie kol kas slepia tikruo
sius savo planus kas liečia 
davimą Vokietijai kolonijų. 
O paskui jie sakysią, kad tos 
aukos “padėsiančios susitai
kyt su Hitleriu tvirtais pa
grindais,” ir tatai patarnau
sią “pastoviai” taikai.

Naziai Grūdžia Austrus Ka
talikus j Franciją

Metz, Franci ja.—Vokieti
jos pasienio kareiviai varo 
būriais iš koncentracijos 
stovyklų austrus katalikus 
per sieną į Francijos pusę. 
Naziam jau persunku išmai
tint visus politinius kalinius 
stovyklose.

Paryžius. — Fašistų go- 
vėda išdaužė langus Komu
nistų Partijos centro. So
cialistai spėja, kad tai su 
pritarimu premjero Dala- 
diero valdžios.’

ORAS
Debesiuota ir laukiama 

lietaus.—N. Y. Oro Biuras.

Apgavingi Republikonų 
Prižadai

Prezidentas persergėjo pi
liečius nepasi tikėt republi
konų politikierių prižadais, 
kurie laike rinkimų taip pat 
dedasi “darbininkų drau
gais;” jis patarė atsižvelgt 
į jų darbus praeityje, kam 
jie tarnavo ir kas dabar pi
niginiai juos remia ir kas 
agituoja už tuos republiko
nų politikierius (kurie tik
rumoj eina prieš darbinim- 
kus ir prieš pilietines žmo
nių laisves.)

Bet Rooseveltas padarė 
vieną nuolaidą atžagarei
viams, kuomet jis ant lygių 
pastatė komunistus ir fašis
tinius republikonus. Tuomi 
jis stengėsi atremt atgalei- 
vių primetimą, būk Roose- 
veltas palinkęs į komunistų 
pusę. Todėl Rooseveltas ir 
sakė:

“Kaip kad dalykai stovi 
šiandien, fašizmas ir komu
nizmas — ir senosios eilės 
toriai (atžagareiviai) repu- 
bl ikonai — dar nesudaro 
pavojaus tolesniam gyvavi
mui mūsiškio valdžios pavi
dalo ... Bet jeigu Amerikos 
demokratija nustos žengus 
pirmyn kaip gyva spėka, 
jeigu jinai dieną ir naktį 
nesistengs ramiais būdais 
gerint būklę mūsų piliečių, 
tai fašizmas, komunizmas 
eis stipryn, gal su netikslia- 
nesužinia pagelba iš senųjų, 
torių republikonų pusės” 
(kurie neatsižvelgia į žmo
nių reikalus). -
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balsuotojai turės teisę už jį pasisakyti. 
Faktinai, mes patariame, nuėjus balsuoti, 
pirmiausiai nubalsuoti už Amterį, o pas
kui balsuoti už visus tuos, kuriuos turi 
savo sąraše Amerikos Darbo Partija.
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RYTOJ
: Lapkričio 8 diena šiemet nepaprastai 
svarbi diena. Tai rinkimai Jungtinių 
Valstijų kongresmanų ir senatorių; tai 
rinkimai visos eilės valstijų gubernato
rių ir seimelių narių. Tik 1940 metų pre
zidentiniai rinkimai gal būt bus mūsų 
krašto gyvenime svarbesni, kaip šitie, 
kurie įvyks rytoj.

Tuo būdu mūsų šalies piliečiai-balsuo- 
tojai turi labai gerai pagalvoti, kaip sa
vo balsus sunaudoti. Kiekvienas balsuo
tojas, pirm balsuojant, turi apsisvarstyti, 
apsidairyti, kad nesueikvojus savo bal- 
šo — to svarbaus įrankio — netiksliai, 
Žalingai.
1 Šiandien prieš Amerikos žmones stovi 
klausimai: demokratija ar fašizmas? 
Progresas ar reakcija? Šitie klausimai 
nūnai yra vyriausi klausimai. Labai 
daug reikš, ką į tą pasakys rinkikai-bal- 
suotojai. Jeigu jie, sąmoningai ar ne, pa
duos savo balsus už reakcinius kandida
tus, už tuos, kurie eina prieš prezidento 
Naująją Dalybą, prieš tą legislatūrą, ku
ri pavyko pažangiajam kongreso sparnui 
pravesti per praeitus dvejus metus, tai, 
nereikia nei sakyti, Amerika pasisuks į 
reakcinę pusę. Bet, jei jie visi sąmonin
gai paduos savo balsus už pažangiuosius 
kandidatus, stojančius su prezidentu 
Rooseveltu, stojančius už Naująją Daly
tą, stojančius už pažangiąįį&s, reformas, 
nešančias naudą darbo žmonėms, tuomet 
jie balsuos pažangą, demokratiją ir Ame
rikos žmonės iš to galės tik pasidžiaugti.

Labai sunku šiandien padaryti griež
tą partijinę liniją, kai prisieina balsuoti. 
Dėlto nei nereikia to jieškoti. Atsimin
kim: šiandien partijinės linijos nyksta. 
•V ra demokratų, kurie prieš prezidentą 
Kooseveltą kovoja aršiau, nei tūli repu- 
tlikonai. Yra republikonų, kurie prezi
dento Roosevelto politiką remia geriau, 
hei tūli demokratai.

Todėl šiandienis balsuotojas turi būti 
Jabai apdairus ir žinoti, už ką savo balsą 
paduoti.
:: Mums šiemet labai svarbu New Yorko 
valstija. Šičia, mat, turime Amerikos 
Darbo Partiją; šičia turime šiemet stip
rią republikonų mašiną, pasiėmusią sa
vo globon p. Dewey. Šičia, beje, turime 
Vieną Komunistų Partijos kandidatą į 
kongresmanų^, Israeli Amterį. šičia tu
rime naujos valstijos konstitucijos bal
savimą.
; Patariame mūsų skaitytojams tėmyti 
paskutiniam mūsų dienraščio puslapy 
&pie tai, kaip ir už ką balsuoti konstitu
cijos taisymo klausimu.

Kiek tai liečia balsavimus į valdinin
kus ir kongresmanus: balsuokit už tuos, 
kuriuos užgiria Amerikos Darbo Partija. 
J.* Be to, balsuokit L Amterį, kandida
tuojantį Komunistų Partijos Sąraše į 
J. V. kongresą. Jis kandidatuoja valsti- 
jine plotme. Visos New Yorko valstijos

21 Metai
Šiandien, lapkričio 7 d., sukako lygiai 

21 metai, kai prasidėjo Didžioji Social
istinė Revoliucija Rusijoj. Laimingi tie 
iš mūs, kurie galėjome džiaugtis tuo 
džiaugsmu 21 metai atgal. Dar laimin
gesni esame tie, kurie šiandien galime 
pasidžiaugti socializmo krašto laimėji
mais, kurie neišpasakytai atydžiai sekė
me per tuos dvidešimts vienerius metus 
Sovietų progresą, progresą socializmo!

Nedaug šiandien yra tokių, kurie iš
drįstų sakyti, kad Sovietai žlugs, ir ten, 
kur šiandien klesti socializmas, atsisteigs 
kapitalizmas su jo visais žiaurumais. 
Net ir tie, kurie tą sako, patys sau neti
ki, širdy mano ką kitą.

Tvarka, išgyvenusi 21-nerius metus, 
išsiauklėjusi savo naująją kartą, kuri ka
pitalizmą pažįsta tik iš knygų, gyvuos! 
Milionai josios geriausių piliečių, jaunų 
ir senų, pasiruošę neatiduoti priešui nei 
vieno colio žemės! Raudonoji Armija bu
di dieną ir naktį, pasirengusi ginti so
cializmo tėvynę, neleisti neprieteliams 
užgrobti šalies, kurios santvarkai pa-, 
grindai yra pagrįsti sulyg Markso, En
gelso, Lehino ir Stalino mokslu!

Mes čia neapsistosime ties tuo kūry
biniu progresu, kurį socializmo kraštas 
padarė per tuos 21 metus. Tai bus pa
daryta 'atskirais straipsniais. Tiek pa
sakysime: tas progresas milžiniškas, jis 
pasiektas tokiais tempais, kokių nei jo
kia šalis iki šiol nebuvo parodžiusi!

Svarbu priminti tik vienas dalykas, ku
ris nūnai yra svarbiausiu: Kaip prieš 21 
metus, taip ir šiandien Sovietų žeme uo
liai kovoja už taiką, kovoja prieš karą. 
Šiandien nerasi nei vieno su sąžine žmo
gaus, kuris sakytų priešingai. Dėlto, 
apart visų kitų josios gerųjų pusių, jos 
nuopelnų pasaulio darbo žmonėms, So
vietų Sąjuųga yra žinomiūusia iaipo 
čampionas taikos, kaipo laikytojas fašis
tinio pasaulio nuo karo.

Minėdami šiąsias svarbias sukaktuves, 
mes sakome:

Tegyvuoja garbingas socializmo kraš
tas, Sovietų Sąjunga!

Filipinų Salų Darbininkų Vienybė
Lapkričio 1 (į Filipinų Salų Komunis

tų Partija sušaukė savo kongresą Mani
loj ir ten buvo suvienytos to krašto so
cialistų ir komunistų partijos.

Kongrese dalyvavo 380 delegatų, tame 
skaičiuj 57 socialistai delegatai, atstovau
jant 12-ką provincijų.’

Iki šiol Filipinų Salų Komunistų Par
tija veikė nelegaliai, bet nuo šio kongre
so ji bus legališka. Suvienytoji partija 
pavadinta Filipinų Komunistų Partija.

Gražų pavyzdį Filipinų Salų revoliu
ciniai darbininkai duoda kitų kraštų 
darbininkams. Iki šiol panaši vienybė 
įvyko tik Katalonijoj, kur socialistų par
tija susivienijo su komunistų partija. Da
roma žingsniai, kad tokią vienybę įvyk
džius ir Ispanijoj.

Be abejo, ateity atsiras dar visa eilė 
kraštų, kurių revoliuciniai darbininkai 
padarys taip, kaip Katalonijos ir 
Filipinų Salų socialistai su komunistais 
padarė.

Niekad žmonijos istorijoj darbininkų 
vienybė nebuvo taip reikalinga, kaip 
šiandien!

f Klausimai ir Atsakyčiai

Brangūs Laisviečiai:
’Turėdamas nedaug atliekamo 

laiko iš po keliones iš Ispanijos, 
skubu jums parašyti šiuos ke
letą žodelių, kurie, kaip ir vi
sada, manau, bus jums artimi.

Brangūs draugai! Užvakar 
saulei leidžiantis, po ilgo, krop- 
štaus pasiruošimo, apsupti Is
panų liaudies vyriausybę jau
kios ir šiltos globos, keli šimtai 
vyrų apleidome gražų pajūrio 
kurortą, kur mūsų liaudies ka
rių veteranų globa ir priežiūra 
buvo nepaprastai gera ir švel
ni. Ir vykome ’ visi, ne sulyg 
savo noro, iš šalies, kur platie
ji liaudies sluoksniai veda treti 
metai sunkią ir karžygišką ko
vą už duoną, už laisvę, už gy
venimą, už viso pasaulio žmoni
ja-

Sunki buvo kelionės pradžia 
ir pati visa kelionė, kada dar 
didelė dalis Ispanijos liaudies 
randasi grobuonių fašistų ran
kose, kur darbo žmogus yra pa
smerktas žmonijos priešo il
giems sunkios vergovės me
tams. Nevienam iš mūsų išvyk
stančių į platųjį pasaulį skau
dėjo širdis, ir slėgė sunki savi
jauta, kada dar tie Ispanijos 
darbininkai, valstiečiai, pažan
gūs inteligentai ir visi darbo 
žmonės, nepbrgalė j o ' tą j į kruvi
ną fašizmą, nesuteikė visam 
pasauliui tą didelę gyvenimo ir 
gerovės dovaną, kurios taip 
laukia darbščioji ir taikioji 
žmonija*, ■ .pritvinkusiam karo 
dujų pasaulyj.

Išvagotais vargo veidais val
stiečiai prie savo arklų laukuo- patyrę ir pasimokinę iš užsitę-

karo vyriausybės atstovai, ku
rie pasakė karštas, jaudinan
čias kalbas, visais atžvilgiais 
atsidėkodami už mūsų padėtą 
kovą, apgailestaudami tas kri
tusias aukas, linkėdami ir atei
tyje, kur nebūsim, dar su dides
niu pasiryžimu kovoti už tą 
tikslą, kuris mums gerai žino
mas, dar su didesne viltimi žiū
rėti j tuos kilnius žmonijos ho- 

ir būti atstovais tos

Gal kas, mano ar pamanys, 
kad mes išvykstantieji esame 
piktos valios žmonių auka. Bet 
taip pamanęs skaudžiai apsi
riktų. Internacionaliniai kovo
tojai iš visų kraštų atliko jau 
tą svarbią, neišvengiamai bu
vusią labai reikalingą pareigą, J rizontus, 
atremdami ginklu sukilusį ir, kovos tarp visų kraštų progre- 
smarkiai žengusį pirmyn prie-'šyvių masių, už solidarinę pa
šą visais frontais į liaudies ša
lies gilumą. Kaip mūras tvir
tos darbo krutinės užtvėrė ke
lią sukilusiems smurtininkams 
fašistams. Tūkstančiai pasi
šventusių krūtinių krito .ir rado 
amžiną ramybes vietą toje že
mėje, kuriai Lemta būti kelro
džiu visiems taikos ir gyvenimo 
trokštantiems žmonėms.

Bet nukalti vergijos retežiai 
susmuko pakelyje, nepajiegda- 
mi surakyti laisvų žmonių, ži
nančių gyvenimą, su karštomis 
meilės širdimis savo kraštui.

Šiandien mums išvažiuojant, 
dėl tolimesnės prieš interventus 
fašistus kovos ir dėl pagrindi
nio respublikos laimėjimo tiks
lo, dėl įrodymo visam pasauliui, 
už ką jauna progresyvė Ispani
jos respublika kovoja, reikia šį 
liaudies vyriausybės nutarimą 
vykdyti, -tvirtai manant,? kad 
tas žygis-, gal, bus. realiai spren
džiamas Ispanijos respublikos 
ir viso pasaulio taikos likimo. 
Tegu visi, kam taika rūpi, ma
to aiškiai, kurioje pusėje kas 
už ką kovoja.

Netenka abejot, kad likę bro
liai ispanai, visais atžvilgiais

plausimas:
•• Aš turiu žentą, kuris gy
vena netoli’New Yorko. Jis 
jrra mokytas žmogus, inži- 
jjierius. Natūralu, kad, kai- 
JĮo “Laisvės” skaitytoja, aš 
jam dažnai prisimenu apie 
Bovietų Sąjungą. Jis sakosi 
įjatsai norėtų pastudijuoti 
žtpie tą naują žemę.
•• Ar galėtumėte jūs man 
įteikti surašą angliškų 
knygų, kurias aš galėčiau 
patarti jam pasiskaityti

'apie Sovietų Sąjungą? Bū
siu labai dėkinga.

Komunistinė Motina.
Atsakymas:

Apie Sovietų Sąjungą.y ra 
išėjusių daug gerų anglis 
kų knygų. Mes patartumė
me jūsų žentui inžinieriui 
atvažiuoti New Yorkan į 
Workers Bookshop, 50 East 
13th St. ir pasirinkti. Ten 
jam patars, kokios knygos 
geriausios ir naudingiausios

pasiskaityti.
Nuo savęs patariame jam 

perskaityti šiuos kūrinius 
apie Sovietų Sąjungą:

“The Constitution of the 
U.S.S.R.”

“The Soviets” by Albert 
Reese Williams.

“Soviet Communism” by
Sidney Webb.

“Story of Soviet Prog
ress” by Corlis Lamont.

“This Soviet World” by 
Anna Louise Strong.
________ k_________*__________________ _

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Jis Ne žioplas
—Kodėl nesiklausei pre- 

lekcijos apie erdvių kūnus? 
Mačiau pastovėjai pas sve
tainės duris ir nuėjai,— 
klausia Jonas Miko.

—Aš ne žioplas.
—Kaip tai? Ar tu manai, 

kad visi tie, kurie klausėsi, 
yra žiopliai?

—Žinoma, kad žiopliai.
—O ką gi tu žinai apie 

erdvių kūnus, jei nėši žiop
las?

—žinau, ar ne žinau, tai 
mano dalykas. Bet aš nie
kuomet netikėsiu, kad ko
kio tai Saturno žiedas yra 
šešių tūkstančių mylių dy
džio. Jei jo žiedas yra tokio 
dydžio, tai, įsivaizduok, 
koks didelis galėtų būti jo 
pirštas... Ar tai galimas 
daiktas? Tai nesąmonė... 
O žiopliai klausosi...

Tai per klaidą...
Naktis. Moteris viena na

mie. Sėdi patamsyje ir lau
kia. Laukia gana' ilgai.

Ateina žmogū's. Ateinat ty
kiai, kad nė kaimynai ne
girdėtų, nė to namo, į kurį 
jis eina, žmonės nepabustų.

O moteriškė patamsyje 
laukia. Laukia apsiginkla
vus ir kočėlu ir puodais, sa
kytum, kaip į karą pasiruo
šus.
« Žmfrgūfi'įeina. Viduj pasi
girsta bildėsis, klyksmas, 
vaitonė.

Dabar atsidaro antroji 
scena. Teismabutis. Teisė
jas stebisi moteriškės nar
sumu, kad ji, būdama vienui 
viena namie, pasitiko dįktą 
žmogų, atėjusį vogti, suko- 
■čiojo jį, sumaigė ir atidavė 
policijai.

—Ar negalėtum pasiaiš
kinti, iš kur tamstai tiek 
drąsos radosi?—klausia tei
sėjas.

—Tai įvyko per klaidą. 
Mat, aš laukiau savo vyro 
pareinant namo. Ir buvau 
prisiruošus pasitikti jį, kaųi 
pridera... Bet čia ateita 
svetimo žmogaus... Aš tik 
tada pastebėjau, kad tai ne 
maniškis, kaip jau buvau 
jį nukovusi, ir kai įsižiebiau 
žiburį. Iš tikro, .aš nekal
ta...

.Sugraibstė Es-Džei.

gelbą kovojančiai liaudies ma
sei, kuri taip reikalinga skubios 
pagelbos. Šie visi žodžiai buvo 
sutikti didžiausiais aplodismen
tais, ir su nepaprastai griaus
mingu “viva Republika Espa
na,” kuri tą naktį šioje stotyje 
atrodė, tokia varginga, meili ir 
kupina pergalės vilčių, kad ne
vienam teko skaudžiai pasi
jausti, ją apleidžiant. Po gar
sių obalsių respublikos laimei, 
griausmingai suaidėjo Interna
cionalas, nors tautiniai pasi
skirstymas nepaprastai buvo 
didelis. Su prislėgtomis širdi
mis ir kupini dar didesnio ko
vos pasiryžimo, traukiniui pa
mažu slenkant pirmyn, apleido
me šalį, Ispanijos respublikos 
šalį, kurioje tiek daug pasiau
kojimo, tiek daug supratimo to 
kilnaus žmonijos tikslo, tiek 
vilčių, tiek noro sukurti naują 
gyvenimą, nors treti žiauraus 
karo metai su tuo nelemtuoju 
fašizmu išvagojo nevienam pa
siryžėliui veidą, ir padarė fizi
niai smarkiai sumenkusį. Bet 
kartu tvirtai, kaip plieną, už
grūdino prieš žiauriuosius žmo
nijos priėsus, užsienio interven
tus fašistus, ir visus kitus liau
dies priešus, pradedant trockis- 
tais, baigiant 5 kolona, kurie 
padarė daug žalos visai liau
dies šaliai, visiems darbo žmo
nėms, visam progresyviam pa
sauliui, kaip mirties šmėkla pa
grobdama pas save dideles kil
nių žmonių aukas ir tuos jau
nuosius būsimo gyvenimo žie
dus. 1 ' • • ’ ‘‘ H-

susio karo, ginkluoti moderniš
kais ginklais, gaudami vienokią 
ar kitokią viso pasaulio darbo 
žmonių pagelbą, nepralaimės.

Visa tai omenyj turint, gerai 
žinant savo tolimesnį darbą, 
pilni neapykantos priešui, trau
kiniui sunkiai dūsuojant ir 
smarkiai lekiant -pro /kaimus, 
miestelius ir miestus, kilomet
ras po kilometro, saliutuojant- Atleisk, šalis gyvybės ir pa- 
katariečių darbo žmonių, na.' siryžimo, lalmSs lr «erovSs zm0‘ 
kčiai užėjus, pasiekėme paskui M bak bQk nc!n“°h“’ 
tinį pasienio didesnį miestą,' 
kur karo orkestro ir bubnų 
garsai davė žinoti, kad esame 
vieni iš tų, katrie ir praeityje' 
ir ateityje .
Ispanijai brangūs. Netruko ir 
iš susirinkusios minios ■. 
sveikinimo linkėjimų. ’ Mes gi 
taip pat atsakėme garsiais res- 
publikos gyvenimo šūkiais, kas nijos gyvenimo zudrko savo gy- 
ciiUora tfom mmfaiirn nae var-,vybinius įsikalus, dabaitima- 

me vargų dejonių pasaulyj, su 
karo šmėklomis visose pakam
pėse.

Į Traukinys netrukus pasiekė 
i pirmą Francijos pasienio stotį, 
| kuri pilna šviesos elektros ži- 
j burių, ko Ispanijoje naktį nie

kur neaptiksi. Traukinys susto
jo. Stotyje matėsi daug vaikš
čiojančių policijos valdininkų,

se, ir tos vargšų moterys su 
mažais kūdikiais rankose, su 
pritvinkusiomis ašarų akimis, 
susibūrusios būreliais, iš visos 
širdies atsisveikino su tais liau
dies reikalų kovotojais iš visų 
pasaulio kraštų, atvykusių tam 
svarbiam ir pilniam žmonijos 
gerovės tikslui. -Kietos darbi
ninkiškos saliuto ir jėgos pakel
tos kumštys rodė, kad mūsų vi
sų tautų darbo žmones yra vie
na broliška ir seseriška šeima, 
kuri jokiu būdu nesiduos sun
kios vergijos Retežiais pavergti.

Maži tie vaikučiai, ir tie in
stinktyviai suprasdami savo 
bendros darbininkiškos šeimos 
dalyvius, mažais kulokėliais at
sisveikino su savo laimingos 
vaikystės gyvenimo nešėjais, 
tarptautiniais liaudies vetera
nais, atidavusiais kovoje daug 
savo brangios sveikatos. Jau
nos ispanės su gražiomis aki
mis ir su užburta meilės šypse
na taip pat nepagailėjo išva
žiuojantiems savo pilno nuo
širdumo žvilgsnių, gerai žino
damas, ką išlydi ir kokiam 
reikalui, ir ko galima laukti iš šviesos spindulių kur ne kur 
išvažiuojančių. matėsi. Tuoj atvyko aukštos

| di savo mirtiniems priešams, 
tave žudantiems. Pasižadame 
kiekvienas tau padėti viskuo, 
kuo galėsime, gi pati ženk tuo 

jaunai‘respublikaii žmonij°s saulėtu keliu ! Iaim?> 
nnvū.K Netruko ir U gražų’ linksm% gyvenimą, ro- 

atšaldyk pavergtai be laimes, be 
' džiaugsmo žmonijai, kaip gali 
I darbo žmonės apginti nuo žmo-

sudarė gerą nuotaiką pas var-( 
gaiš gyvenančius, pasiryžimo 
kupinus žmones.

Sanitarinis traukinys bematant i 
atlėkė prie paskutinės pasienio' 
stoties, kuri savo, išvaizda at-į 
rodė gana didelė, moderniška

Ypatingas Lloyd George, 75 metų amžiaus buvusio 
Anglijos premjero, “plūgas,” kuriuo ariama žemė 
jo dvare. Buvusis premjeras pajuokė amerikietį 
Lindbergą, pareikšdamas, kad jis menkai nusimano 

apie Sovietų orlaivinirikystę.

kurių veidai atrodė rūstūs ir 
ne tokie artimi mūsų kelionei.

(Bus daugiau)

Maistas ir Sveikata
Valgiai, kurie prisideda prie 

dantų budavojimo, yra žali 
vaisiai ir daržovės, ypatingai 
obuoliai, kopūstai ir celcriai. 
Jie naudingi valytojai ir geis
tina, kad jie būtų įvesti duoti 
po valgio. Kaip daug geriau 
jaustųsi mūsų burnos, negu 
dab<ar, jeigu gale valgio joms 
duotum, vietoj saldžių pudin
gų ir šaltakošės ir pyragaičių 
—kokių nors naudingų vaisių.

Vaikams reik duoti čielų 
grūdų valgius. Jau pagaminti 
valgymui pusrytiniai maistai 
yra naudingi, kadangi juos 
reikia kramtyti, o'kramtymas 
stimuliuoja dantis. Nekurtos 
motinos duoda savo vaikams 
tuos grūdus sausus tarp val
gių, o pusryčiams duoda su 
pienu. Kitas maistas, būdavo- 
jautis ir saugojantis dantis,

Nori Užčiaupt Burnas An
glijos Seimo Atstovams

London. — Anglijos užsie
nio reikalų ministeris lor
das Halifax reikalauja, kad 
Anglų seimo atstovai savo 
kalbomis daugiau “neįžeidi
nėtų” Hitlerio ir Mussoli- 
nio; reiškia, jie turėtų liau
tis kritikavę fašistinius dik
tatorius. x v

Barcelona, Ispanija. — Po 
to, kai Anglijos, Vokietijos, 
Francijos ir Italijos valdo
vai padarė sutartį Muniche 
prieš Čechoslovakiją, tai 
Mussolinis ir Hitleris siun
čia dar daugiau ginklų ir.
amunicijos generolui Fran- 
co’ui prieš Ispanijos respub
liką. Kad taip jie daro, tai 
respublikos valdžia įrodo 
faktais ir dokumentais

yra pienas, cod liver aliejus ii 
saulės šviesa. Pienas turtin
gas kalkėmis, cod liver alie
jus ir saulės šviesa pagelbsti 
kūnui sunaudoti tuos kalkius.
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DIDYSIS LAISVES KONCERTAS
Turime džiaugsmo paskelbti šio koncerto programą kaipo turiningą ir įvairę. 

Dalyvauja žymiausi lietuvių talentai ir kitataučiai talentai.

Aido Choras
Vadovaujant

Aldonai Žilinskaitei
atidarys programą

Prašome nesivėluoti, nes pro
gramas prasidės paskirtu lai
ku. Būkite laiku ir matykite 

ištisą programą/

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, tenoras

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio

November

Po Koncerto Šokiai

A. KENSTAVIČIENE, Sopranas, iš Chicago, Ill,

Sėdynės rezervuotos. Prašo
me iš anksto įsigyti įžangos 
bilietus. Iš anksto įsigydami 

bilietus gausite geresnes 
vietas.

Koncertas Prasidės 
3:30 Vai. po Pietų

Įžanga Koncertui 
50c, 75c ir $1.00 
Vien tik Šokiams 40c.

Prašome įsitėmyti, kad po Koncerto bus Šokiai

Ensemblis Aidbalsiai
Vadovaujamas B. Šalinaites 
Grupė gerai išlavintų dainininkų. Jie 
bus lietuviškuose kostiumuose, dainuos 

lietuvių liaudies dainas ir šoks 
lietuviškus kolektyvius šokius.

Labor Lyceum Salėje
949 Willoughby Ave., B’klyn

IWO šokiką grupe vardu “Černačevsky, ” keturios poros pasižymėję šokimu kolek
tyvią liaudies šokią. Gražią komplimentą už pasižymėjimus jiems yra suteikusi 

amerikoniška spauda.

Ukrainų Stygų Orkestrą 
duos gražių kavalkų iš liaudies dainų, 
vadovaujant solistams. Tai bus naujas 

ir gražus kavalkas mūsų koncerto 
programoje.

Puikiausią pasimatymą su se
nais pažįstamais ir daugiau
sia progą įsigyti naują pažin- 
čią bus “Laisves” Koncerte.

Daug mokinos ir daug atsiekė mu
zikos srityje. Šiandien jis yra žy
miausias lietuvių dainininkas-tenoras 
Amerikoje.

A. MICKEVIČIŪTE, Mezzo-Sopranas

Puiki dainininkė, Mezzo-Sopranas 
iš Providence, R. I. Ji ten dainuoja 
Amerikonų scenoje. Mes ją girdė
sime “Laisvės” Koncerte.

Aleksandras Vasiliauskas

Adele Mickevičiūte

Daug metų praleidusi konserva
torijose besimokindama ir atsiekusi 
aukštą muzikos mokslą. Ji atvyksta 

/ iš Šcranton, Pa. į “Laisvės” Koncer
tą griešti smuiko solų.

F. M. NIKOLAJEVAS, basas 
rusų-italų-francūzų operų 

dainininkas.

Birute Indruliute

Petras M. Nikolajevas

- dainininkas. Šiame “Laisvės” Kon
certe jį pamatys ir išgirs lietuviai. \

Basas, rusų-italų-francuzų operų

BIRUTA INDRULIUTE, 
iš Scranton, Pa., puikiai išsi

lavinusi smuikininkė.

Gros George Kazakevičiaus Šešių Kavalkų Orkestrą. Vien Tik Šokiams Įžanga 40c. 
z • ‘
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(Tąsa)
Taigi Šedvilas, nors pats drebėdamas ir mikčiodamas, 
klausinėjo vieno dalyko po kito, kuomet moterys skaus
mingai laikė į jį įsmeigusios savo akis. Jos negalėjo su
prasti, apie ką jis kalbėjo, bet nuvokė, jog tuo pokalbiu 
remiasi jų likimas. Galop, kai jau jis išklausinėjo apie 
viską ir daugiau jau nežinojo ko klausti,ir atėjo laikas, 
kada jos savo- žodį tartų, teta Elzbieta negalėjo susilai
kyti nuo ašarų. Jokūbas paklausė jos,, ar ji nori pasira
šyti; jis paklausė du kartu—ir ką gi ji galėjo atsakyti? 
Kaip ji galėjo žinoti, kad šis advokatas sako teisybę, 
kad jis nėra su jais susikalbėjęs? Antra vertus, kaip 
ji gali tą pasakyti—kuo ji gali remtis? Visų akys, kiek 
tik rūme radosi, buvo nukreiptos į ją, laukiant žodžio ir, 
pagaliau, vos per ašaras įmatydama, pradėjo grabalioti 
ir, išsitraukusi, atrišo mazgą. Visą tą laiką Ona sėdėjo 
kampe dabodama ir gniaužydama rankas, nusigandusi. 
Ji norėjo riktelti ir įspėti pamotę, kad susilaikytų, nes 
tas viskas tik spąstai; bet, tarytum kas gniaužė ją už 
gerklės ir ji negalėjo nei balso išleisti. Tai gi teta Elz
bieta paskleidė pinigus ant stalo, o agentas, pasišėręs, 
perskaitė, parašė paliudijimą, kad jau tiek pinigų pri
imta ir perdavė jiems minėtąjį pirkimo namų kontraktą. 
Paskui atsiduso su užsiganėdinimu, pakilo,' paspaudė 
visiems rankas, kalbėdamas su jais taip pat švelniai ir 
mandagiai, kaip ir iš pradžios. Ona atsiminė, kad ad
vokatas minėjęs, būk jam reiksią dolerį užmokėti už 
dokumento peržiūrėjimą, taigi tarp jų vėl pakilo ginčas. 
Bet užmokėjus tą, jie visi išėjo gatvėn ir pamotė ner
vingai laikė popierą suspaudusi rankomis. Jie taip jau
tėsi nusikamavę dėl baimės, kad sunku buvo jiems eiti 
ir turėjo pakeliui ilsėtis.

Taip jos ėjo namon, gniaužomos neišpasakytos bai- 
. mes. Vakare, kai Jurgis parėjo ir išgirdo, kaip viskas 

atsibuvo, dalykas buvo užbaigtas. Jis buvo tikras, kad 
juos prigavo ir jie bus prapuolę. Jis draskė sau plaukus 
ir keikėsi, kaip iš proto .išėjęs, prisiegaudamas, kad dar 
tą pačią naktį jis užmušiąs agehtą. Pagaliau, pagrobė 
popierius, išbėgo iš namų, ir pro “jardus” leidosi link 
Halsted gatvės. Jis ištraukė Šedvilą iš namų, nedavęs 

į*-, pabaigti tam vakarienę, ir abu nusiskubino pasiteirauti 
pas kitą advokatą. Kada jiedu įėjo į ofisą, advokatas net 
pašoko iš kėdės, nes Jurgis išrodė, kaip pamišęs, su pa
sišiaušusiais plaukais ir krauju pasisiuvusiomis akimis. 
Jo draugas aiškino, kame dalykas ir advokatas, pasi
ėmęs popierius, pradėjo juos skaityti, kuomet Jurgis sto
vėjo įsikabinęs su ranka į stalą, nerviškai drebėdamas.

Kartą ar du advokatas apsistojo skaitęs ir ko tai 
Šedvilo klausė. Jurgis nei žodžio nesuprato, bet jis visą 
tą laiką turėjo akis įsmeigęs į advokatą, stengdamasis 
atspėti, ką tas ten randa. Jis net išsižiojo matydamas, 
kaip advokatas apsistojo skaitęs ir, nusijuokęs, ką tai 
pasakė Šedvilui, taigi. Jurgis apsigrįžo ir, sunkiai kvė
puodamas, nes smarkiai plakė širdis, užklausė Jokūbo:

Naujosios Anglijos Draugams ir Simpatikams Great Neck N. Y.
Kad Karolis Marksas Kalbėtų 

Bostone. . .

' Jei Karolis Marksas prisi
keltų iš kapo ir atvažiuotų 
Bostonan pasakyti prakalbą, 
tai jo , prakalbos pasiklausyti 
susirinktų ne tik iš Naujosios 

, Anglijos, bet ekskursijos su
važiuotų iš visos plačios Ame
rikos. Jį mylėtų išklausyti ne 

. tik darbo minios, bet ir auk
so veršiai. Ką Marksas sakė 
prieš penkiasdešimt penkis 
metus, tas šiandien pilniausiai 
atitinka mūsų gyvenime.

Lapkričio 6 d., 3 vai. po 
pietų, Bostono Arenon atva
žiuos kalbėt ką tik sugrįžęs 
iš Franci jos Markso pasekėjas, 
Komunistų Partijos sekreto
rius, drg. Browderis. Kaip 
anais laikais Karolis Marksas 
mokino ir vesdavo'mases, taip 
dabar drg. Browderis yra ne 
tik Amerikos masių vadas, bet 

‘ tampriai susirišęs su viso pa
saulio darbininkų klase. Ką 
BfBwderis nūnai sako, jo klau
so ne tik darbininkų masės, 
bef nuosekliai jo kalbas seka 
Ir kapitalistų šulai. Jei drg. 
Browderis kalbėtų dvidešimt 
keturias valandas be pertrau
kas, klausytojams nenusibos
tą, bet tik gaudytų jo kiekvie
ną žodį, kuris yra taip svar- 

- bus, kaip pats mūsų gyveni
mas. , Neliekim ašarų ant did- 
▼ytių kapų, bet ateikime ir iš- 
lirausykime, ką jie mokina 
Itttts šiandien!
....♦•Apart drg. Browderio, kal
bas draugas Hicks, Harvardo 
Ufljversiteto profesorius. Na- 
labai seniai, kuomet universi
tetas pakvietė draugą Hicks 

T žiJifistyti Amerikos istoriją, tai

visi Amerikos reakcininkai 
cypė, tarsi jie ant karšto pe
čiaus voliojos, sakydami, kad 
dabar visas Harvardo univer
sitetas bus komunistinis.

Be kalbėtojų, bus rodomi 
labai įdomūs paveikslai, todėl 
ne tik vietiniai, bet ir iš vi
sos Naujosios Anglijos drau
gai, kurie turi savo automobi
lius, atvažiuokite lapkričio 6 
d. ir išklausykite šiuos du žy
mius Jtalbėtojus-mokytojus.

Jaunutis.

Waterbury, Conn.
. PADĖKAVONĖ

Ačiuoju visiems, kurie lan
kėsi mano gyvenimo draugo 
Stanislovo Kationio pagrabe 
ir didelis skaičius laidotuvėse.

Ačiū giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už užuojautą 
liūdesio valandoje. Ačiū gimi
nėms, draugams ir organiza
cijoms už vainikus gyvų gėlių. 
Gėlių vainikus atsiuntė: A. 
Barčiai iš So. Boston, Mass.; 
Nacūnų šeima, ( Striteikis ir 
Podejūnas, O. Marozienė ir 
šeima, Orodeckis ir šeima, 
Mr. ir Mrs. A. Petrokaičiai; 
Mrs. Popikas ir Mrs. Vasiliau
skas ir šeima; Mr. ir Mrs. J. 
Jasulevičiai ir šeima, J. Katio- 
nis (velionio brolis), Lietuvių 
Literalūros Draugijos 28 kuo
pa ir Lietuvių Parko Bendrovė, 
ir minimų organizacijų grupės 
draugų

Dar sykį tariu visiems šir
dingą ačiū. P» Kationienė.

i

“Na gi?” '
“Jis sako, kad viskas gerai”—aiškino šedvilas.
“Viskas gerai!”
“Taip, jis sako, kada popieriai toki, koki paprastai 

panašiais atsitikimais daroma.”
Jurgiui skausmai palengvėjo ir atsisėdo kedėm
“Bet ar iš tikrųjų viskas gerai?”— jis vėl klausė 

prisispyręs ir prašė dėstyti advokatui jo klausimus apie 
dalykus, kurie jam labai rūpėjo. Taip, jie yra pirkę na
mus; jie iš tikrųjų juos pirko. Namai priklausė jiems 
ir viskas ko reikėjo,—mokėti pinigus, o viskas bus gerai. 
Jurgis delnais užsidengė akis, nes buvo pilnos ašarų ir 
jis jautėsi labai kvailai išrodąs. Bet jis buvo taip bjau
riai išsigandęs, kad ir būdamas tokiu drūtu vyru, vos 
galėjo pastovėti ant kojų.

Advokatas paaiškino, kad “išnuomavimas” buvo pri
prasta forma: namai skaitosi tik išnuomuojami, kol pa
skutinė mokestis taps užmokėta. To tikslas yra tas, kad 
lengviau būtų galima gyventojus išmėtyti, jei jie liau
tųsi mokėję. Tačiau, taip ilgai, kol jie mokės sutartas 
mokestis, jie neprivalo nieko baimintis,—namai yra jų.

Jurgis taip buvo dėkingas už paaiškinimą, kad rei
kalaujamą pusę dolerio užmokėjo nė akimi nemirktelėjęs, 
o paskui skubiai leidosi namon, kad tąją žinią pranešti 
šeimynai. Jis rado Oną apalpusią, vaikus rėkiant, o visus 
namuose kuodidžiausiame sumišime, nes visi jie manė, 
kad Jurgis nuėjo agentą užmušti. Ėmė keletą valandų, kol 
visi namuose nusiramino; tą žiauriąją naktį Jurgis daž
nai pabusdavo’ ir kiekvieną kartą girdėjo Oną su pamote 
už sienos verkiančias.

SKYRIUS V
DAGALIAU jie nusipirko namus. Sunku buvo jiems 
1 įsitikinti, kad tieji puikūs namai jau būtų jų savastis, 
kur jie gali įsikraustyti, kada tiktai panorės. Jie praleis
davo visą laiką svarstydami apie tai ir kaip jie juos 
viduje ištaisys. Kadangi jų savaitė pas Anelę baigėsi už 
trijų dienų, taigi ir skubėjo viską pasiruošti. Jiems 
prisiėjo pasirūpinti reikalingi baldai ir tam apsvarstyti 
užimdavo daug laiko.

Jeigu kam prisieidavo tokiais reikalais apsirūpinti, 
tai Packingtowne toli jieškoti nereikėdavo; viskas, ko rei
kėdavo, paeiti tolyn gatve ir perskaityti visokias iškabas 
bei užrašus, arba sėsti į gatvekarį, kad įgyti užtektinai 
žinių, kur ir ką galima gauti, kai žmogus ko® nors rei
kalauji. Ten galima buvo net susigriaudinti, matant, kaip 
žmonės rūpinasi .apie tavo sveikatą ir stengiasi tave lai
mingu padaryti.'Nori rūkyti? Ten rasi paaiškinimą, ko
dėl Thomas’o Jefferson’o Perfecto cigarai geriausi ir 
verti to vardo. Jeigu gi, iš kitos pusės, jūs rūkote per 
daug, tai vėl rasite vaistus atsipratinimui nuo rūkymo, 
gaunant dvidešimts penkias dožas už dvidešimts penkis 
centus ir išgydymas garantuotas paėmus dešimtį dožų.

(Bus daugiau)

Iš MŪSŲ VEIKLOS
Spalių 9 d. Pirmyn Choras 

buvo suruošęs koncertą. Ka
dangi buvo paskubomis su
rengtas, tai nelabai nusisekė 
materialiu žvilgsniu.

Dailės žvilgsniu spręst pa
lieku patiem koncerto klausy
tojam. Programos turinys bu
vo naujas.

Drg. B. šalinaitė davė savo 
paskaitą apie dainas. Brookly- 
no Aidbalsių ensemblis daino
mis iliustravo šaknaitės pa
skaitą su daug ir gražių, di
džiumoj liaudies, dainelių. 
Apart to, draugė šalinaitė pi
anu sau akompanavo ’ solas, 
impersonuodama liaudies se
nas daineles, pridėdama nau
jus tonus moderniškos muzi
kos. Tai buvo žavi ir pamor 
kinanti meno kūryboj progra
ma.

—o—
Spalių 30 d. Lietuvių Ame

rikos Piliečių Kliubas suren
gė priešrinkimines prakalbas. 
Kalbėtojai buvo trys. Iš 
Brooklyno buvo drg. Sasna ir 
advokatas Andžiulaitis. Nuo 
vietinės Demokratų Partijos 
kalbėjo G. Butler, kandidatas 
į assemblymenus 2-ram dis- 
triktui, Town of North Ham- 
stead, L. L

Prakalbos visais žvilgsniais 
pavyko. Publikos buvo skaitlin
gai atsilankę.

Pirma kalbėtoja buvo drg. 
Sasna. Ji kalbėjo apie šio ru
dens rinkimus. Ji nuosaikiai, 
aiškiai įrodinėjo dalykus, su
rištus su partijų kandidatais, 
ir įrodinėjo, už kokius kandi

datus šiuose rinkimuose reik
tų balsuoti. Taipgi analizavo 
konstitucijos pataisymus, už 
kokius numerius balsuoti ir tt. 
Taipgi kalbėjo apie Lietuvą ir 
Europos padėtį.

Adv. Andziulaitis taipgi 
kalbėjo nuosaikiai ir pamoki
nančiai. Mr. G. Butler kal
bėjo labai trumpai, tad bu
vo sunku suprasti iš jo kalbos, 
ar jis yra Naujosios Dalybos 
rėmėjas, ar tik ant tvoros 
žiūrėtojas demokratas. į

Šiose prakalbose gauta 6 
nauji nariai į L. A. P. Kliubą. 
Kliubas sparčiai auga nariais 
ir turtu; jiegos stiprėja poli
tinėj dirvoj. Prie kliubo turė
tų prigulėti visi greatneckie- 
čiai piliečiai ir norinti tapti 
piliečiais, nes kliubas gelbsti 
tapt piliečiais.

Beje, LAPK renkia šaunų 
kaukių balių, kur bus duota 
dovanų už įdomesnius apsi
rengimus. Taipgi bus duota 
du kalakutai laimėti.

Tas kaukių balius su šokiais 
įvyks šeštadienį, 19 d. lapkri
čio, Kasmočių svetainėj, 91 
Steamboat Rd. Prasidės 7 vai. 
vakare. Visus užkviečiame.

F. Kl—ton.

Barcelona, Ispanija, lapk. 
4. — Respublikos kariuome
ne atėmė iš fašistų kai ku
rias pozicijas ties Villaver- 
de, į pietus nuo Madrido.

Kaunas. — Lietuvos pre
kybos laivynui perkamas 
dar vienas 2,400 tonų įtal
pos laivas.

Kaunas^ — Atidarytas ne- 
bilių institutas.

Mahanoy City, Pa.
Ketvirtadienį, lapkričio 10, 

Pasiekos svetainėj, No. Main 
St., vakare įvyks LDS 104 kp. 
balius ir šokiai. Čia gausite 
skanių gėrimų ir užkandžių. 
Grieš lietuviškas orkestras. 
Prašome svečių susirinkti kuo 
daugiausia ir paremti LDS 
104 kuopą. Rengėjai.

—o—
LDS 104 kuopos susirinki

mas įvyks sekmadienį, lapkri
čio 1S d., 2 vai. po pietų, pas 
A. Aponiką, 411 E. Pine St. 
Visi nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra svarbių 
žinių iš Centro. Prašome suši- 
rinkti laiku.

B. Valukas, Sekr.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

' LICENSES

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 841 has been issued to the undersigned 
to sell beer and Wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 485-487 Nostrand Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

PAUL GESCHE 
485-487 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 771 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Adelphi Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

HEINRICH F. D. FISCHER 
d-b-a New Ship Tavern

12 Adelphi Street, Broklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under SfiąUenl’nvj 
of tho Alcoholic Beveragfl.r.GdrttV'oT 'Law at 
471a.—‘-ęth Av<jn'tie,|l•• Bdrough; 6f 'Brooklyn, 
GoytiiY oft Kings, tb be consumed on tho 
premises.

MICHAEL HUGHES
471a—5th Avenue Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 840 has been issued to tho undersigned 
to soil beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

JOHN KOTULAK
180 West Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 923 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control 'Law at 
142 Driggs Avfenue, Borough of Brboklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.
FRANCES PIOTROWSKI as Adm. of the 

Estate of Benjamin Piotrowski— 
Park Bar and Grill

142 Driggs Avenue, ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3110 hits been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
918 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

' LEON CHAMPAGNE
948—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11016 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6336 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consigned off the 
premises.

THEODORE DANKERS
6336 Avenue N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6015 — 4th ^Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY J. KUCK 
6015—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4503 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BRUNO
89 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of thn Alcoholic Beverage Control I,aw at 
333 Sumner Avenue Borough of Brooklyn, 
Cmjn'v of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

/------------------------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Bevcnigc Control Law at 
555 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIPP LAUBEN
555 Throop Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given*that License No. 
GB 4581 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N,_ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KRAVITZ
5909 Avenue N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4747 hast been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1838 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING' GEVIRTZ
1838 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARNOLD SIEVERTSEN
2277 McDonalfl Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8849 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
757 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNIE MIRER
757 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4456 has been issued to the
to sell beer at retail under ^Joct’cn ’i'ū 
of the * Alcoholic Bevcrc.ž®-«Conn,ol Law at 
356 Sumner A.venoe,"”Borough of Brooklyn, 
CountyKo£ • Kings, to be consumed off the 
premised ■

MOLLIE and MARY LEVINTON
or>6 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and* liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO PROCE and WILLIAM LOMUSCIO 
170 Stuyvesant Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4461 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 1558 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES REIMANN 
Reimann’s Bar and Grill

1558 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vyine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 627 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFFORD W. RHODES 
Evergreen Gardens

627 Central Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7164 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 4317—18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSMAR, INC. 
4317—18th Avenue Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4864 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 406 Rogers Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLEN FICKEN
The Old Timer Bar and Rest.

406 Rogers Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2637 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 31 So. 3rd Street, Borough of 

' Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises?

AUGUST GOODARD
31 South 3rd Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6060 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 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EVERGREEN TAVERN. INC. 
1243 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 927 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 137 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX MEYERSON 
d-b-a Court Atlantic Bar and Grill

137 Court Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.
RL 986 has been issued to the undersigncdi, J 
to sell beer, wine and liquor at retailavftidel ’ 
Section 132-A of the Alcoholic IftyIragl Con? 
trol Law at 55 Hudfomf^vfoįHfof 1 
Brooklyn, County of Tangs, tb be consumedBrooklyn, County ofTflhgs, _ ____________
on tHe premises. 
|l GEORGE BAKANAUSKAS

50 Hudson AVetfiie'/ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3^49 has been issued to the undersigned 
tb sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ht 363 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
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 1123 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 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
d-b-a Four Leaf Shamrock

4011 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1050 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 234 Flushing Ave., and 7 Hall 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
Joseph & Salvatore morrongiello 

234 Flushing Avenue and 7 Hall Street, 
c Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 126 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 Foot of Bay 32nd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
on the premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB, INC 
Foot of Bay B2nd Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No/ 
RW 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7503 New Utrecht Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CAESAR BONANNO 
Joe’s Bar and Grill

7503 New Utrecht Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 321 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 780 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to' be consumed on the 
premises.

CIRO DI MASO
780 Bergen Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 240 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 140 Frost Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

’ GIUŠEPPE PALUMBO
140 Frost Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 6216 New Utrecht Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3106 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
541 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

ANNA WIEDMER
541 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Lkw at 
513 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STELLA KARP 
d-b-a New Starlight Cafeteria

513 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Telefonas: Humboldt 2-7JMM

Dr. J L Kaškiaučius
Az (įZ*

*30 Stičnmer Avė., arti Chester Ave.
NEWARK, N. J.

%

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1212 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BEHRENS
301 Pearl Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1085 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Havemeyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Ną. 
EB 1178 has been iasued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4501 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

DION RESTAURANT. INC.
4501—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Sands Street, Borough Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OP 'ho 
premises.

MAMIE SNIKE
72 Sands Street, Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave

Tel.: STagg 2-8872

LIETUVIŠKA 
RESTAURACIJA 

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir ger^Ajaua*.^

«r’ Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
Brooklyn, n. y.

i

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. ShaKns
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
I

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, .N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7176

Telephone: Ė Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Grabelius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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Seattle, Wash

bus naudinga

čia lankėsi iš rytinių valsti
jų Vincas Uždavinys. Persista
tė save žurnalistu ir Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos nariu. Sa
kėsi, kad važinėja po Suvieny
tas Valstijas, renka medžiagą 
dėl išleidimo Lietuvos istorijos. 
Renka žmonių vardus ir antra
šus, sako, jam
su rašyt, kaip lietuviai Ameri
koj gyvena, ir kur gyvena, ir 
kaip pavardes permainė. Sakė
si, kad atvažiavęs iš Lietuvos 
balandžio mėnesį šių metų. Sa
kėsi, kad dalyvavęs visuose sei
muose ir sakęs prakalbas ar 
prelekcijas. Sako, moteris yra 
mokytoja Lietuvoj, tai padeda 
man gyvenimą padaryt.

Užklausėm, kokiu būdu Lie
tuva gali atgaut Vilnių. Jis 
sako: Jeigu kada .karas įvyktų, 
tai tik tokiu būdu būtų galima 
atimt Vilnių nuo lenkų. Girdi, 
jeigu dabar būtų įvykęs karas 
dėl čechoslovakijos, tai .tuojau 
mes būtume gavę Vilnių.

“Tas reiškia, kad jūsų Vil
niaus Išvadavimo Sąjunga nie
ko nereiškia, jeigu laukiate, 
kad kiti jum atimtų ir atiduotų 
Vilnių,” aš jam pareiškiau.

Užklausėm, dėl ko tiek daug 
kunigų Lietuva užlaiko, ar di
džiuma žmonių to reikalauja? 
Jis sako, kad nėra daugiau da
bar, negu buvo, prie caro.

Ponas Uždavinys nori mums 
akis apmonyti. Jis , gal rųano, 
kad mes nieko nežinome apie 
Lietuvos gyvenimą. Pasirodo, 
kad tas ponas yra didelis kuni
gų užtarėjas.

Būtų gerai, kad rytinių val
stijų draugai praneštų per lai
kraščius apie tokius ponelius, 
kad mes žinotume, kaip su jais 
apsieit.

Nekuriu vardus ir pavardes 
jis atsivežęs iš rytinių valstijų. 
Gal tie vardai ir antrašai bus 
parvežti Kaunan ir pakabinti 
ant sienos, kad žinotų fašistų 
valdžia, kurie Amerikos lietu
viai yra geri dėl jos, o kurie 
ne. Gal mažu taip ir nebus, bet 
mes turime būt ant sargybos, 
nes fašizmas kelia savo ragus 
aukštyn. Mes, organizuoti dar
bininkai, turim stengtis tuos 
fašistų ragus nulenkt žemyn.

Senas Grinorius.

Lietuvių ūkėsų Neprigulmin- 
gas Savišelpos Kliubas spalių 
29 surengė demokratų partijos 
kandidatams į įvairias valdvie- 
tes priešrinkimines prakalbas. 
Apart kandidatų, kalbėtojų, ga
na žymią prakalbą pasakė mie
sto majoras ponas B. Stafford. 
Kaipo miesto majoras, rodosi, 
pirmu kart lietuvių parengime 
dalyvavo.

Minimas kliubas savo konsti
tucijoj turi pasibrėžęs, kad jis 
yra pašalpos ir politikos .kliu
bas, tačiau, per keletą metų po
litikos vengė. Bet pasidarbavi
mu Kliubo narių Kuropsak, M. 
•RagSusko ir kitų, kliubas tapo 
gana artimai supažindintas su 
miesto valdininkais, o arčiau
siai su demokratų partija.

Minėtas kliubas, šiuomi lai
ku, skelbia naujų narių vajų,— 
priima jaunuolius nuo 18 iki 25 
m. amžiaus veltui, o senesnius 
už pusę įstojimo.

Nesenai, gyvenimo aplinky
bių dėlei, apleido šį miestą, pir
ko farmą, gana žymus minėto 
kliubo darbuotojas, daug metų 
tarnavęs kliubo valdyboje ir 
gana sukalbamas žmogus, P. 
Yuralevičius, kuriam kliubas 
suteikė dovaną, už jo finansų 
sekretoriaus darbą. Reikia pa
žymėti, kad pusėtinai gerai 
kliubo labui darbuojasi: M. 
Ragauskas, S. Yeskevičius — 
anglių pardavėjas, P. Dancevi- 
čius, p. S-ta ir kiti. Tačiaus yra 
draugų. aptingusių, — neturį 
“laiko” nė kliubui, nė visuo
menės labui. . .

■ ■ t ■ *>»

LLD 84 kuopa,Mapkričię 6 
dieną, rengia prakalbas, Baika- 
nausko Svetainėje. Kalbėtoju 
bus drg. J. Gasiūnas, “Tiesos” 
redaktorius. Rodosi, drg. Ga
siūnas dar niekuomet Paterso- , 
ne nekalbėjo.

no Sąjungos chorų konferen-1 
ei ją.

Buvo prisiųstas laiškas nuo 
Meno Sąjungos sekretorės d. 
B. šaknaitės, kuriame ji pra
šė su plačiais nurodymais pri
sidėti prie Lietuvių Dienos 
Pasaulinėj Parodoj. Po pla
taus apkalbėjimo, 
balsų nutarta šaukti 
tą susirinkimą to 
apsvarstymui. Mat,
buvo nutarta nedalyvauti. Kai 
užgirsite šaukimą susirinkimo, 
visi choro nariai dalyvaukite.

—o—
Keletas žodžių ir mano prie 

to paties klausimo. Mūsų ne
kurie nariai sako, būk nema
to reikalo prisidėt. Už tai, 
kad nebus duodama Meno 
Sąjungos chorams atskirai pa
sirodyti su savo dainomis, tik 
vien bereikalingos didelės fi
nansinės išlaidos pasidarys. 
Aš sakyčiau, -kad mes turėtu
me prisidėti. Mūsų prisidėji
mas parodys, kad mes nesi- 
skiriam nuo visų Amerikos lie
tuvių chorų, kurie pasirodys 
Lietuvių Dienoje prieš visas 
kitas dalyvaujančias tautas. 
Tą mes atlikę, be abejonės, 
turėsime daug didesnes pasek
mes organizavimui bendro 
fronto, kuris šiandieniniam 
darbininkų gyvenime lošia 
svarbią rolę. Ir, be abejo, 
dar bus graži proga bendro
mis spėkomis Meno Sąjungos 
chorams ir jų mokytojams, po 
lietuvių bendros programos, 
išpildyti programą koncerto, 
kuris bus surengtas didelėj 
svetainėj. Ir, be abejonės, bus 
duodamos dovanos chorams, 
kurie geriau .pasirodys.

O kas link finansinių; išlai
dų, tai surasime kelius, kaip' 
jų sukelti. Tik reikia noro 
vienybės. Nemunas.

>

Paterson, N. J

ne pačių 
o iš vir-

netikslu-

Literatūros Draugijos - 84 
kuopos susirinkimas įvyks šeš
tadienio vakare, lapkr. 12 d., 
nes sekmadienį, lapkr. 13, dau
gelis važiuos į Brooklyną, į 
“Laisvės” koncertą. Visi kuo
pos nariai privalėtų’ susirinki
me dalyvauti ir pasiimti šių 
metų Literatūros Draugijos 
leidinį — knygą “Ūkanos.” Aš 
manau, kad kiekvienas šią kny
gą gavęs skaitys su atsidavimu, 
nes labai patraukiančiai, 
sklandžiai skaitosi. P. Sakai.

Hartford, Conn
PAVYZDINGA VAKARIENĖ 

SU PROGRAMA
MŪSŲ ĮVAIRUMAI

Džekarių, audėjų ir kitų dar
bininkų unijos, CIO, lokalo vir
šininkai būtinai užsigeidė pa
kelti, bei įpiršti, kad ir mizer- 
nai uždirbanti mokėtų unijinių 
duoklių vietoj 75c, $1.00 į mė
nesį. Jau kelis kartus šaukė 
tam tikslui susirinkimus, ta
čiau rezultatai tie patys — maž 
ne vienbalsiai darbininkai at
meta duoklių pakėlimo tikslą.

Darbininkai pilnai supranta 
unijos palaikymo svarbą, ta
čiau griežtai nusistatę prieš lo
kalo valdybą, kadangi nekurie 
valdybos nariai jau 
unijos narių renkami, 
šunės paskiriami.

Turime ir daugiau
mų. Keli mėnesiai tam atgal, 
kuomet buvo daromas unijos 
su darbdaviais naujas kontrak
tas, lokalo vadams, vargais ne
galais, pavyko darbininkams 
įpiršti pasiduot bosų užma
čioms nukirsti ir taip jau mi- 
zerną darbininkams mokėsi — 
10-12 nuošimtį, tikrenybėje gi 
gavome nukirsti virš 20 nuo
šimtį! Randasi gana apsčiai ir'| 
smulkesnių iš vadų pusės ne
tikslumų, ar tai mažai darbi
ninkų reikalų paisymo.

Buvo viršytų užsispyrimas 
pervaryt tai, kad, dirbi ar ne, 
turi-neturi — doleris duoklių. 
Tačiau spalių 29 d. lokalo susi
rinkime jau nusileido, kaip ir 
pirmiaus buvo — nedirbi 20c, 
dirbi — $1.00. Tačiaus $1.00 
nubaubė (? Red.).

Vadai susirinkimui pareiškė, 
kad džekarių darbininkų unijos 
lokalas taps išbrauktas iš CIO, 
todėl, kad nariai atsisako mo
kėti $1.00, vietoje 75c į mėnesį 
duoklių — dirbi ar ne!

Galima sakyt, didžiuma dže
karių, audėjai ir kiti darbinin
kai, gauname dirbti 4-5 mėne
sius į n obiR “Vakacijų” užtek
tinai,

Spalių 16 d. atsibuvo A. L. 
Ū. P. N. Kliubo vakarienė, ku
rią rengė naudai įsteigimo 
naujos svetainės. Svečių daly
vavo suvirs 400. Tai iš to ga
lima suprasti, kad hartfordie- 
čiai kliubo sumanymui pilnai 
pritaria.

Nepaspėjus svečiams apsėsti 
stalus, tuojaus užgriežė Lais
vės Stygų Orkestras, po va
dovyste drg. V. Visockio, lie
tuvišką maršą ir dar keletą 
gražių kavalkų, kurie publi
kai labai patiko. Iš eilės dai
navo solas panelės Kaunetukė 
ir Griškiūtė. Abi turi žavė- 
jančius balsus, 
tiko. Būtų pageidaujama, kad 
jos dažniau pasirodytų vieti
nėse lietuvių pramogose. Or
kestras buvo iš 
ris nesigailėjo 
čius.

Girdėjau Iš 
vietiniai biznieriai labai 
širdžiai rėmė su aukomis, 

, kaip tai, valgiais, gėrimais ir 
I visokiais kitais reikmenimis. 
Taigi aš sakyčiau, kad kliu- 
biečiai ir visi kiti vietiniai lie
tuviai neužmirštų paremti biz
nierius, kurie remia visuome
niškus darbus.

Iš visų atžvilgių parengimas 
nusisekė. Liks nemažai pelno. 
Tikimasi, kad bus apie $300.

Man teko nugirsti iš daly
vavusiųjų, kad jie pasitenkinę 
skania vakariene. Už tai, žino
ma, kreditas priklauso gaspa- 
dinėms.

Montello, Mass
Visi privalgę sočiai.

didžiuma 
nepapras- 
klausimo 
pirmiau

kolonijoj darbai šiuo kas, 
ėjo neblogiausiai, bet.—-

slekuoti.” W.I__

“Laisvės” Skaitytojų Matiko- 
nių Sidabrine Sukaktis vykt ir pasiteiraut. Turiu daug sta- 

ko skūros ir mašinų, dalį batų nau
jų ir vartotų. Labai gera vieta ge
ram mechanikui. Jonas A. Kuržins-

, 2219 South St., Philadelphia, 
Pa. Telefonas: Locust 1929.

(259-262)

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavuB 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
i vairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

f PARDAVIMAI
Parduodu 10 m. batų (shoes) tai

symo biznį iš priežasties miesto ap-

pašalpinė draugystė surengė 
vakarienę spalių 29 d. Publi
kos buvo vidutiniškai, šį sy- 
kj rengėjos davė gerą vaka- leidimo. Biznis gerai eina. Galit at- 
rienę.

ESISvS TWPW<

Chinii Liaudies Taryba Už- 
gyrė Kary iki Pergalės
Chungking, Chinija, lapk

ričio 2. — Liaudies Politi
nė Taryba vienbalsiai ir 
stipriai užgyrė pareiškimą 
vyriausio chinų komandie- 
riaus Chiang Kai-sheko — 
kovot iki galo, kol japonai 
bus išvyti iš Chinijos.

“Jau japonai suklimpo” 
gelmėse Chinijos, sako tas 
pareiškimas: “Revoliucinį 
karą niekad negali pakrik- 
dyt laikas, erdvė, ūkiški su
metimai, susisiekimai, nuo
dingi gesai ar smarkieji 
sproginiai, prastesni gink
lai ar sunkios aukos.”

Tokį nusistatymą užgy- 
rusioji, Chinijos Politinė 
Taryba susidaro iš atstovų 
nuo visų partijų ir srovių.

Gėdingas Anglijos Pasi
davimas Mussoliniui

UI LUll Z/C* V C"

Publikai pa- das Snell pareiškė “aukšta-

7 kavalkų, ku- 
linksminti

rengėjų,

sve-

kad
nuo-

. —o—
Spalių 20 d. Laisvės Choras 

turėjo mėnesinį susirinkimą, 
kuriame dalyvavo nemažai 
narių. Paaiškėjo iš valdybos 
ir komisijų raportų, kad cho
ras gerai progresuoja. Prisi
rašė 3 nauji nariai.

Išrinko 6 delegatus į Me-

jame” Anglijos seimo rūipe, 
kad Anglų valdžios sutar
tis su Italija tai gėdingas 
Anglijos pasidavimas Mus
soliniui: “Mūsų tėvai būtų 
pasirinkę greičiau mirt, bet 
nepasiduot sąlygom,” ku
rias ta sutartis užkaria An
glijai.

Lordas Snell priminė, kad 
Italija vis darbuojasi prieš 
Angliją Palestinoje: kursto 
ir ginkluoja arabus prieš 
Angliją.

Snell abejoja, ar Mussoli- 
nis liausis veikęs prieš An
gliją ten ir kitose Anglų ko
lonijose po to, kai Anglija 
galutinai pasirašys sutartį 
su Italija. Darbietis lordas 
Snell pastatė klausimą: “Ar 
po tos sutarties Vidurže
mio Jūra liksis atdara ir 
laisva pasaulinei prekybai, 
ar jau reikės ten nusilenkt 
gąsdinimams iš Italijos pu
sės?”

Spalių 22 d. geri draugų 
Matikonių draugai surengė 
jiem sidabrinės sukakties pa
minėjimą, Liet. Tautiško Na
mo salėje. Publikos buvo vie
tinės ir iš kitų miestų, viso 
apie 400. Tai 
džiausią šios 
Montelloj.

Matikoniai
žmonės, jų duktė yra slaugė 
Brocktono ligoninėje. Kurie 
iš lietuvių patenka į minėtą li
goninę, ji visus aplanko, pa
šnekina. Kurie ten buvo, vi
si ją giria.

buvo bene di- 
rūšies “pare”

yra pažangūs

Šioj 
tarpu 
dabar pradėjo
L. Douglas Shoe Co. pradėjo
dirbti pusę laiko. Kitos kom
panijos irgi prie to eina. Be
darbių, arba pusiau dirbančių 
čia randasi daug.

Shimaitis.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 7-tą, 8 vai. vakare, 
po numeriu 79 Hudson Avenue. Visi 
nariai dalyvaukite, nes kurie užsi
mokėję gausite naują knygą “ūka
nos.” — Sekretorius. (260-1)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BAYONNE, N. J.

L. A. Ukėsų kliubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks antradienį, lapkri
čio 8 d., prasidės 7:30 vai. vakare, 
bus kliubo patalpoje, Liberty Hali, 
329 Broadway.

Yra daug svarbių dalykų aptari
mui, tad malonėkite visi dalyvauti, 
seni nariai ir atsiveskite naujų. — 
Sekr. S. Radušis. (261-262)

WORCESTER, MASS.
Lapkričio 7-tą, pirmadienio vaka

re, 8 valandą, yra rengiama prakal
bos Komunistų Partijos' rinkimų 
kampanijai. Kalbėtojai bus kandida
tai į valdvietes. Prakalbos bus Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott St. Ne. 
pamirškite atsilankyt ir atsivest 
draugus. — Komisija. (260-1)
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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 
chroniškos 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 Atlyginimą

1

’rt

ir
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RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI VARPO KEPTUVE

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

London. — Darbietis lor-

Special Rates per Week

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'’ Savo Draugams

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

Toj pat svetainėj Biručių

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Kiekvieną sukatą 
karšta vakariene. 
Atskiras . kamba
rys, užejimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St, N. Y, 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place
A. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni

9 A. M. iki 3 P. M.'

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

Lietuviu Kūro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

OFISO valandos
Nuo l--8/ dieną ir nuo 7--8' vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

FRANK DOM ĮKAITIS

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

J

SKAwOAf NEGALIU KOJU 
PAJUDINTI. BAIDAI SKAUDA 

KOJŲ MUSKULUS.

TAU REIKIA PAIN-EXPEUCRI0.
NUSlSTf efStT KAiP ŪMAI 
PALENGVINS SKAUSMĄ 
VIKRUS IŠSITRYNIMAS 

£iUO HNIMEN1U

Toip, brongūs drougoi. Jei jus lenkina skausmas ir susti- 
rimas jūsų muskulų, kaipo paseka orotroukio perpūtimo, 
nuovargio ar persidirbimo, nekentėkite šių skausmų berei
kalingai. Naudokite linimentg, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. • Poklouskite sovo draugų koip 
ir kuomet jie naudoja Poin-Expellerį. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Pain-Expellerio artimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Poin-Expellerio su Inkaru ant kiekvienos 
dėžulės.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam”v»- 
’ mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

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

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

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

Sun. all day and night

Rūgsti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 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 duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
fe1,  ............  77777........ ■,.................... ■■ .'77.7?,, ww,;.,..,

■my,

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886
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NewYirto^^fe^^Zliito
Kas Yra New Yorko Valstijos Konstitucijos 

Pataisose (Amendments); Dėlko Svarbu 
Piliečiam Dalyvaut Jų Balsavime?

Apie konstitucijos svarbą 
neprisieina aiškinti, šiandien 
veik kiekvienas pilietis pri
klauso kokioj nors organizaci
joj ir žino, kaip daug jo ge
rovė priklauso nuo konstitu
cijos. Ji labiau svarbu valsti
joj, kurioj gyvena apie 14 mi- 
lionų gyventojų.

New Yorko valst. konstituci- 
jon dabar pasiūlyta įdėt 9 pa
taisos. Jas pagamino konstitu
cinė konvencija, kurion delega
tai buvo išrinkti pereito rudens 
rinkimuose. Delegatų rinkimai 
buvo praleista pro pirštus, 
kas liečia darbo žmones, ka
dangi visos spėkos buvo 
įtemptos miesto tarybininku, 
majoro ir kitų valdininkų rin
kimams. Bet reakcionieriai 
nesnaudė, jie pasiuntė didžiu
mą savo atstovų ir pataikū
nų konstitucinėn konvencijon 
ir ten pasiūlė įdėt konstituci- 
jon daug sau naudingų, o dar
bo žmonėms žalingų pataisų. 
Tik dėka vieningam darbo 
unijų, pilietinių ir kitų pa
žangių organizacijų balsui — 
rezoliucijomis, delegacijomis, 
peticijomis, laiškais — pavyko 
išgelbėt konstituciją nuo visiš
ko užtempimo ant reakcinio 
kurpalio.

Šį antradienį, lapkričio 8-tą, 
konstitucijos pataisos — blo
gosios ir gerosios — bus pa
duota piliečiams nusibalsuot.

Broli ir sese pilieti, nepalik 
konstitucijos balsavimą po
nams, reakcionieriams, bet 
balsuok pats! Įsitėmyk, jie 
balsuos patys; jie pirks balsus 
už stiklelį, cigarą, dolerį, pa
žadą. Jeigu masės piliečių ne
dalyvaus balsavime konstituci
jos, jie gali sudaryt didžiu
mą balsų savo naudai, tai yra, 
atmest darbo žmonėms nau
dingus punktus, priimt žalin
gus. Tada ne tik patsai, bet 
gal ir jūsų vaikai arba ir šian
dien dar negimę anūkai tu
rėsite kęsti pasekmes per po
rą desėtkų ar daugiau metų. 
Konstitucija ne kas metai tai
soma.

Balsuok YES už konstituci
jos pataisas (Amendments) su 
numeriais 4, 6, 8, 9.

Balsuok NO prieš numerius 
1, 2, 3, 5, 7.

Amendment No. 1 (Taxation 
Home-Rule) Balsuokite NO.

Brooklyn© Lietuviai Balsuokite už Amerikos 
Darbo Partijos Kandidatus

I New Yorko Valstiją Eina Šie Kandidatai: 
Herbert H. Lehman

t Į New Yorko Valstijos Gubernatorius.

Charles Polefti
Į New Yorko Valstijos Lieutenant Governor

Robert Wagner
Į Jungtinių Valstijų Senatą

James Mead
Į Jungtinių Valstijų Senatą

Kings County Kandidatai .
Louis Waldman

J Kings County Teisėjus

Dorothy Bellanca
Į Kongresmanus nuo 8-to Distrikto

’ Bernard Reswick
Į Kongresmanus nuo 7-to Distrikto

Irving C. Velson
Į New Yorko Valstijos Senatą nuo 11-to Distrikto 

August Claessens
Į Assemblymenus nuo 14-to Distrikto

Pirmas punktas apribotų 
valstijos seimelio galią taksų 
klausime. Paliuosuotų nuo 
taksų nedalomus pelnus, to
kiu būdu didžiųjų korporacijų 
pelnai liktųsi neliečiamais. Tai 
būtų griežtai priešinga Roose- 
velto programai, kuria norima 
pagerint biednuomenės būvį. 
Atsiminkite —13 milionų šios 
šalies šeimynų, 1935-1936 m., 
turėjo išgyvent per metus su 
$471 per šeimyną, kuomet 87 
šeimynos susižėrė $157,000,- 
000 (157 milionus dolerių). 
Jūs visi sutiksite, kad būtų 
neprotinga gelbėti nuo taksų 
tas “biednas” 87 šeimynas, o 
krauti daugiau taksų ant tų 
13,000,000 ir kitų panašių šei
mynų. /

Kadangi pirmame numeryje' 
yra subrukta net 49 skirtingi 
dalykai, tad ten yra ir vie
nas, kitas geresni dalykėliai. 
Darbo žmonių priešai jums ir 
siūlys tuos geresnius dalykė
lius, kaip žuvelei slieką, kad 
prarytumėt ir kablelį. Nesi
duokite primaunami. Anie ke
li geresnieji neatsveria to vie
no didžiojo blogo, kuriuo yra 
taksų klausimas. Prieš nume
rį 1 balsuokite NO.

Amendment No. 2 (Reap- 
portionment). Balsuokite NO.

Jis padidintų jau ir dabar 
esamą nelygybę atstovybėj. 
Pavyzdin: New Yorko Mieste 
gyvena 60% (arba 60 iš kiek
vieno šimto) visų valstijos gy
ventojų, bet valstijos seimelis 
susidėtų iš 95 atstovų iš taip 
vadįnamtj aukštutinių (up 
state) valstijos dalių atstovų, 
o tik 66 būtų iš New Yorko 
Miesto. Valstijos senate būtų 
26 iš aukštutinių dalių, ir 25 
iš N. Y. Miesto.

Kadangi New Yorko Mies
tas yra žinomas savo stipriau
siomis darbininkų organizaci
jomis ir spauda, tad reakci
jai beliko mažiausia galimy
bių mieste laimėt. Dėlto ir no
rima duot daugiau galios toms 
vietoms, kur reakcija stipres
nė. Tas, žinoma, nesakoma 
pasiūlymuose, bet priežastis 
įmatoma kiekvienam, kad dar 
gali ir nori bent ką nors ma
tyti.

Juo taip pat būtų prailgi
nama senatorių terminas: siū
loma 4 metai vieton 2 metų.

Mes sakome—dviejų metų, ga
na. Jei bus geras, piliečiai 
išrinks kitam terminui. Jei 
blogas, greičiau turės atsiskai
tyt už savo darbelius.

Amendment No. 3 (Grade 
Crossings). Balsuokite NO.

Trečiuoju punktu norima 
paliuosuot gelžkelių kompani
jas nuo atsakomybės už pa
darymą subvių bei tiltų per
važiavimui gelžkelių. Mes su
tinkame, kad važiavimas-ėji- 
mas per nuogus gelžkelių bė
gius (trekes) yra pavojingas 
dalykas. Tas turi būti patai
syta. Tačiau pataisymo lėšos 
neturi būti suverstos ant tak
sų mokėtojų. Dabar kompa
nijos moka pusę ir valdžia pu
sę lėšų. Norima konstitucijon 
įdėti, kad valdžia mokėtų 85 
nuošimčius, o kompanijoms 
beliktų tik 15 nuošimčių mo
kėti. Neleiskite kompanijoms 
pabėgt nuo atsakomybės — 
padengt savo lėšas iš jūsų ki- 
šeniaus, balsuokite NO.

Amendment No. 4 (Low 
Rent Housing). Balsuokite 
YES.

Ketvirtuoju numeriu nusa
koma, kad valstija ir miestai 
privalo imti atsakomybę už 
prašalinimą laužynių ir aprū
pinimą gyventojų sveikais, 
prieinamomis rendomis bu
tais. Leistų valstijai ir mies
tams užsitraukt tam tikslui 
paskolas. Ne viskas ir šiame 
punkte yra taip, kaip mes no
rėtume, kad būtų, vienok, 
bendrai imant, jis yra progre- 
syvis žingsnis. Balsuokite YES.

Amendment No. 5 (Judicia
ry). Balsuokite NO.

Penktasis punktas yra di
džiausiu grasinimu pačiai de
mokratijai.' Jis įgaliotų tei
sėjus persvarstyti nuospren
džius tokių įstaigų, kaip Dar
bo Santikių Tarybos, Visuo
menės Tarnybos Komisijos, 
Minimum Algų Tarybų, pa
šalpos, nedarbo apdraudos ir 
kitų panašių įstaigų. Reiškia, 
duotų teisėjam^ neribotą galią 
kištis į visokius reikalus ir 
faktinai panaikintų įvairių 
įstatymd aviškų įstaigų nuo
sprendžių vertę. Be to, be ga
lo pratęstų bile kokio dalyko 
pravedimą, ir brangiai lėšuo- 
tų. Atmeskite, balsuokite NO.

Amendment No. 6 (Labor). 
Balsuokite YES.

šeštas punktas konstituci
niai užtikrintų viešų dąrbų 
darbininkams teisę algų ir va
landų sulyg esamos skalės 
privatiškoj industrijoj. Duotų 
unijoms šiokią tokią apsaugą 
nuo anti-monoplistinių įstatų. 
Pripažintų teisę organizuotis 
ir kolektyviai tartis per savo 
pasirinktus atstovus.

Šis punktas dar nėra tobu
las, darbininkams dar prisieis 
kovoti už pilnesnį, geresnį 
darbininkų teisių bilių, tačiau 
dabar, negalint pravesti pil
nesnį, geriau bus turėt nors 
šį. Todėl balsuokite YES.

Amendment No. 7 (Propor
tional Representation). Bal
suokite'NO.

Septintas punktas yra taip 
gudriai sutaisytas, kad norint 
išlaikyt proporcionalę atsto
vybę (representation), turi 
balsuot NO. Tuo punktu siū
lo atmest proporcionalę atsto
vybę, kaipo rinkimų metodą. 
Gi toji proporcionalės atstovy
bės metodą yra demokratiš
kiausia rinkimų forma, kokią 
kada New Yorkas yra turė
jęs. Ji duoda galimybę nors 
ir mažiausiai partijai turėt sa
vo atstovus. Gavote 75,000 
balsų už kandidatą į New 
Yorko Miesto Tarybą ir jūsų 
kandidatas išrinktas, nežiū
rint, kurioj vietoj jūsų parti
ja likosi.

Pavyzdin: New Yorko Al- 
dermanų Taryba, 1937 me
tais, susidėjo iš 65 atstovų, iš 
kuriu 62 buvo Demokratų 
Partijos (D. P-ja N. Y. Mies

te buvo valdoma Tammanės 
mašinos) atstovai. Taigi, jie 
turėjo 95 nuošimčius vietų, 
nors balsų tebuvo gavę tik 60 
nuošimčių. Begalinė nelygy
bė buvo prieš įvedimą propor
cionalės atstovybės.

Tačiau 1937 metų rudenį, 
pirmu kartu N. Y. istorijoj, 
Miesto Taryba buvo renkama 
sulyg' proporcionalės atstovy
bės rinkimų metodą. Iš pat 
pirmų bandymų Tammanės 
mašinos galia tapo sudaužyta, 
išrinkta pusė visos tarybos iš 
darbiečių ir kitų pažangiųjų.

Proporcionalę atstovybė yra 
naudinga darbo žmonėms. 
Balsuokite prieš jos atmetimą 
—NO.

Amendment No. 8 (Social 
Welfare). Balsuokite YES.

Aštuntuoju punktu pripažįs
tama valstijai atsakomybė už 
aprūpinimą ištiktų nedatek- 
liaus, senatvės, ligos. Leistų 
įvest atatinkamas darbo ir 
sveikatos apdraudas; ' švieti
mą, prieglaudą ir maitinimą 
apleistiems ir biednuomenės 
kūdikiams, šis punktas ver
tas stiprios paramos. Balsuo
kite YES.

Amendment No. 9 (Trans
it). Balsuokite YES.

Devintasis punktas padėtų 
suvienyt visas didžiąsias New 
Yorko Miesto transporto linijas 
ir paimt miesto rankosna. Leis
tų miestui pasiskolint iki 315 
mil. dolerių tam tikslui. Paėmi
mas miesto žinion važiuotės 
linijų padėtų pagerint patar
navimą ir duotų galimybę 
pravest daugiau linijų, kur 
jos reikalingos.

šiame punkte taipgi yra pa
liktų atvirų skylių. Daug ko 
trūksta. Nenustato apvieniji- 
rrio kainų, neigi pateikia pla
no. Neduoda jokių garantijų 
kas liečia “fėrą” nei darbinin
kų teises. Nenumatoma nei 
gyventojų referendumo spren
dimui apvienijimo plano, ka
da toks planas bus pateiktas. 
Tuos trūkumus teks papildy
ti vėliau.- Tačiau, nežiūrint 
trūkumų, punktą reikėtų sti
priai paremti, balsuoti už jį— 
YES. '' „

Minėkite, gera konstitucija 
bus jums pagelba, bloga—bus 
kilpa ant kaklo. Neleiskite ją 
užnert. Nepalikit konstituci
jos ponams, bet pasidarykite 
ją patys, savo naudai. Balsuo
kite! Ir balsuokite apgalvotai.

Aidbalsiai Dainuos 
LMS Vakare

Prie gražios ir turtingos 
įdomumais d-r o A. Petrikos 
paskaitos apie Višinskį bus ir 
graži dainų-muzikos progra
ma. Gauti paskilbusieji Aid
balsiai, vadovaujami B. L. ša- 
linaitės. Kiti programos da
lyviai buvo minėti pirmiau. Ta 
puiki paskaita-programa bus 
šį trečiadienį, 9-tą lapkričio, 
7:30 vakaro, Pil. Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyn©.

V. L. R.

Lietuvių Komunistų Kuopos 
Nariams ir Draugams

Pirmadienio vakarą, lapkri
čio 7-tą, visi nariai ir sim- 
patikai prašomi sueit į susirin
kimą kuo anksčiausia. Kadan
gi jis įvyksta rinkimų išvaka
rėse, tad turėsime atlikti pa
skiausius, nebeatidedamus rei
kalus, kad užbaigt rinkimų 
kampaniją garbingai ir sėk
mingai. Lauksime visų su pa
sitikėjimu, kad atliksite savo 
pareigą.

Liet. Kom. Kp. Valdyba.

American-Hamburg linijos 
laivan St. Louis prikrauta 4,- 
ODį) tonų seno metalo išvežimui 
Vokietijon.

Kiek Partijų Dalyvaus 
Rinkimuose?

Rytoj, lapkričio (Nov.) 8- 
tą, įvykstančiuose rinkimuose, 
New Yorke, oficialiai ant ba
loto dalyvauja net 11 partijų: 
demokratų, republikonų, dar
biečių, socialistų, nepriklauso
mų progresyvių, industrinės 
valdžios, komunistų, fusionis- 
tų, progresyvė, liberalų, jack- 
soniečių.

Pasižiūrėjus į vardus, at
rodo, būk visas New Yorkas 
suprogresyvejo, tiek daug vi
sokių progresyviškų -1 iberališ- 
kų vardų, o tikrenybėje tai vis 
pinklės pasigaut paprastą pi
lietį į reakcionierių kilpas. To
dėl einant balsuoti neturime 
vaduotis gražiais partijų var
dais, bet žiūrėt, kas randasi 
užpakalyje tų vardų.

Republikonų Partija yra ži
noma, kaipo reakcioniškiau- 
sia, arši Naujosios Dalybos ir 
visko pažangaus puolike.

Demokratų Partija yra ne
va Naujosios Dalybos partija, 
tačiau ir ji nėra darbo žmonių 
partija.

Amerikos Darbo Partija yra 
darbo žmonių partija. Kaipo 
jaunoje partijoje, aišku, yra 
visokio elemento. Gi pasto
vaus tobulumo juk negali pri
eiti nei seniausios partijos. 
Dabartiniu persigrupavimų ei
goje, vieniems linkstant į Nau
jąją Dalybą ir demokratiją, 
kitiems — į reakciją ir fa
šizmą, ne kiekvienas asmuo 
begalima matuoti sulyg par
tijos .Vieni jų būna daug pa
žangesni už savo partiją ir 
jos programą, kiti atsilikę, re- 
akcioniškesni. Dėlto ir Dar
bo Partijoj gali būt vienas, 
kitas svetimas elementas, ku
ris laikui bėgant išsisijos. .

Abelnai imant, Amerikos 
Darbo Partijos sleitas, kuris 
sudarytas iš savo narių ir už
kirtu progresyviu kandidatų 
iš kitų partijų, darbo žmogui 
yra artimiausias iš visų kitų 
si eitų. Darbo žmonės balsuos 

BALSUOKIT UŽ

HERBERT H. LEHMAN 
į Gubernatorių

ir

CHARLES POLETTI
į Leitenantą Gubernatorių

Įrodymai, Kodėl Lietuviai Piliečiai Turėtų Balsuoti už Gub. Lehmaną.

Jis per pereitus šešerius metus davė mums geresnius .automobiliais 
važiuoti kelius; geresnius byčius (vasarines maudynes) maudymuisi; ge
resnius ligonbučius ir gydytojus mūsų sergantiems žmonėms ir geresnę 
ligų ir limpančiųjų ligų kontrolę. •

Jis davė mums daugiau žaislaviečių mūsų vaikams ir geresnius par
kus mums pasilinksminti. .

Jis išrūpino seno amžiaus pensijas virš 110,000 vyrų ir moterų, sulau
kusiems virš 65 metų amžiaus. Jis pagelbėjo 33,000 šeimoms su mažais 
vaikais, praradusiems tėvus, našlaičiams ir likusiems»be regėjimo bei 
šiaip nesveikiems.

Jis išrūpino apdraudą nedarbe. Jis gelbėjo darbo žmonėms ir todėl jį 
užgyrė unijos ir visi kiti darbo žmonės balsuoja už jį, kad jis būtų ir vėl 
išrinktas. Jis turėtų būti palaikomas gubernatorium, kad galėtų tęsti 
pradėtą visiems valstijos žmonėms naudingą darbą. Jis yra teisingas ir 
tikras demokratas ir remia demokra tų partijos princijus, ir jį užgyrė 
Prezidentas Rooseveltas ir New Yorko miesto majoras La Guardia.

Palaikykim gubernatorių Lehmaną jojo vietoj ir leiskim jam užbaigti 
gerą darbą, kurį jis pradėjo ir dabar tebedirba mūsų naudai.

Balsuokit už Herbert H. Lehman ir Charles Poletti, jo leitenantą gu
bernatorių, ir kitus demokratų partijos kandidatus.

Nacionalis Lietuvių Demokrajtų Susivienijimas, Ine., užgiria Herbert 
H. Lehman ir nuolankiai prašo jūsų pagalbos ir kooperacijos.

ALFRED J. WENTZ (Vencius),
Pirmininkas Lietuvių Kampanijos Komiteto.

< CLARENCE J. RUSKIS, Vice-Pirmininkas.

Amerikos Darbo Partijos ti- 
kietU'dar ir dėlto, kad duot 
jaunai partijai prestižo, pa
kelt ją visuomenės akyse, pri
verst reakcininkus su ja skai
tytis.

Socialistų Partija nors yra 
neva darbo žmonių partija, ta
čiau išstatė savo visą sleitą ir 
tuo būdu skaldo pažangiųjų 
spėkas, patarnauja reakcijai. 
Panašiai pasielgė Industrial 
Government Partija.

Progressive Partija savo slei
tą sudarius iš kelių asmenų iš 
Demokratų Partijos ir poros iš 
Amerikos Darbo Partijos; da
lyvauja tik lokaline skale. 
Liberal Partiją irgi dalyvauja 
tik lokaline skale, turi porą 
kandidatų iš Demokratų Par
tijos. ■

Independent Progressive 
Partija stato tuos pačius kan
didatus, kaip ir Republikonų 
Partijos reakcionieriai. Aiškiai 
reakcinė. Panašiai ir su An
drew Jackson Parti juke, kuri, 
matomai, uždėta ant baloto 
specialiai tam, kad 16-tame 
Kongresiniame Distrikte pa
semt aršų Naujosios Dalybos 
priešą John J. O’Connor prieš 
naujadalybininką James II. 
Fay.

City Fusion Partija daly
vauja tik lokaline skale. Jos 
sleitas didžiumoj susideda iš 
Republikonų Partijos kandida
tų, poros asmenų iš demokra
tų ir darbiečių šleifų ir kele
to grynai savų žmonių.

Komunistų Partija, kuri ant 
balotoryra 7-ta iš 11-kos par
tijų, ištraukė savo sleitą, apart 
vieno kandidato, kad paremt 
savo balsais bendrą darbiečių 
ir kitų pažangiųjų bloką. Ko
munistai paliko tik vieną kan
didatą į kongresmanus - at - 
large, Israel Amterį.

Turint mintyje, kad New 
Yorko valstija turi 43 kon
gresmanus renkamus, iš savo 
apylinkės kongresinių distrik- 
tų, taipgi du kongresmanus- 
at-large, už kuriuos balsuoja
ma bendrai per visą valstiją, 
matome, kad komunistai nu
sileido iki minimum bendro

darbiečių - progresyvių bloko 
labui. Reikia manyti, kad vi
si pažangieji, kurie įvertina 
bendrą darbą, atiduos vieną<' 
balsą už Amterį, komunistų 
kandidatą į kongresmanus-at- 
large, kaip kad komunistai 
atiduos vieną balsą už kitų 
pažangiųjų kandidatą į kon- 
gresmanus-at-large, ir atiduos 
visus savo balsus už kitus dar- 
biečius-progresyvius, kadangi 
nestato savo kandidatų kitom 
vietom. A. D.

Kas Bus Renkama New 
Yorko Valstijoj?

Valstijine skale bus renka
mas gubernatorius, du Jungt. 
Valstijų senatoriai, du kon- 
gresmanai-at-large, du aukš
čiausio teismo teisėjai pirmam 
distriktui, vienas Generalių 
Sesijų Teismo teisėjas.

Lokaline skale bus renka
mi distriktų atstovai į Jungt. 
Valstijų Kongresą, į valstijos 
senatą, į valstijos seimelį (as
sembly).

Čechoslovakija Deportuo
ja 2,500 Žydų '

Berlin. — Čechoslovakijos 
vyriausybė suėmė 2,500 len
kiškų žydų ir gimsių tame 
Čechoslovakijos ruože, kurį 
dabar užima Vengriją. Jie 
bus deportuoti į Lenkiją ir 
Vengriją.

PARSIDUODA
Parsiduoda karpenterio (staliaus) 

varstotas, elektrikinis ketvirtadalio 
arklio pajėgos motoras su pjūklu ir 
pieluojamu akmeniu. Pjūklai — 1 
yra 3 pėdų ilgio, kiti mažesni. Pusė 
tuzino plaktukų nuo pusės svaro iki 
12 svarų. Jack (keltuvas), vartoja
mas iškėlimui sunkių daiktų. Klari- 
netas, 4 britvos, 2 Victrola grama- 
fonai su daug rekordų, ir daugeliu 
smulkių daiktų. Viskas parsiduoda 
už pusę kainos. Galite mane matyt 
visą dieną iki 10 vakaro. Apartmen- 
tas 3, 412 Pulaski St., kampas Stuy- 
vesant Avė., prieš Beth Moses ligon- 
bučio arti Broadway ir Myrtle Ave., 
Brooklyn, N. Y. (261-263)
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