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Pasak vokiečių, tai šie 
jų gladiatoriai vis nugalį 
lygų francūzų skaičių.

rimai remia imperialistinę 
skerdynę Europoj, o mes 
prieš ją kovosim. Mes bū
sim laimėtojais.

♦
J jįjį

Paryžius, rugs. 22.—Na
ziai paleido iš apsuptos 
Varšavos penkis ameriko
nus.

■1

kalbėjo 
tvirtino,

Bucharest, Rumunija, 
rugs. 22.—Rumunų karalius 
Karolis užreiškė, kad Ru- 1 
munija kariškai nusistačius 
prieš Vokietiją.
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KRISLAI
Laisvė Tautoms, 

Laisvė Pasauliui.
Pasidžiaugsime Visi

Drauge.
Jie Mus Plūsta.

Rašo R. Mizara

Laimingi mes, kurie gy
venam. Mūsų akivaizdoje 
pasaulis keičiasi orlaivišku 
greitumu.

Per ilgus metus milionai 
ukrainiečių ir 
buvo pavergti. Spauda jų 
buvo uždrausta, mokyklos 
uždarytos; visa tautinė kul
tūra buvo sutrempta lenkiš
kų plėšikų, lenkiškų šlėktų.

O Vilnijoj šimtai tūks
tančių lietuvių kentė baisią 
priespaudą ir vargą.

Bet štai ateina Raudono
ji Armija ir per tris dienas 
išlaisvina tąsias tautas!

—Steigkit savo kalboj 
mokyklas,—sako ji. — Leis
kit savo kalboj spaudą, plė
škit savo kultūrą, jūs, ilgai 
vilkę Lenkijos ponų jungą 
žmones!...

Ant syk tom tautom pa
dangė nušvinta. Tarytum 
iš giedrios padangės lietus, 
jiems nukrinta laisvė, nu
krinta laimė!

šia išlaisvintų tautų lai
me ir mes, Brooklyn© lietu
viai, pasidžiaugsime rytoj, 
rugsėjo 24 d. “Laisves” 
bankiete.

Mes džiaugsimės dar ir 
dėl to, kad mūsų “Laisvei” 
šį mėnesį sukako 20 metų, 
kai ji eina dienraščiu.

Dienraščio rolė nūnai yra 
labai svarbi. Tą rolę “Lais
vė” didino per 20 metų. 
Ji nesijaučia nuvyįusi sąyo 
skaitytoją. Atžagariai, ji 
jaučiasi atlikusi savo parei
gą taip, kaip darbo žmonių 
dienraštis turi atlikti.

Taigi, visi mūsų draugai 
ir prieteliai prašomi būtinai 
dalyvauti Ideal Ballroom 
salėje, 151 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne.

“Naujienos” plūsta “Vil
nį”, kam ši parašė, kad An
glija ir Francija išdavė 
Lenkiją. Čikagos menševi
kų dienraštis sako, jog tai 
“nazių propaganda.”

Bet juk tatai rašo 
“Vilnis,” o ir pačių 
spauda. Tatai sako
žmonės (lenkai), kurie pa
bėgo iš Lenkijos į Rumuni
ją. Tatai žino kiekvienas, 
kuris nori ką nors žinoti.

Šiuo metu mes turime bū
ti pasiruošę prie visko. At
siminkim, kad Anglijos im
perialistai išleis milijonus 
dolerių Amerikoj propagan
dai už savo interesus, už 
įtraukimą Amerikos į im
perialistinį karą.

Mes, aišku, prieš tą karą 
kovojame. Mes sakome, kad 
Amerika neturi į jį kištis. 
Mes sakome, jog tas karas 
yra vedamas ne prieš Hit
lerį, o už pasaulio persida- 
linimą. Chamberlainas ir 
Hitleris šiandien 
gūs plėšikai.

Dėlto Anglijos 
tų agentai mus
kaip per pereitą karą, “Hit
lerio agentais.” Per pereitą 
karą jie mus (atsimenam 
gerai) vadino “kaizerio ag
entais” dėlto, kad mes prie
šinomės tam karui.

Vadinasi, mes būkim pa
siruošę susilaukti visokių 
pavadinimų. Bet dėlto ne- 
paisykim. Tegu tie šutvė-

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

Rooseveltas Šaukia 
Pakeist Bepusišk urną
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas karštai at
sišaukė į kongresą pakeisti 
Amerikos bepusiškumo įs
tatymą ir leist visom ka- 
riaujančiom šalim pirkt 
ginklus ir amuniciją iš Am
erikos, pagal “tarptautinius 
įstatymus.”

(Tarptautiniai gi įstaty
mai viename punkte sako, 
kad bile kraštas gali gabent 
karo pabūklus kariaujan
čioms šalims, o kitame pun
kte pareiškia, kad kariau
jančios šalys gali skandint 
ar grobt tokius 
kraštų laivais 
karo reikmenis 
čioms šalims.)

Bet prez. Rooseveltas pa
brėžė, jog kariaujantieji 
kraštai turi čia jau užsimo- 
kėt už perkamus karo reik
menis ir išsivežt juos tik 
savais laivais. Jis, be kitko, 
tvirtino, kad dabartinis 
Amerikos bepusiškumo įs
tatymas, uždraudžiantis ka
ro priemonių išgabenimą iš 
Amerikos, gręsiąs karu šiai 
šaliai. Rooseveltas taipgi 
nurodė, kad stokuoja logi
kos dabartiniam bepusišku
mo įstatymui, nes šis įstaty
mas leidžia gabent karines 
medžiagas kariaujančioms 
šalims, o draudžia tik gata
vus karo pabūklus.

Prezidentas priminė, kad 
jeigu amerikiečiai perdirb
tų tas medžiagas į gatavus 
karo pabūklus, tai turėtų 
daugiau darbų.

Šiaip prezidentas ’žadėjo 
laikyt Ameriką nuo įsivėli
mo į Europos karą .

Washington, rugs. 22.— 
Republikonai ir dešinieji 
demokratai senatoriai mo- 
bilizuojasi atmest Roosevel- 
to reikalavimą pakeist da
bartinį bepusiškumo įstaty
mą; jie tvirtina, kad toks 
pakeitimas įveltų šią šalį į 
karą.

Lenkai Bėga į Raudonosios 
Armijos Globą

London. — Tūkstančiai 
lenkų pabėgo iš nazių ap
gultos Varšavos, j ieškodami 
prieglaudos buvusioje ryti
nėje Lenkijoje, kurią Sovie
tų Raudonoji Armija užė
mė, kaipo baltarusiškus ir 
ukrainiškus plotus. Viduti
nis lenkas yra palankesnis 
Sovietam negu naziam.

Naziai Nesūriausią per 
Belgiją į Franciją

Berlin. — Francūzai ir 
anglai skleidžia girdus, kad 
vokiečiai gal briausis į 
Franciją per neutralius 
kraštus, Belgiją ar Luxem- 
burgą.

Nazių propagandos mi
nisteris J. Goebbels užgin
čijo tuos girdus; sako, kad 
Vokietija gerbs bepusišku- 
mą Belgijos, Holandijos ir 
Luxemburgo.

Vengrai Užėmė Lenkijos 
Pasienio Miesteli

Roma, rugs. 22.—Prane
šama, kad Vengrijos ka
riuomenė įsiveržė į Lenkiją 
ir užėmė pasieninį lenkų 
miestelį Sianki. Vengrų 
valdžia S“ai^iina/? kąd tame 
miestelyje nebuvę jokios 
tvarkos; todėl vengrai turį 
jį “sutvarkyti.” 

_______ ___ _

Rumunija Nepaleisianti 
Lenkijos Ex-Prezi- 

dento Moscickio
Bucharest, Rumunija. — 

Pranešama, kad Rumunija 
laikys, kaip karo pabėgė- 
lius-belaisvius, Ig. Moscic- 
kį, buvusį Lenkijos prezi
dentą; J. Becką, Lenkijos 
užsieninį ex-ministerį, ir 
maršalą Smigly-Rydzą, bu
vusį vyriausią komandierių 
Lenkijos armijų.

Anglija ir Franci j a pra
šė Rumunijos leisį jiem iš
važiuot į Paryžių ir ten vėl 
sudaryt “Lenkijos valdžią;” 
bet Rumunija jų nepalei
sianti. Nes tie buvę Lenki
jos valdovai pačioj Rumu
nijoj mėgino veikt kaip 
Lenkijos “valdžia” ir tuomi 
sulaužė tarptautinius įsta
tymus. Šie įstatymai sako, 
jog kariaujančios šalies val
dininkai, pabėgę į bepusiš- 
ką kraštą, negali jame val
diškai veikti.

Angiai Bijo Nazių “Žaibiško” 
Karo prieš Franciją

London, rugs. 22.—Radio 
pranešimais, tai Anglija bi
jo, kad naziai gal “žaibo 
greitumu užpulsią ir sulau
žysią” rytinę Franciją.

Aukštieji Anglijos kari
ninkai išreiškia pagarbą 
“žaibiškam” vokiečių armi
jos ir oriai vyno gabumui 
prieš Lenkiją.

Lietuvos Ministeris Urbšys 
Kalbasi su Molotovu

Maskva, rugą. 22.—Lietuvos užsieninis ministeris Urb
šys tariasi su Sovietų komisarų pirmininku Molotovu 
apie Vilniaus prasto pervedimą Lietuvai.

Sovietų valdžia pritaria atsteigimui Lenkijos kaipo 
valstybes, bet tiktai iš tų žemių, kurios tikrai apgyventos 
lenkų.

Kuriasi darbininkų ir valstiečių Sovietai-Tarybos uk- 
rainų-baltarusių tose vietose, kurias Raudonoji Armija 
paliuosavo nuo Lenkijos. Lenkų armija beveik niekur ne
sipriešino Raudonajai Armijai.

Atidaryta tose srityse mokyklos, kurios vedama tokia 
kalba, kokia šneka vietiniai gyventojai.

Sušaudę Tūkstančius Rumunišką Nazią
Bucharest, Rumunija, rugs^ 22.-7-Pagal Rumunų karo 

teismo sprendimus, sušaudyta tūkstančiai rumuniškų na
zių po to, kai devyni tokie naziai nušovė Rumunijos mi- 
nisterį pirmininką Armandą Calinescu, hitlerininkų prie
šą.

Septyni žmogžudžiai tuojaus sušaudyti; du kiti dar 
paspėjo patys nusišaut. Jų lavonai laikomi sudribę gat
vėse, kaipo persergėjimas, kad “štai kaip atsitinka iš
davikams.”

Jie buvo veikėjai Vadinamos “Geležinės Gvardijos.” 
O tai fašistų organizacija, reikalaujanti politinės ir ka
rinės vienybės su Vokietija. Tos “gvardijos” galva C. 
Codreanu ir kiti vadai buvo pirmiau valdžios sušaudyti, 
kad jie megjn^ ^“pabėgt iš po arešto.”

Esąs Paliuosūotas Vokiečių Darbininkų Vadas
London, rugs. 22.—Pranešama, kad Vokietijos valdžia 

paleidus iš kalėjimo Ernstą Thaelmanną, vokiečių darbi
ninkų vadą, ir daugelį kitų komunistų.

. (Jei taip, tai suprantama, kad pagal Sovietų reikala
vimą. Bet pranešimas abelnai nepatikrintas.)

' 24 Senatoriai prieš Roosevelto Reikalavimą
Washington, rugs. 22.—Dvidešimt keturi senatoriai re

publikonai, nepriklausomingi ir dešinieji demokratai, jau 
išstojo prieš prez. Roosevelto reikalavimą pataisyt Ame
rikos bepusiškumo įstatymą, atsieit, nuimt embargo nuO| 
ginklų ir amunicijos kariaujantiems kraštams.

Keleiviniai Amerikos 
Laivai Šmugeliuoja 

Ginklus Anglijai
New York.—Nors iki šiol 

gyvuojantis Amerikos be
pusiškumo įstatymas už
draudžia gabent ginklus ir 
amuniciją oficialiai kariau
jančioms šalims, bet preki
niai ir keleiviniai Amerikos 
laivai šmugeliuoja. daugius 
mažesnių ginklų ir šovinių 
Anglijai ir Francijai. Tą 
faktą paliudijo valdiškai 
komisijai visa eilė jūrinin
kų?
, Keleiviniais ir prekiniais 
Amerikos laivais, be to, yra 
gabenama Francijai ir An
glijai dideli kiekiai įvairių 
metalų, būtinai reikalingų 
karui.

Muilo Fabrikai Vokietijoj 
Dirba Amuniciją

Berlin. — Beveik visi 
muilo fabrikai Vokietijoj 
dabar paversti amunicijos 
fabrikais; palikta tik de
šimt muilo dirbtuvių, ir jo
se gaminama tiktai pa
prasčiausias rupus muilas.

Ilgesnis Karas Padary
ty Vokietiją Sovie

tine Šalimi
New York. — Vienas vo- 

kietys inžinierius, plaukęs 
iš Vokietijos į New Yorką 
tuo pačiu laivu, kaip ir lai- 
svietis P. Baranauskas, pra
našavo trumpą karą; bet 
teigė, kad Vokietija esanti 
apsirūpinus maistu ir kitais 
reikmenimis bent 
metų karui.

Tas inžinierius 
už fašistus, bet
kad jeigu karas ilgiau nusi
tęs, tai Vokietijoj įvyks re
voliucija \ir įsikurs Sovietų 
valdžia. Jis gerai atsiliepė 
apie francūzų karingumą, 
bet išreiškė prastą nuo
monę apie Angliją.

Nazių Laimėjimai prieš 
Prancūzus Ore

London, rugs. 22.—Anglų 
propagandos mini sterija 
pripažįsta, jog šiandien vo
kiečiai nušovė tris francū
zų baliūnus ir penkis kari
nius lėktuvus, vakariniame 
fronte.

Lietuva "Padeda,, So
vietam Pravest Sieną
-------------------- -------------- -s _____
Anglija Nesučiupo Vokietijos 

Didlaivio “Bremeno”
London. — Anglijos lai

vyno ministerija užginčija 
paskleistus gandus, būk an
glai suėmę keleivinį Vokie
tijos didlaivį “Bremeną”, 
kuris išplaukė iš New Yor- 
ko rugp. 30 d., už poros die
nų pirm nazių įsiveržimo į 
Lenkiją.

(Taip dar iki šiol liekasi 
slaptybė, kur randasi tas 
Vokietijos laivas.)

Kaunas. — Lietuvos kari
ninkai rodo Raudonajai Ar
mijai, kur ėjo (ar turėtų 
eiti) Lietuvos rubežius.

Sovietų raudonarmiečiai 
skaitosi su tais nurodymais, 
norėdami išvengt susikirti
mu su Lietuvos kariuome
ne.

Menki Karo Veiksmai 
Vakariniame Fronte

Vokiečių “Gladiatoriai” 
Sumuša Francūzus

Geneva, Šveicarija.—Na
ziai vakariniame fronte tu
ri naujos rūšies “gladiato
rius” kariautojus prieš 
francūzus. Tai parinktiniai 
stambūs ir stiprūs vyrai. Jjų 
galvos ir veidai apsaugoti 
tam tikra gilia plieno kepu
re, kur palikta tik skylutės 
akim ir kvėpavimui. Tie na
zių gladiatoriai apsivilkę 
specialiais švarkais, kurie 
yra lengvi, bet tokie diržin
gi, kad per juos nepereiną 
kulkasvaidžių ar šautuvų 
kulkos. Jie ginkluoti leng
vais kulkasvaidžiais, kurie 
veikia panašiai, kaip šautu
vai ir gali paleisti po 20 
kulkų tuo pačiu pradėjimu. 
Be to, nazių gladiatoriai

Japonai Apsikeitė Belaisviais 
su Sovietais

Hsinking, Manchukuo.— 
Japonai atidavė Sovietam 
raudonarmiečius, kurie bu
vo suimti į nelaisvę, o So
vietai atidavė Japonijai jos 
karius, kuriuos raudonar
miečiai buvo suėmę į ne
laisvę per mūšius palei 
Išlaukinės Liaudiškos Mon
golijos rubežių su Manchu
kuo kraštu.

Suėmė Lietuviškai-Lenkišką 
Kunigaikštį Radvilą

Maskva. — Sovietų Rau
donoji Armija areštavo ku
nigaikštį Radvilą, kilusį iš 
lietuvių-lenkų veislės. Jis 
turėjo milžiniškus dvarus 
vakarinėse ukrainiškose da
lyse buvusios Lenkijos.

Kuomet Lenkijos kariuo
menė teri pasidavė Raudo
najai Armijai arba pabėgo 
nuo jos, tai kunigaikštis 
Radvilas dar pasiliko, kaipo 
vadas kraštutinių lenkų fa
šistų, kurie dar mėgino iš 
pasalų kovoti prieš Raudo
nąją Armiją.^

Paryžius, rugs. 22.—Lai
kas nuo laiko eina persi- 
šaudymai tarp francūzų ir 
vokiečių artilerijos visame 
vakariniame fronte. Vieto
mis susikerta būreliai fran
cūzų su vokiečiais. Bet abel- 
nai nėra rimto karinio vei
kimo.

Philadelphietė Nuodintoja
Nusmerkta Mirti

Philadelphia, Pa. — Pri
siekdintųjų teismas atrado 
kalta Josefiną Romualdie- 
nę, kad jinai su sėbrais nu- 
nuodino savo vyrą ir eilę 
kitų žmonių, idant pasi- 
glemžt jų apdraudas (insu
rance) ; dėl to Romualdienė 
su šaika buvo iš anksto su
darę palikimų dokumentus 
taip, kad apdraudos tektų 
tai nuodintojų gaujai.

Prisiekdintųjų teismas 
pareikalavo, kad teisėjas 
nusmerktų Romu aldienę 
numarint elektros kedėje.

Anglai Užgrobė 200,000 
Tony Krovinių iš 
Bepusiškų Laivų

London. — Nuo karo 
pradžios iki šiol kariniai 
Anglijos laivai užgrobė 200 
tūkstančių tonų įvairių me
džiagų, kurios buvo gabe
namos bepusiškų kraštų lai
vais. Tos medžiagos vertos 
2 milionų dolerių. Tai dau
giausia manganas, kerosi- 
nas - gezolinas, geležis ir 
aliuminas.

Prez. Roosevelto Kalba Pa
kėlė Karinius Šerus

New York. — Smarkiai 
pakilo aukštyn plieno ir ki
tų metalų šėrai Wall Stryte 
po to, kai prez. Rooseveltas 
pareikalavo, kad šalies kon
gresas nutartų laisvai pra
leist iš Amerikos ginklus ir 
amuniciją visom kariaujan
čioms šalims.
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Ir Mes Ant Karo KrantoI k / . • 1 <'
Anglijos ir Franci j os imperialistų po

zicija sutvirtėtų, jeigu Jungtinės Valsti
jose stotų jų pusėn karam Kad tą atsie
kus, tai tų šalių valdonai nesigaili milio- 
nų dolerių propagandai per kapitalistų 
spaudą ir radio.

Prie to, tartum šios šalies žmonių ne
laimei, tūli Jungt. Valstijų konsulai, o ir 
nepęrmatą piliečiai prisideda prie to. Ke
lios dienos atgal anglų apginkluotu lai
vu “Aquitania” atplaukė 669 amerikie
čiai. Rugsėjo 20 dieną ir vėl antru anglų 
laivu “Mauretania”, kuris taip pat ap
ginkluotas kanuolėmis, atplaukė vėl 261 
Jungtinių Valstijų pilietis. Dar tūkstan
čiai amerikiečių yra Europoje. Mums 
atrodo, kad jų tos kelionės, tai žaislas 
su mirčia. Tiesa, kiekvienas pilietis turi 
teisę ant savo gyvasties. Bet, jeigu tokis 
laivas būtų nuskandintas, tai tas galėtų 
iššaukti karą tarpe Vokietijos ir Jung
tinių Valstijų, karą, kuris gal milionus 
gyvasčių prarytų mūsų šalies piliečių. 
Jungt. Valstijų konsulai Europoje tu
rėtų nevizuoti pasportus tiems, kurie no
ri grįžti ant kariaujančių, šalių laivų. 
Juk Amerikos turistai ■' galėtų par
plaukti neutrališkų šalių laivais, nesu
darydami nei sau, nei kitiems pavojaus.

Ką Reiškia Apginklavimas Laivo?
Prie Antro Pasaulinio Karo imperia

listai senai rehgėsi. Jie statė ne vien ka- 
fo laivus, bet taip budavojo keliauninkų 
įr tavorinius laivus, kad karui kilus tuo- 
jaus juos būtų galima paversti į pagel- 
binius karo laivus. Ypatingai daug ke
liauninkų ir tavorinių laivų taip pasi- 
budavojo Anglija, Francija, Italija, Ja
ponija ir Jungt. Valstijos, kurios turėjo 
neva tam tikrą karo laivynų apribavimą.

Dabar tą matome praktikoj. Anglijos 
laivas “Mauretania,” kuris yra 36,000 to
nų įtalpos, išvysto iki 31 jūrinių mylių į 
valandą, atplaukė į New Yorko prie
plauką ginkluotas net 6-šių colių’ ka- 
nuolių gerklėmis, kaip greitasis kruize- 
ris, prieš submarinus ir 3-jų colių ka- 
nuolių ge/klėmis prieš lėktuvus.

Reiškia, “Mauretania” paverstas į pa- 
gel|)inį kruizerį. Jis aprūpintas Angli
jos karo laivyno oficieriais ir jūreiviais. 
Jis pilnai pasirengęs į žūt-būtiną kovą, 
kaip ir kiekvienas tos rūšies karo laivas. 
Ir pagal tarptautines jūrininkystės tei
ses jis nustojęs keliauninkų laivo teisių. 
Neutrališkos' šalys^ turi pilną teisę atsi
sakyti įleisti tokį laivą į savo prieplau- 
ką.

Plaukianti keliauninkai tokiu laiyū 
yrą pavojuje. Pagal tarptautinius susi
tarimus, priešingos kariaujančios šalies 
submąrinas pirm paskandinti keliaunin
ku laivą, turi pareikalauti, kad kelįaų- 
įijnkaį apleistų laivą, ir tik tada, kada 
keliauninkai apleidę laivą; tai gali jį pa
skandinti.

Bet tų teisių neturi apginkluotas lai
vas, nes jeigu submarines iškiltų iš ju-’ 
ros ir pareikalautų iš “Mauretania,” kad 
ją apleistų keliauninkai, tai pirm sub- 
marinas suspėdų pasinerti, tai “Maure
tania” iš savo kanuolių sudaužytų jį.
- Todėl, submarinai jūroj susitikę su 
apginkluotu laivu elgiasi dygiai taip pat, 
kaip su karo laivu—iš pasalų puola jį 
ir skandina. Todėl, amerikiečiai, ’ kurie 
grįžta iš Europos ginkluotais Anglijos 
laivais, pastato savo gyvastį į pavojų ir

Kaip Ukrainieęiaį įr Baltarusiai

Dienraštis “Daily Worker” gavo spe
cials kablegramaš iš vakarų Ukrainos 
ir Baltarusijos, pranešančias, kad nega
lima surasti žodžių išreiškimui to džiaug
smo, .kokis apėmė tų kraštų gyventojus.

Visur laikomi susirinkimai, kuriuose 
vietos gyventojai stoja už vienybę su ga
linga Sovietų Sąjunga. Vakarų Ukrąi- 
noj, Koretz mieste, susirinko tūkstan
čiai žmonių. Ir Čia jie pirmu kartu į dvi
dešimts metų išgirdo jų kalboje skaitomą 
laikraštį — “Červonaja Polesija,” kuris 
leidžiamas Žitomire, Sovietų Ukrainoj. 
Žmonės klausėsi prakalbų, bet visi jie 
labiausia įdomavosi, tai laikraščiu!

Kaime Guysiatine susitiko valstiečiai 
ukrainiečiai, kurie buvo po Lenkija ir iš 
Sovietų Ukrainos kolchozninkai. Kol- 
chozninkai buvo gražiai apsirengę, svei
ki atrodą, kuomet visai kitokį vaizdą su
darė buvę per 20 metų lenkų vergijoj jų 
tautiečiai.

Oliev distrikte daug ukrainiečių bū
riais1 vyko į Sovietų Ukrainą ir gėrėjo
si kolchozninkų žemės ūkiais, mašino
mis. - Daugelis ukrainiečių, buvusių po 
lenkais, tik pirmu kartu pamatė trakto
rius ir kitas mašinas, kokias naudoja 
Sovietų žemės apdirbimui.

Baltarusijoj daug baltarusių, buvusių 
po lenkais, atsišaukė į Sovietų Sąjungos 
valdžią priimti juos ant visados. Vienas 
valstietis sakė: “Kada artinosi baisi ka
ro liepsna prie mūsų namų, kada iš va
karų artinosi vokiečių nazių jėga, tuo 
karttr atėjo Raudonoji Armija ir mus 
išgelbėjo!”

Algovo sodžiuje valstiečiai laikė susi
rinkimą, kur tarpe kitko sakė: “Dvarpo
nis Kosov ir buožė Kotovich pirmiau 
turėjo 2,700 akrų žemės,-o mūšų so
džiaus valstiečiai, kur yra 44 šeimynos, 
tik 224Į akro !’r Taip buvo pirm Sovietų 
valdžios. Dabar Algovo valstiečiai apsi
jungę į kolektyvą, turi žemės apdirbi
mui masinas, judžiūs', kliubą, yaikų žėi- 
dįmo vietą, mokyklą cĮėl 1,333 vaikų ir 
tt. Tokios didelės permainos Sovietų pu
sėj stebina vakarų Ukrainos ir Baltru- 
sijos valstiečius. Sovietų Sąjungos vals
tiečių gyvenimas malonus, geras, jie 
sveiki, gerai apsirengę, kuomet Lenkų 
pusėj jų broliai kentė baisų vargą, skur
dą įr tautinį persekiojimą. Dabar ir jie 
susilaukę Raudonosios Armijos lengviau 
atsiduso.

“I z liesti ja” Apie Lenkijos 
Valdonus

Sovietų Sąjungos oficiąlis valdžios or
ganas “Izviestija” rašo apie buvusius 
Lenkijos biurokratiškus, poniškus valdo
nus ir tai ką reiškią Raudonosios Armi
jos paėmimas po savo globa vakarų Uk
rainos ir Baltarusijos.

“Mūsų išlaisvinti broliai vakarų Uk
rainoj ir Baltarusijoj žino ir mato, kad 
Raudonoji Armija atnešė jiems ant savo 
vėliavų taiką, naują laisvą' gyvenimą ir 
džiaugsmą.

' “Lenkijos poniška valdžia buvo pa
vertus vakarų Ukrainą ir Baltarusiją į 
pavergtą koloniją, kuri buvo žiauriai ap
vogta lenkų žemvaldžių ir pirklių...

“Visa Lenkijos valdančiosios klasės 
politika buvo paremta ant bąūęĮžįajpįijų 
ekspedicijų, verstino kolonizavimo, pa
skolinto iš Rusijos carizmo tautų mažu
mų persekiojimo ir smaugimo.

“Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos gy
ventojai ' su dideliu džiaugsmu sveikina 
Raudonąją Armiją, ir sunku surasti žo
džiai tam dideliam ukrainiečių ir balta
rusių džiaugsmo išreiškimui, kuriuos 
Raudonoji Armija išlaisvino iš lenkų 
jungo.” '

Kad Lenkijos ponai smąugė taptų ma- 
Žuįnas, tai inums lietuviams tas yra pil
niausiai žinoma. Jie uždarė lietuvių mo
kyklas, draugijas, įstaigas Vilnijoj; Jie 
persekiojo lietuvius ir norėjo po prievar
tą juos sulenkinti. Tik kelios savaitės 
prieš Lenkijos-Vokietijos karą jie užda
rė paskutinį lietuvių vaikų mokyklą, ku
rioj buvo lietuviškai mokinama. Vilniuje 
ėjo mėnesinis1 žurnaliukas, tai kiekvienas 
jo numeris išeidavo po kitų vardu: “Var
ėnos,” “Varpos,” “Sėja” ir Lt., po -kitu 
antrašu, kitų žmonių leidžiamas, o pa-
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Su Džiaugsmu Pasiti
ko Fįąudęnaja Armiją

Kapitalistų ir visų darbo 
žmonių neprietelių spauda 
neriasi iš kailio, kad Rau
donoji Armija įžengė į Va
karų Ukrainą, Baltarusiją

didelį 
keletas

po Lenkijos imperialistų 
pavergtų tautų. Šaukia, rė
kia, melus skleidžia, bet vis 
vien negali nuo žmonių pa
slėpti tą faktą, kad tų kraš
tų gyventojai su džiaugs
mu, dainomis, muzika, gė
lėmis pasitiko Raudonąją 
Armiją. Kapitalistinių laik
raščių r e d a k toriai savo 
straipsniuose puola Sovie
tus, o tų pačių laikraščių 
korespondentai iš Europos, 
iš įvykių vietos praneša vi
sai ką kitą. Mes žįnome, 
kad ponai kapitalistiniai re
daktoriai daug išbrauko iš 
korespondentų p r a nešimų, 
bet ir iš to, kas jau telpa, 
galima aiškiai persistatyti 
Vakarų Ukrainos ir Balta
rusijos žmonių 
džiaugsmą. Štai 
pranešimų:

Norman B. Deuel, “Daily 
News” korespondentas, rug
sėjo 18 dieną, praneša: 
“Gyventojai vakarų Ukrai
noj ir Baltarusijoj karštai 
'sveikina Sovietų armiją, iš
kėlė raudonąsias vėliavas, 
sudraskė lenku vėliavas ir 
pasitikdami šaukė: Tegul 
Gyvuoją Sovietai!... Visur 
gyventojai pasitiko Raudo
nosios Armijos dalis su di
deliu cĮžiaugsmu.”

Tas patsai koresponden
tas praneša -į “New York 
World Telegram.”

“Vakarų Ukrainos ir Bal
tarusijos miestų įr kąįmų 
gyventojai e n tu z iastįškai 
sveikina Raudonąją Armi
ją. Jėga Raudonosios Ar
mijos, aukštas kultūrinis ir 
technikinis i š s i 1 avinimas, 
gražus apsiėjimas dar dau
giau paveikė į žmones. Pa
tys gyventojai nudraskė 
Lenkijos vėliavas ir jų vie
ton iškėlė Sovietų Sąjungos 
vėliavą... Lenkijos dvarpo
niai, kuriuos vietos gyven
tojai neapkentė, didelėje 
baimėje išbėgiojo. Draugiš
kumas tarpe Raudonosios 
Armijos ir vietos gyvepto-| 
jų tuojaus užsimezga, kaip 
tik Raudonoji Armija atei
na. Vakarų Ukrainos ir 
BaRarusijoš valstiečiai gel
bėja Raudonosios Armijos 
žengimui ,pipmyn. Miestelio 
Repol gyventojai pasitiko 
Raudonąją'' Armiją su di
džiausiu džiaugsmu. Viši 
namai buvo išpuošti raudo- 
I • I I « .• b 4 • ’ d ‘ ’ ' • •norms vėliavomis.

“ValstieČiąj prisilaikyda
mi savoseh^ tradicijų pa
siliko Raudonųjų Armiją su 
duona ir druska, kviečia 
raudonarmiečius užeiti į jų 
namus.

“Kada Raudonosios Ar
mijos būrys, pasiruošė mar- 
šuotį toliau, tai visį gyven
tojai susirinko jį išleisti. 
Gyventojai sveikina Sovie
tų valdžią ir Staliną už pri- 
siuntimą Raudonosios Ar
mijos, vąikštjnęja gatvėmis 
ir dainuoja Rainas, kurios 
buvo lenkų’uždraustos.”

Džiaugjasi Visos Tą 
’Koręšppn^ehtą^’ W 

Forrest praneša
York Post,” kad kada Rau
donoji Armija pasiekė Za- 
lesciky ir Kuty miestus, 
prie Rumunijos sienos, tai 
pabėgėliai labai nusidžiau
gė. Jis rašo:

“Įdomu, kaip gyventojai 
pasitiko rusus. Raudonąja! 
Armijai užimant miestus 
nebuvo paleistas nei vienas 
šūvis į civilius gyventojus, 
nenumesta nei viena bomba 
ant jų. Kaimų gyventojai ir 
pabėgėliai, kurie buvo už
tvenkę kelius linkui Rumu
nijos, pasiliuosavo nuo vo
kiečių teroro ir sveikina 
Raudonąją Armiją, kaipo jų 
išgelbėtoją.

“Rusų armija suteikė pa- 
gelbą pabėgėliams draugiš
kai juos sutikdama ir jiems 
gelbėdama. Šioj Lenkijos 
dalyj daug gyventojų yra 
žydų tautybės, kurių skai
čius buvo padidėjęs tūks
tančiais pabėgėlių, bėgančių 
nuo vokiečių. Jų buvo dide
lis džįaųgsmąs, kada jie pa
sijuto laisvais nuo nazių, 
kada juos išgelbėjo Raudo
noji Armija.”

Kas Buvo Vilniuje?
Kada Raudonoji' Armija 

prisiartino prie Vilniaus, 
tai lenkų raitarija, artileri
ja, tankai, pėstija priešakyj 
su 10 generolu netekdami 
proto bėgo linkui Lietuvos 
sienos. Vilnius liko be val
džios; “New York ( Times” 
k o r e\spondentas praneša, 
kad: “Pirm Sovietų armija 
pribuvo, tai Vilniaus darbi
ninkai apsiginklavo šautu
vais ir sudarė miliciją, ku
ri maršavo gatvėmis ir pa
laikė tvarką.” Kada Sovietų 
armija’ pribuvo, tai Vilniaus 
gyventojai pasitiko ją var
pais skambindami.

Atidavė Vilniečiams 
žemes

United Press korespon- 
d e n tas praneša “N. Y. 
Timesui,” kad “Raudonoji 
Armija, užimdama vakarų 
Baltarusiją įr Ukrainą, ne
ša ir valstiečių paliuosąvi- 
mą iš po dvarponių. Rau
donos Armijos vadai pa
skelbė: ‘Valstiečiai, imkite 
ponų Jvarus ir valdykite! 
Ganykite savo gyvulius po
nų ganyklose!’ ”

“Tass” žinių agentūra sa
ko, kad visur valstiečiai di- 
dėlių džiaugsmu pasitinka 
Raudonąją Armiją, pilni ša
likėliai1 žmonių;' merginos 
gęlėmis apkaišė raudonar
miečių arklius ir tankus. 
Vietos gyventojai laiko kar
tu" su raudonarmiečiais su
sirinkimus.

“Mes einame tam greitai 
pirmyn, — sako Raudonos 
Arrųijoš kopiapda, — todęl, 
kad šū mumis vietos gyven
tojai, kad randame " visus 
tiltus tvarkoj, kad telegra
fo, telefonų lįnijos ir elek
tros stotys yra tvarkoj ir 
normaliai dirba.” Tvarkoj 
todėl, kad (jarbininkai ir 
valstįęcįąį neleicĮžįą lenkų 
ponams sugadinti.

ilųam 
į “New

Kitas k orespondentas 
praneša, kad Pinsk miesto 
srityje būrys lenkų pėstinin
kų areštavo savo oficierius 
ir prisidėję prie Raudonos 
Armijos su daina išvien 
žengia pirmyn.

Kablegrama iš Rovno
Rusų draugų dienraštis 

“Russky Golos” gavo kab
legrama iš Rovno miesto, 
vakarų Ukrainos, kurį už
ėmė Raudonoji Armija. 
Kablegrama skamįia:

Rovno, rugs. 19, džiaug
smui vakarų Ukrainos val
stiečių ir darbininkų sąry- 
šyj su atmaršavimu Rau
donosios Armijos nėra ri
bų. Suaugę ir vaikai apsi
kabinę raųdonarnnečius ir 
jų komąndierįus bučiavo ir 
prašė duoti jiems galimybę 
kokiu nors būdu pagelbėti 
Raudonajai Armijai. Kada 
prie Rovno Sovietų tankų 
skyriaus komandierius Go- 
riaščenko paąčiavo valstie
čiui Marčanui už pagelbą, 
tai pastarasis apsikabino 
komandierių ir pro džiaug
smo ašaras pareiškė: “Ačiū 
brangūs broliai jums, jūs 
mums sapnavotės per dau
gelį metų. Ačiū už tai, kad 
jūs išgėlbėjote mūsų gy
vastis!’

“Vieno kaimo valstiečiai 
atsiprašė raudonarmiečius, 
kad jie išėjo pasitikti taip 
suplyšusiuose drabužiuose: 
‘Šiandien mūsų laimingįau-

šia diena,— sakė dažytojas 
Lamko, — mes su džiaugs
mu apsirengtume kuo gra
žiausiai, bet neturime ge
resnių drabužių! Mes visi 
apiplyšę!’

“Senelis valstietis Mukač 
sakė: ‘Man jau 70 metų, bet 
aš žinau, kad Maskvoj yra 
visų pavergtųjų tėvas, ku
ris m'oka apie visus darbo 
žmones rūpintis, o jo var
das Juozas Stalinas.

“Pravdos” koresponden
tas kalbėjosi su Raudonos 
Armijos vadais, vienas iš jų 
pareiškė: “S u j u d ihančios 
scenos miestų ir kaimų gat
vėse, kur tik įžengė Raudo
noji Armija. Visur mus ap
supo gyventojai, spaudė 
rankas, prašė pas raudon
armiečius paaukoti jiems 
raudonas žvaigždes, ir gavę 
išdidžiai prisisegė jas prie 
krūtinės.”

Kamenkos Kaime
Kamenkos kaime visi gy

ventojai apsupo raudonar
miečius. Vienas senelis išė
jo priešakiu ir pareiškė: 
“žiūrėkite visi! Su šiais 
raudonais kovotojais mes 
niekados daugiau nevergau- 
sinie lenkų ponams!”

Vietos gyventojai apipila 
raudonarpiiečius klausimais 
apie Sovietus. Jie džiaugia
si sužinoję, kad Sovietų Uk
rainoj yra ukrainų kalboj

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Balsai Senų Laisviečių
Drg. T. Lisajus buvo “L.” 

bendrovės direktorių tary
boje tuomet, kai buvo nu
tarta “Laisvę” leisti dien
raščiu. Jis karštai stojo už 
steigimą dienraščio ir pa^ 
kolįno $2000.00 nusipirki
mui reikalingos mašineri
jos. Reikšdami jam padėką 
už tą paramą, 20 metų jubi
liejaus proga pakvietėme jį 
su žmona į bankietą ir pa
siuntėme porą komplimen- 
tarinįų bilietų. Į mūsų pa
kvietimą jis atsako:

“Gerbiamieji! Aplaikiau nuo 
jūsų laišką ir 2 bilietus dėl 
‘Laisvės’ Jubiliejinio bankieto. 
Aš manau,, kad aš daryčiau 
skriaudą, jeigu nenusipirkčiau 
bankietui įžangos bilietą. Aš 
nesijaučiu, kad tiek daug esu 
nuveikęs dėl ‘Laisvės.’ Yra, ku
rie daug daugiau už mane dir
bo ir dirba, yra tokių, kuriems 
yra doleris brangesnis negu 

I man, o jie užsimokės už bilie
tus. Todėl aš ir jaučiuos, kad 
būtų skriauda nenusipirkti ban
ketui bilietą, čia siunčiu $2.50 
(du dolerius ir pusę), malonė
site man prisiųst 2 bankieto bi
lietus (iš apmokamų). ;

Komplimentariskus du bilie
tus grąžinu. .,

Su pagarba;
K lisajus."

Nuolatinė “Laisvės” ben
dradarbė įr rėmėja K. Sin- 
kevičiūte-Lietuvaitė, pačiu 
skaudžiąus'iu šio nedarbo- 
krįzjio laiku ji aukojo “Lais
vė!” $50.00 vienu kartu. Ją 
irgi pąkvietėme į bankietą, 
kaipo1 atminčiai tos 1 stam
bios aukos. Štai ir jos atsa
kymas į mūsų piakviėtimą: • * / • • I

“Draugei ‘Laisvei’: — Buvau} 
besirengianti ‘dalyvauti ‘L.’ 
bankiėte, bet ir vėl man pradė
jo akis škaudėt, šiemet jau tre
čią syk, tai ir nenoriu niekur 
eit. Be to niekad neišsibaigė 
dar ir kitos kliūtys, širdingai 
ačiuoju ąš jums, draugai, už jū-

staraisiais keliais mėnesiais jau visai ne
pasirodė. ’ ’
’' Taip lenkų poniška valdžia smaugė 
lietuvius, taip ji smaugę ukrainiečius, 
baltarusius, negeriau atsinešę įr linkui 
vokiečių, žydų įr kitų tąųtų mažurnų.

Q kądangi Lenkijos pusė žemės buvo 
kitų kpaštų' žemė, apie 40% gyventojų 
sudarė tautų mažumos, tąt kaip tik ji 
atsidūrė kare, tąįp gręitaj subyrėjo, 
kaip įwįds seųas, pakrypęs, supuvęs na
mas; .

sų ištvermę ir kiltą dvasią to
bulinime mūsų dienraščio. Ypa
tingą! pastaraisiais keliais me
tais ‘Laisvės’ tonas yra labai 
malonus, taktingas, traukiantis 
visus žmones j krūvą ir spar
čiai žadinantis iš politinio mie
go, kad be skirtumo visi atida
rytų savo akis ir pamatytų 
vieną baisų žmonijos draskūną, 
fašizmą, kuris begelbėdams ka- 

.pitalizmą naikina visą pasaulį. 
Čia įdedu bilietą atgal ir dole
rį parėmimui dienraščio. Drau
giškai, K. Sinkevičiūtė."

Mūsų obalsis buvo iškel
tas Jubiliejaus mėnesiu 
gauti “Laisvei” naujų .skai
tytojų, naujų šėrininkų ir 
finansinės paramos auko
mis.

' Naujų skaitytojų iki šiol 
gavome 46, aukų $146.50. 
Naujų šėrininkų 3. Čia laiš
kas vieno “Laisvės” vetera
no :

“Gerb. ‘Laisvės’ Administra
cija: — ‘Laisvės” paminėji
mas 20 metų kai ‘L.’ pradėjo 
eiti dienraščiu, tai geras laiko
tarpis. Kur per tą laiką ‘L.’ su
teikė darbininkąms apšvietos ir 
darbininkų klasę apgynė nuo 
visokių užpuolimų,, .ipelągingų 
šmeižimų. ‘Ę.’, darbininkų ap
gynėja ir darbininkų klasės 
švietėja. Kurie skaito ‘Laisvę,’ 
tie žino ko verta ‘Laisvė’ darbi
ninkams. Taigi kiekvienam dar
bininkui reikia ‘L-’ skaityt?. Tai
gi aš kaipo, senas -L.’ skaityto
jas ir josios rėmėjas, tai aš ši
tam1 ’paminėjlmūr* 20 metų jos 
gyvavimo IprisiunČiu $10.00, 
prašydamas dar vieną Šerą pri
siųst man. Taipgi ‘L.’ visiems 
darbininkams ir josios vedė
jams linkiu ko pasekmingiau- 
siai darbuotis naujai idėjai. 
Nuo jūsų, draugai, priklausys 
žmonijos vadovavimas. — Su 
meiliu pagerbimu tamstom,

Juozas Daubaras.”

Puikių patriotų turi dien
rašti^ “Laisvę!” ' Todėl 
“Laisvė” pergyvena sun
kius laikus, tobulinasi ir 
platinasi. Nes už jos pečių 
stovį 'tūkstančiai širdingų 
rėmėjų, kupie ‘ atydžiai tė- 
mija jos pakraipą ir finan
sinę paįėtį. P. Buknys.
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IL IIT IE RU FU RA i r fe |E N M
Ar gi Juoktis Dabar?

Ar gi juoktis gali, 
Jeigu tie šypsuliai 
Vien tiktai dėl kitų, 
O krūtinėj manoj 
Skausmas slepias’ giliai 
Ir gyventi kartu,— 
Ar gi juoktis gardu?
Ar gi juoktis dabar, 
Ir kvatoti linksmai 
Gali leisti širdis, 
Kai juodųjų varnų 
Kruvini dar snapai 
Ir jie broliams mūs vis 
Teb’kapoja akis?
Audros ūžia visur. 
Tamsu. Nyki naktis. . .
Užtaisyti spąstai
Gal pagriebt, gal sutrėkšt 
Priešlaikine mirtis.
Kur tik žiūri, matai 
Toki baisūs vaizdai. ..

* * *
Aš šypsosiuos linksmai, 
Kai įšėlus audra, 
It ugniniais sparnais, 
Baisumus tuos nušluos!

Petras Pilėnas. 
1939 m. Montreal, Can.

ARKADŲ AVERčENKO.

DALGIS Į AKMENĮ ...
I.

Reporteris Šmurginas išėjo iš redakcijos 
visiškai prislėgtu ūpu. Jo nuotaiką sujaukė 
redaktoriaus šiurkščios pastabos, kam jis ne
gauna naujų žinių, gyvos medžiagos laikraš- 
Č1U1.

Šitokį redaktoriaus šiurkštumą reporteris 
Šmurginas skaitė net nepakenčiamu. Ausyse 
jam kartojosi redąktoriaus kąlba:

“Jeigu tu manai, kad bile kvaila medžiaga 
yra naujienybe,—tu klysti. Tuo labiau, kad 
tavo visos laikraštinės antukės perintos na
mie.” --

“Šitaip tu į ką kalbi?—Murmėjo sau po no- 
sia, gužodamas gatve reporteris. — Tu drįsti 
taip kalbėti, gauruotas velnie, į spaudos atsto
vą. .. Už tai tau gali atsirūgti.”

Po to, jis pradėjo svajoti:
“Kaip būtų gerai, .kad, štai, šis namas su

griūtų. Tai būtų, taip sakant, paveikiantis da
lykas. Mažiausiai būt galima iš to įvykio su
daryt šimtą eilučių rašto! Arba, jeigu kokis 
automobilis, smarkiai įsibėgęs, smogtų į ko
kio puošnaus restauranto didelį langą. Įsivaiz
dinu, kaip ant syk pažaliuotų ponas redakto
rius, negalėdamas pirmiau manęs čionai savo 
ilgą nosį atkišti, kurią jis taip visur pirma 
kitų kaišioja.”

Nuo gyvenimiškų įvykių reporteris priėjo 
prie politinių.

“Gerai būtų supešdinti kokius politikos vy
rus, parlamento narius.. . Paskui—rašyk sau 
įspūdžius, interviuvus, paties ir kitų matytus 
ir girdėtus dalykus. Būtų naudos, būtų pini
gų... Gal reikia eit ir pasakyti kokiam gar
bingam deputatui, kad jo kolega jį vadina 
idiotu. Tas anam užbrauks,-nės juk tai neleis
tinas dalykas vadinti 'parlamento veikėją 
idiotu! Kaip čia, ką nors suradus? Nejaugi 
taip nieko ir nepamatysiu? Teima velnias to
kius laikus... Kad nors kas nors, kad ir ma
žai kam vertas sutvėrimas, pasikėsintų nors 
pats ant savo gyvasties...”

„ Mintis apie saužudystę reporterį sušiurpino, 
per jį perėjo tarytum elektros sriovelė.1

Gužodamas ir žaisdamas mintimis, jis nė 
nepasijuto esąs jau ant tilto, kur jo saldžios 
svajonės, kartais, gali išsipildyti. Jis paste
bėjo, kad apart jo, ten randasi kitas žmogus, 
stovi pasirėmęs į turyklą ir susimąsčiusiai 
žiūri į besileidžiančią saulę, ir gęstančią jos 
šviesą.

“A-a,—prašneko pats sau šmurginas,—ir 
kogi tas fruktas čioųąis be reikalo žvalgosi ir 
gėrėjasi velniai žino kuom? Aišku, kad šis 
jaunekšlis laukia tinkamos minutės, kad,—jis 
būt ne reporteris, jeigu tokios f rąžės būt ne 
ištaręs,—kad užbaigti savo gyvenimo rokun- 
das.”

Pas reporterį visai nebuvo tos minties, kad 
sulaikyti jo menamą saužudį. Jame žmonišku
mas jokio ženklo nerodė, o pilnai buvo nubu
dęs reporteris, jieškąs įspūdžių, sau pasitenki
nimo ir naudos. “Tik pats velnias galėtų ma
ne nuo šio tilto nuprašyti; bet aš pAtS, tai nuo 
čia neisiu... Parodysiu aš jiems, kokių žinių

aš galiu surasti. Pats, parašysiu, mačiau. A! 
Nejauku kaž-kodėl!”

Ir jis, tarytum varna užuodusi lesalą, pra
dėjo sukiotis apie tiltą.

II.
Jaunikaitis net nepastebėjo, kas apie jį da

rėsi.
Reporteris aiškiai matė, kaip jis vis toje pa

čioje pozoje, pirštais įsikibęs į viršų turyklos, 
kaž-ką murmėjo, krutino savo juodus anta
kius, ir lyg nenoromis, žiūrėjo žemyn, į ban
guojantį vandenį.

“Juk tai nėra lengva padaryt sprendimas, 
vargšui,”—pakuždomis sumurmėjo minutei 
jame nubudęs žmogus; bet reporterio charak
terius parodė žmoniškumui kumštį, ir tas pasi
slėpė.

—Ir kam čia taip ilgai tampyti gyvenimo 
siūlas, nesuprantu,—prabilo reporteris.

Reporterio nekantraujantis laukimas, iš vie
nos pusės, ir jaunuolio koks tai pats su sa
vim murmėjimas ir nemalonus žiūrėjimas van
denin,—iš kitos, tęsėsi veik pusvalandį. ->

Reporteriui taip įsikyrėjo laukimas, jog 
tam įvykiui jis jau buvo pasirengęs prigelbė- 
ti. . .

Nekantraudamas, jis pats priėjo prie turyk- 
,los, ant jos užsirėmė ir betiksliai žiūrėjo į to
li-

Po to, jis užkalbino savo nepažįstamą bi
čiulį: ' ,

—Keistas saulėleidis, ar ne?
—Teima velnias tą saulėleidį; aš nematau 

jokio pasitenkinimo iš jo,—užsimąsčiusiai 
pratarė jaunikaitis.

“A-a! Tai nusivylimas, melancholija,—pa
mąstė sau reporteris,—tuo geriau.”

—Atvirai kalbant, tamstos tiesa. Ir ką gi 
reiškia saulėleidis? Ir kam vertas net pats 
mūsų gyvenimas? Taip, vienos tik kančios.

Jaunuolis į tai nieko neatsakė, ir tas repor
teriui patiko.

—Kuomet gerai pagalvoji apie gyvenimą, 
tai prieini išvados: kas jame yra- gero? Todėl 
aš ir gerbiu tuos, kurie nusisprendžia nu
traukt tą šaltą įkyrų gyvenimo siūlą. . .

—Tiesa, gyvenimas idiotiškas,—pritarė jau
nikaitis. — Jau visa valanda, kaip čia stoviu, 
o nieko gero nesugalvoju.

—Tai yra, tamsta nesirengiate?
—Prie ko?
Reporteris susimaišė.
—Na, kaip čia jums pasakius. Stipraus bū

do žmonių labai mažai. Tas nėra taip lengvu 
dalyku, kaip, sakysime, išgert bonka šio dvo
kiančio vandens.

—Užtikrinu, jog man daug lengviau būt iš
gert bonka šio dvokiančio vandens.

—Gal ir taip,—pasiskubino su pritarimu 
reporteris,—tas tik menkas pavyzdis. Tačiaus, 
kuomet gerai pagalvoji, tai tas visai menkas 
dalykas: žingsnis už turyklos, vienas akimirk
snis, tave jau ir nėra. Puiku !

III.
Jaunuolis pasitraukė nuo turyklos.
—Ir ką gi tamsta nori pasakyti?
“Pabūgo,”—galvoja šmurginas.

- Ir jis nesmagiai tęsė:
Aš kalbu apie saužudysčių epidemiją. Šiais 

mūsų prakeiktais laikais saužudystė patapo 
sąlyga, kaip tvirtina išmintingi žmonės.

Vaikinas pritarė tam galvos linktelėjimu.
—Teisybę tamsta kalbi. Paimkite kad ir 

mane šiuom pačiu momentu—rodos, tik šokt 
nuo tilto ..-.

—Gal tamsta manai, aš ndriu nuo to atkal
binėti? Ne. Aš gerai žinau, kaip yra su žmo
gumi, kuomet nėra išeities. Pagalios, labai at
siprašau,—gal aš tamstai trukdau? Gal mano 
kalba tokiame momente tamstai labai nemalo
ni?

—Visiškai ne, prašau nesirūpinti. Aš šioje 
vietoje vistiek ilgai nebūsiu. Eisiu kiton vie
ton, tai ten, mažu, rasiu ką nors geresnio.

Reporteris sustingo, tarytum skenduolio la
vonas ištrauktas iš vandens. ,

—Dėl Dievo meilės, ir kur gi manai svei
kas nueiti? Ar gi čionai bloga?

—Ir kaą čia tokio gero? Tiek daug laiko 
praleidau be jokios naudos. Lik sveikas!

Reporterį' nukrėtė šiurpuliai dėl tokio nepa
sisekimo. /

—Na, argi tamstai ne vistiek pat: Tik pa
mąstyk: gyvenimas taip tuščias, kvailas. Kiek
viena praleidžiama valanda šio beširdiško gy- 

- venimo yra niakuom daugiau, kaip baisia kan
kyne !... O dabar čia nesiranda nė žmonių, 
ne jokių valtelių... Tai didžiausias patogu
mas.

Nepažįstamasai apsiblausė. * <

—Aš tamstos negaliu suprasti. Ką tąja sa
vo kalba nori pasakyti? Be to,, visos tamstos 
pastangos rodo, ką tai tokio nužiūrimo. . .

Šmurginas paraudo.
—Prašau išklausyti! Noriu būt tamstai at

viru... Juk tamsta manęs neapgausi. Aš la
bai gerai supratau, jog esi pasiruošęs nusi- 
skandyti. Na, jeigu nori skandytis,—dieve tau 
padėk, skandykis! Sumanymas neblogas. Bet 
kuriems velniams tau j ieškoti kitos vietos? 
Kuomi gi ši vieta negera? žmonių arti nesi
mato, vanduo gan gilus,—tai ko daugiau rei
kia? šoksi—ir dugne! Kaip akmuo. O jeigu 
vilksies kitur, tai dar gali kas, pastebėjęs van
denyj kabaruojanti, išvilkti vėl kraštam O tai 
jau būtų kvailas dalykas.

Nepažįstamasai klausėsi reporterio karštos 
kalbos, bet sykiu ką tai gilokai mąstė.

—žinai, gerbiamasis, aš tamstai privalau 
būt labai dėkingas. Tačiaus, sakyk man atvi
rai, kodėl tau buvo reikalingas mano nusiskan- 
dinimas tik šioje vietoje?

—Norėjau visa tai matyt pats savo akimis, 
asmeniai.

Nežinomasai palingavo galva.
—Tai žiaurus, neišmintingas žingeidumas.
—žiaurus. . . neišmintingas. . . Klysti. Aš 

maniau turįs reikalą su rimtu žmogumi. Tik, 
supraskite, juk tamstai visvien, kur būtum 
priburbuliavęs, o man, esant reporteriu, būtų 
buvę daug daugiau naudos. Įsivaizdinkite, 
kaip įkainuojamos žinios tų reporterių, kurie 
jas patys savo akimis yra matę.

Nepažįstamojo veidas nušvito, palinksmėjo.
■—A-a... leiskite tamstai ranką paspausti. 

Tamsta, nors ir nežinodamas, bet labai man 
pasitarnavai.1

—Dieve mano, kuomi taip?
—Tamsta man suteikei puikią temą apysa

kai.
—Po velniais! O;., nusiskandyti?—nusivy

lusiai sušuko šmurginas.
—Iš kur tu,. bastučio galva, gavai tą kvailą 

mintį,, kad aš;noriu šokti vandeninį Ten aš 
stovėjau ramiai tik todėl, kad niekeno nekliu
domas sugalvoti temą savo naujam feljetonui. 
Kai kada mintys visiškai neveikia, bet šį kart 
tu man davei geriausią siužetą. Viso labo! Bė
gu rašyti. Vertė Proncė.

Nauji Raštai
"KO NORI KUN. COGHLINAS?” Pa- 

rašė R. Mizara. Išleido dienr. “Laisvė”, Brook
lyn, N. Y. Kaina 5c.'

Pats antgalvis pasako, kas toje 31 pusi, 
knygelėje rašoma. Nesumušamų faktų eilėje 
aiškinama, tariant paties autoriaus žodžiais, 
“kas yra tas Charles E. Coughlinas, kokia jo 
į gyvenimą pažiūra, ko jis siekia, už ką jis 
stovi, kas jį remia,” ir tt.

Coughlinizmo-fašizmo hidra (slibinas) ne 
juokais rodo savo iltis šioje šalyje. Todėl bū
tinas reikalas su juom susipažinti, jei norima 
tinkamai prieš jį išstoti. Minimoj knygelėj 

t skaitytojai gaus tikrą coughlinizmo paveikslą.
Šios knygelės įsigijimu ir jos paskleidimu 

miniose turėtų susirūpinti kiekvienas laisvę 
mylintis žmogus! Proncė.

Knygą ^Nansenas” 
Perskaičius

VINCO DUKTĖ
žinojimas, jog žurnalistas J. Jurginis pri

buvo Amerikon,' daug žingeidumo nesukėlė. 
Bet perskaitymas keletos jo rašytų įspūdžių 
dienraštyje “Laisvėj” paskatino įsigyti ir per
skaityti knygą “Nansenas,” kurios vertę ir 
trumpas ištraukas manau čia pažymėti.

Knyga “Nansenas” padalyta į tris skyrius: 
I—Kasdieninė mokykla; II—Ledynų Tyrinėto
jas; III—žmonių Gelbėtojas, šie skyriai su
daryti iš 314 puslapiu; išleista Spaudos Fon
do, Kaune. >

Puslapyje 24-tame apie Nanseno jaunystę 
štai kaip kalbama: ,

“Fridjofas (Nanseno vardas) taip pat, ką 
radęs knygoje, norėjo pats išmėginti. Jis dirbo . 
indėniškus lankus ir vilyčias. Sužinojęs, kad 
tos vilyčios būdavo apnuodijamos, jis nuodijo 
ir savąsias; pamirkydavo jų viršūnes į nuo
dus, padėtus musėrhs gaudyti. Tik visa bėdą, 
kad nebuvo ką tomis vilyčiomis medžioti. Var
nos medžiuose visados tupėdavo per aukštai. 
Antrą vertus, iš lanko sunku į jas būtų ir pa- 

, taikyti. Kad šūvis būtų taikus, Fridjofas ėmė 
galvot patranką Įsitaisyt. Nors priežodis sa
ko, kad iš patrankos į žvirblius nešaudoma, 
jis norėjo šaudyt, šiaip taip mokyklos drau

gų padedamas, jis gavo parako, prigrūdo juo 
vamzdį, kietai galą užkalė ir padegė knatą. 
Nuo šūvio visa jo‘patranka subyrėjo į šipu
lius, o daug parako grūdelių sulindo jam į 
veidą. Ir vėl reikėjo motinos pagelbos šauk
tis.”

Mums nekuriems mažai buvo žinomas Skan
dinavijos pussalis su jo gamtinėmis grožybė
mis; šią knygą, ypatingai pirmąjį skyrių per
skaičius, pilnai galima persistatyti sau puikūs 
Norvegijos gamtos vaizdai, kuriuose gimė ir 
vystėsi žmonijai daug gero suteikęs Nansenas.

žinoma, gamtos ypatybės daug prisidėjo 
prie paskatinimo Nanseną vykti pirmiaus į 
Greenlandiją, po tam į šiaurės Ašigalį. Įvai
rios kliūtys teko pergalėti.

Skaitant niekuomet negalima pamiršt lokių 
medžioklę šiaurės ledynuose. Puslapyje 46- 
tame: “Lokys sunkiai suprunkštė, vandenyje 
pasipurtė ir ėmė skęsti. Labai dažnai pasitai
ko, kad medžiotojui besidžiaugiant, visas gro- 
bys perniek nueina: pašautas lokys nugrimsta 
žuvims. Nansenas tu®j -sumetė kas daryti; 
jis griebė lokį už ausų ir ėmė šaukt kapitoną 
su jūrininku. Kol tie atbėgo, jis jau buvo spė
jęs diržą lokiui ant kaklo užnerti.”

Kelionėje pergyventi įspūdžiai, įgautas ži
nojimas neprivalo tuomi užsibaigti. Sugrįžęs 
stojo Bergen’o Muziejui! daktaro Danielseno 
pagelbininku, “kurio žmoną ir vaikus beširdė 
džiova buvo į kapus nuvariusi. Tad, visą ką 
jis turėjo savyje gera, norėjo prieš mirtį savo 
bendradarbiams perduoti.” (ps. 58).

Didelė dalis to žinojimo teko Nansenui. Ten 
plačiai susipažįsta su biologijos ir zoologijos 
dėsniais. Kadangi šį mokslą jis sėmės ne 
universiteto kambariuose, bet muziejaus prak
tikose, neišvengtinai susipažino su norvegų 
praeities herojais, iš kurių Henriką Ibseną, 
40 metų vyresnį už Nanseną, jis skaitė jį sa
vo dvasiniu tėvu. Bjorsternę Bjorseną 20 me
tų vyresnį—savo draugu.

Būdamas pasišventęs mokslui, bet neturėjo 
tiek sutaupytų pinigų leistis į Greenlandijos 
kelionę, 1887 m. Nansenas kreipėsi į Akade
minę Kolegiją, kad gavus 5,000 kronų šiam 
darbui. Teko laukti iki 1888 metų, sausio 12 
d., kada vienas Kopenhagos turtingas pirklys 
paaukojo šią sumą. Gegužės 2 dieną tais pa
čiais metais išsiruošė į kelionę. Su juo kartu 
išvyko Sverdlupas—jūrų kapitonas. Dietrich- 
son—leitenantas, Kristiansas—valstietis.\

Balto su kauna—šiaurės gyventojai— la
pini. Ten jų kelionės įspūdžiai yra įdomūs, 
kadangi mūsų spaudoje maža tokių dalykų ra
šoma.

Eskimai šiam šiaurės tyrinėtojui irgi ne
buvo svetimi. Gryžęs parašė knygą “Eskimo- 
sų Gyvenimas,” kuri jo paties į anglų kalbą 
yra išversta.

Gryžęs iš Grenlandijos kelionės vedė zoolo
gijos profesoriaus Mykolo Sarso dukterį Jievą 
sau už žmoną. Bėgyje metų JieVa pagimdė 
dukterį. Vardas duota Gyvenimas. Nansenui 
visą jo gyvenimą buvo geriausia jo paguoda.

Nors ir sukūręs šeimyninį gyvenimą, bet 
savo atsiekimais vistiek nepasitenkino. Mintis 
plaukti į šiaurės Ašigalį privalėjo būt įgy
vendinta. Pergalėjęs rengimosi kliūtis, laivu 
“Pirmyn” 1893 metais leidosi į svarbią, bet 
tuomi karit pavojingą kelionę, šiaurės Ašiga
lyje išgyveno 3 metus, pašvenčiant tyrinėji
mams ir pilnesniam susipažinimui taip mažai 
mokslui žinomos sryties.

O kiek ten nuotikių, įvairumų pergyventa. 
Tai nebent pati įdomiausia knygos dalis. Mat, 
laivui “Pirmyn” įstrigus tarp milžiniškų le
dynų, jis su draugu Johansenu, pasiėmęs kiek 
gali 25 šunės pavesti maisto, patys vieni lei
dosi ašigalio link.

Civilizuotam žmogui gyventi krašte kur šal
tis siekia 50 laipsnių žemiau zero. Begalinė 
tamsi Šiaurių naktis (kuri tęsiasi 6 mėnesius 
laiko). Miegoti palapinėse, padarytose iš kai- 
lių-odų. Valgyti žalią ruonio mėsą. Gerti už
mušto šuns kraują vietoje vandens, maišant 
su sudžiovintais mėsos milteliais, šunų žudy
mas buvo reikalingas ir tam, kad penėti tuos 
šunis, kurie dar gali traukti su kroviniais ro
ges.

Gryžęs iš šiaurės Ašigalio pasinėrė darbe 
išliuosavimo savo tautos iš po Švedijos jungo. 
Norvegų tauta pilnai jautėsi galinti laisvai be 
niekeno globos gyventi. Jai ir buvo kuomi pa
sididžiuoti. Juk ji davė pasauliui iš savo tarpo 
genijų kaip Edvertas Griegas—išnešė Euro
pon jų dainas, Ibsenas ii’ Bjorsenas—-literatū
rą Nansenas — mokslą, drąsą ir ištvermę, 
(puslapis 224.)

(Pabaiga pirmadienio laidoj)

LMS Pastogėje
Parama Liet. Meno S-gai
LDS 53 kp., Chicago, 111., per 

Leo. Peters, $5.
LDS 65 kp., Kenosha, Wis., 

per d. A. Boubonį ir R. Yase- 
liūnienę (su blanka) $4.45.

V. Karlonas, Maspeth, N. Y., 
aukojo $1.

LDS 44 kp., Cleveland, O., 
aukojo $1.

LDS 58 kp., San Francisco, 
Cal., aukojo $2; d. Valerija 
Sutkienė ant blankos surinko 
$1.35.

Bangos Choras už dainas $4.
* * *

šv. Jurgio Draugystė, Bridge
port, Conn., pasipirko visą se
tą komedijos “Gyvieji Nabaš- 

ninkai.” 
- * * *

Drg. Senas Vincas, pavienis 
LMS narys atšovė savo metinę 
donę už 1939 m. $1.50.

Drg. Sen Vincas pirmutinis 
įstojo (1938 m.) pavieniu na
riu į Liet. Meno S-gą. Jo Cen
tro No. 1.

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras.

ši dramos grupė bene bus vie
na iš pavyzdingiausių Liet. Me
no S-je. Ji suorganizuota pasto
viais pamatais ir nepertraukia
mai veikia vaidyboj, lavyboj ir 
apšvietoje. Ir auga ji netik* į 
plotį, bet ir į gylį.

Bėgyje virš poros metų, 
Brooklyno Liet. Liaudies Teat
ras davė keletą stambių sce
niškų vaidinimų, eilę literatūri
nių vakarėlių su įvairiais me
niškais paįvairinimais, turėjo 
vaidybos-teatro pamokų kursus 
ir daugelį konstruktyvių orga
nizacinių susirinkimų. ,

Pastaruoju laiku Br. Liet. L. 
Teatras kartu su pavyzdingai 
gyvuojančiu Aido Choru imasi 
gražaus, bet nelengvo darbo,— 
perstatymo 5-kių veiksmų dra
mos “Baudžiavos Nuotakos.” 
Drama vaizduoja baudžiavos 
laikus Lietuvoje. Turi daug la
bai gražių ir tragiškų scenų, 
nemažai dainų ir liaudiškų šo
kių. Tuo scenos veikalo suvai- 
dinimu turėtų susidomėti ir ki
tų miestų dramos grupės, nes 
jis yra vienas rimtų ir puošnus 
kūrinys.

Br. Liet. Liaudies Teatras ir 
Aido Choras šią dramą mano 
vaidinti spalių 29 d., š. m. 
Smarkiai prie to ruošiamasi. 
Tam reikalui suverbuota ge
riausios vaidintojų jėgos. Aido 
Choras ir jo mokytoja Aldona 
Žilinskaitė rūpestingai rengiasi 
choro dalių išpildymui.

šio gražaus scenos veikalo 
sumokinimui vadovauja d. Vin
cas Bovinas; jam padeda Ade
lė Pakalniškienė, Adelė Rainie
nė, A. Jeskevičiūtė ir daugelis 
kitų veikėjų.

Džiugu, kad mūsų menines 
jėgos moka taip gražiai kolek
tyviai veikti! P. B-sys.

Naziai Suėmė “200,000” 
Lenky Kareiviy į Nelaisvę
Berlin, rugs. 21.—Prane

šama, kad vokiečiai sukriu- 
šinę lenkų armiją, likusią 
“maiše” ties Kutno, į vaka
rus nuo Varšuvos, ir suė
mę “200 tūkstančių lenkų 
kareivių ir oficierių.”

Berlin, rugs. 21.—Vokie
tijos valdžia taipgi sutinka, 
kad Vilnius būtų prijung
tas prie Lietuvos, kaip pra
neša naziai.
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"’'AVE VITA!”'
KARŪŽIS

□---------------------------------------------6
(Pabaiga)

Domas nukreipė pavargusį žvilgsnį, 
bet daktaras vis dar nesiliovė:

—Jūs studentas? Jūs galvojote kada 
nors apie mirtį?

—Ąš ne studentas, aš šaltkalvis.
Daktaras permetė jį akimis ir dar drą

siau pakartojo klausimą:
—Ir jūs galvojote kada nors apie mir

tį?
—Taip.
—Aš kalbu apie fizinį išnykimą, apie 

nebūtį... Ar gi jūs nieko nemylite gy
venime? Kodėl jūs nenorite gelbėti savo 
gyvybės?

—Todėl, kad myliu patį gyvenimą,— 
ramiai ir tyliai atsakė Domas.

—Kaip ?!—paklausė daktaras, bet Do
mas nieko nebesakė daugiau.

Daktaras pirmą kartą pasižiūrėjo į ka
linį su nustebimo ir nepasitenkinimo 
jausmu, kaip žiūri žemesnis į aukštesnį.

—Kodėl jūs man neatsakote?
—Jums to nesuprasti.

Čigonas, aferistas, vagis Karalčiukas 
buvo pats įtakingiausias kalifaktorius- 
sanitaras ligoninėje. Daktarams jis mo
kėjo įtikti ir jam daug leisdavo ir net 
nebausdavo už suktybes: jis buvo reika
lingas.

Kai daktaras atleido visus užsirašiu
sius, jis įėjo ambulatorijon ir tylėdamas 
sustojo prieš daktarą išdidžiai žibančio- 

<mis akimis, rankas užmetęs toli už nu
garos. Daktaras suprato, kad tai įžanga 
ir kad netrukus Karalčiukas parodys ko
kią staigmeną.

—Na, ką turi?
—Spėkit, pone daktare.
—Ką čia spėlioti. Vėl, tu r būt, kokį 

laišką išvogei.
—Ne. Nespėsit! Ne laišką—testamen

tą!
_ ? i• •

_—Taip, Domo L-ko testamentą! štai 
ir parašas! Prašome. * ' •

Iškilmingu mostu Karalčiukas padavė 
daktarui nedidelę užrašomąją knygelę. 
Tai buvo paprastas, pusiau sulenktas ir 
juodais siūlais susiūtas sąsiuvinys. Vir
šelis buvo gerokai apdilęs, kampai užsi
lenkę. Daktaras nenoromis paėmė jį į 
rankas, nenoromis pavartė ir pamėgino 
išskaityti,1 kas buvo smulkiai ir rūpes
tingai surašyta tankiomis, glaudžiomis 
eilutėmis. Įžiūrėjo Korolenkos vardą, 
Čechovą ir susidomėjęs, pradėjo iš pra
džios.

Pirmame puslapėlyje stambesnėmis 
raidėmis buvo išrašytą: “Gyvybė ir Gy
venimas.” Toliau lygia rašysena, švariai 
be pabraukimų ir perbraukimų buvo su
rašyta :

“Gyvybė—tai tas, kuo žiba jaunos 
akys, tai—šypsenos ir dainos, tai prakai
tas ir poilsis, tai meilė ir neapykanta, 
tai žmogaus pojūčių visuma...

“O gyvenimas—tai aplinka, kuri lei
džia arba neleidžia gyvybei pasireikšti: 
šeima, draugija, klasė, partija, visuome
nė ir eksploatacija, ir prievarta ir mūsų 
kova prieš ją...

“Gyvenimas yra socialinė gyvybės 
funkcija....

“Ne vien meno dalykuos, bet ir gyve
nime “kaip” dažnai būva svarbiau, ne
gu “kas.”

“Korolenko piešia pravoslavų šventi
ką, kuris norėdamas sušilti įlipa kros- 
nin ir ten sudega. Mirtis pavaizduota 
taip, kad pasiskaitęs niekas nei ašaros 
nepralies nei nesusimąstys dėl tragiško 
tos žmogystos galo... Per daug juokin
gas toks žmogaus galas...

“O vis dėl to mirtis nėra komiškas 
įvykis. Mirtis ir gyvybės išlaikymas yra 
giliausios prasmės dalykai. Reikia tyloj 
ir ramumoj perskaityti Čechovo apysa
kaitę apie šiltinę, išgyventi ją, pajusti 
beprotišką džiaugsmą to jauno karinin
ko, kuris kelionėj šiltine apsikrėtęs, ir 
sirgęs ilgus mėnesius, staiga vieną gra
žią pavasario dieną pąsikelia iš patalo, 
vėl mokosi vaikščioti, kūdikiškai neklau
sančiomis kojomis; jis jaukia senelę- 
slaugytoją, šaukia seserį,—visus pri
glaustų prie širdies! Bet sesutė, jo pa
ties apkrėsta, mirė dar prieš mėnesį lai
ko. Tai sužinojęs, jis pradžioje nudžiun
ga, kad ji, o ne jis.. Bet vėliau skaus
mas sukausto jam širdį... Tai skaitant 
sunku nesijaudinti. Kiekvienas paskai
tęs instinktu s pajunta, koks įvairus, 
koks pilnas subtiliausių jausmų yra tas 
įsipykęs gyvenimas ir kokia tamsi pra
raja yra mirtis...

“Furmanovo ‘Maišto’ Turkestane yra 
vieta, kur štabas—keli užgrūdinti bol
ševikai—rengiasi eiti į maišto apimtą pi
lį. Tai—visa armijos vadovybės viršūnė, 
prieš kurią anarchistinis buožių gaivalas 
sukėlė maištą. Nesiliaudamos aidi cha
otiškos papliūpos, grasinamas staugimas 
aidi iš tvirtovės, gaisrais nušvito padan
gė... Eiti pilin—pražūtis, neiti—politi
nis pralaimėjimas. Reikia eiti, žūt ar 
būt! Kiekvienas paruošia save: “Numir
ti blogai—su ašaromįs, nusižeminimu,— 
žalinga. Numirk drąsiai, tvirtai! Tai pa
skutinė tavo mobilizacija. Susikaupk vi
sas jėgas, susitelk viską, ką turi stip
riausia ir priimk paskutinį mūšį!”

Tuo užrašų knygelė baigėsi.

vai—žalsvos spalvos. Nepa
prastas smarkus ir staigus 
č i a u d ėjimas, spaudipiąs 
kaklę, kosulys ir ašarpji- 
mas. Jei tokįų dūmų, dul
kių ar miglų prikvėpuęja- 
mą daugiau, tai be minėtų 
nemalonumų atsirandą dar 
labai smarkus seilėtekis, 
skrepliavimas ir skausmin
gas ašarojimas. Kyla viso 
kūno skausmai, vėmimai, 
baimė mirties, tampymai, 
sąmonės netekimai ir alpi
mai.

Nuo adamsito atsiranda 
visame kūne perštintieji 
odos paraudonavimai. Bet 
tie paraudonavimai ir ne
gydomi praeina. Daug grei
čiau paraudonavimai pra
nyksta, jei jie numazgoja- 
mi su žaliu muilu.

Kaip Apsisaugoti
Geriausia apsisaugoti su 

dujokauke (prieš - gesine 
maska) ir prįešyperitiniais 
drabužiais (drabužiai iš dvi
gubos gumos, padaryti taip, 
kad iš vieno yra kelnės, ba
tai ir švarkas su kapišonu. 
Be to, dar užsidedama du
jokaukė). Jei jų nėra, ima
masi tų pačių priemonių, 
kaip ir nuo troškinamųjų 
nuodų. Čia geriau būtų kvė
puoti per kelialinkį audek
lo gabalą, sumirkytą ne ge
riamosios sodos, bet fį-10% 
cplorkalkįų (kliorkės) skie
dinyje. Šis skiedinys labai 
dvokia. Sąugoti, kad šio 
skiedimą nepatektų į akis.

Pagelba
Stengtis kuo greičiau iš

vesti ar išnešti nukentėju
sius iš apnuodytos vietos. 
Stengtis kuo greičiau iš
plauti akis, nosį ir burną 
3—5% geriamosios sodos 
skiediniu, arba 3% boro 
rūkšties skiediniu. Jei smar
kiai čiaudo, duoti uostyti 
chlorkalkių garų, t. y. sausų 
chlorkalkių saują įpilti į 
ploną audeklo gabalą, pri
dėti prie burnos ir nosies ir 
traukti per nosį ir burną

kvapą. Jei nuo to čiaudėji
mas nenustoja ir pradeda iš 
nosies tekėti kraujas, tai į 
abi nosies puses galima įla
šinti po 4—5 lašus suaugu; 
siems ir po 1 lašą vaikams 
šių vaistų: cocainį mur. 
0.1; sol. ac. bor. (3%) 10.

Jei apsinuodijusieji, yra 
netekę sąmonės ir labai 
smarkiai seilėjasi ir skrep- 
liuoja, tai juos reikia pagul
dyti taip, kad galva būtų 
kiek žemiau negu krūtinės 
ląstą. Be to, galva turi bū
ti paversta į šoną, kad ap
sinuodijęs n e u ž s pringtų 
skrepliais bei seilėmis.

Jei apnuodytųjų Glaudi
namaisiais nuodais tarpe 
yra nėščių moterų ir mažų 
vaikų, tai pirmiausia jiems 
teikiama pagalba, nes nėš
čios moterys nuo persmar- 
kaus čiaudėjimo gali nelai
ko gimdyti, mažiems vai
kams prasidėti kraujavimai 
iš nosies. Mažiems vaikams 
ir nedideli kraujavimai yra 
pavojingi.

Jei apnuodytų tarpe yra 
sunkiai apnuodytu, bet jie 
turi sąmonę, tai jiems rei
kia duoti kas valandą po 
valgomąjį šaukštą vaistų, 
vadinamų — antidotam ar- 
senici. t Šiuos vaistus kiek
viena vaistinė, esant reika
lui, duoda be recepto.

Sunkiai apnuodytus Glau
dinamaisiais nuodais reikia 
vežti į sanitarinius punktus 
ar ligonines. Lengvai ap
nuodytus galima leisti eiti 
pėsčius.

—šutinamieji nuodai. Di- 
chloro dietilio sulfidas, arba 
yperitas. Tirštas bespalvis 
skystimas, kuris kvepia 
garstyčiomis. Chloro vinilio 
aršino dichloridas arba liui- 
zitas yra tirštas bespalvis 
skystimas. Kvepia jeronimu 
(tokia žolė). Šutinamieji 
arba votiniai nuodai per ke
lias — kelioliką minučių 
persisunkia per bet kokius 
drabužius ir avalinę. Per 
priešyperitinius drabužius 
persisunkia per kelias va-

landas.
Kaip pažinti. Sprogus pa

trankos sviediniui, ar lėk
tuvo bombai ar kitaip šiuos 
nuodus pavartojus, kyla če
snako, garstyčių arba je- 
ronįmo kvapas. Greitai pra
deda perštėti akis. Po 2—4 
valandų nuodų paliestos 
vietos paraudonuoja. Po 8— 
10 valandų ar vėliau parau
donavusiose vietose kyla 
pūslės. Po keliolikos—ke-

lias-dešimts valandų pūslės 
trūksta ir atsiveria žaizdos.

(Bus daugiau)

Japonai Varo Laukan An
glijos ir Francijos Karius
Tokio, rugs. 21.—Japoni

jos valdžia liepia Anglijos 
ir Francijos kariuomenei 
tuoj aus išsikraustyti iš tų 
Chinijos miestų, kuriuos ja
ponai yra užėmę.
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Išmokėta 25,000.00 Dolerių

Lietuvių Statybos ir Statybai Skolinimo Draugija
(Lithuanian Building and Loan Association of Newark, N. J.)

Praneša, kad šiomis dienomis išmokėjo savo šėri- 
ninkams baigtus mokėti serus su pilnais nuošimčiais, 
o taipgi praneša, kad bus priimami nauji šėrininkai j 
naujas serijas.

PRANEŠAME, KAD TURIME PINIGŲ DĖL NAU
JŲ PASKOLŲ—KREIPKITĖS kiekvieno mėnesio pir
mą ir antrą antradienį, vakarais, 180 New York Avė., 

Newark, N. J.

Visi direktoriai ir valdyba visuomet yra pasirengę 
patarnauti.

VLADAS D1LJS, Pirmininkas.
PRANAS PETRULIS, Iždininkas.
A. S. TREČIOKAS, Sekretorius.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKINAME
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Kiekvienam Žinotini Dalykai
20 metų Jubilėjum ir lin
kime jai gyvuoti ir skleisti 

apšvietą dar ilgus metus!

Apie Cheminį Karą

D. STANIULIENE
LINKSMĄ UŽEIGA 

valgiai ir gierimai
•

33 Paterson St.
NEWARK, N. J.

(Tąsa)

(Pabaiga)
Kaip Apsisaugoti

Geriausia priemonė 
dujokaukė (prieš - gesinė 
maska) arba priešdujinė 
slėptuvė. Jei jų nėra, tai 
kvėpuojamiesiems takams 
(npsįai ir burnai) apsaugo
ti vartojamos tos pačios 
priemonės, kaip ir nuo troš
kinamųjų nuodų. Akis ge
riausia užrištį bet kokiu ke- 
iiąlįnku šlapiu audeklu, 
ba užlipdyti storai boro 
zęĮįnp.

Pagęlba
Negalima trinti akių! 

sai neliesti akių rankomis, 
ne? akis trinant nuodai įtri- 
nami giliau ir sužalojimai 
būną sunkesni. Be to, nuodų 
gali būti ant rankų ir jų į 
ajfjs pateks dar daugiau. 
Kuo atidžiausiai kelis kar
tus išplauti akis geriamo
sios sodus ar boro rūkšties 
skiediniu, arba nors sūdo
mosios druskos skiediniu. Į

yra

ar- 
va-

galo peilio paprastos drus
kos. Jei akis smarkiai perš
ti ir skauda, plovimas rei
kia kartoti kas 10 minučių. 
Po kiekvieno plovimo reikia 
įlašinti cinko lašų (Zinci 
sulfur. 0.02; sol ac. bor. 
(3%) 10.0). Tokius ligonius 
laikyti tamsiame kambary
je, nes šviesa sužalotas akis 
labai erzina, arba akis už
rišti. Žiūrėti, kad užriši
mas akių nespaustų, nes tai 
sukelia nepakenčiamą skau
smą. Jei akių perštėjimas, 
skausmas ir ašarojimas 
greitai nepraeina, siųsti li
gonius kuo greičiau į sani
tarinius punktus arba 
gonines.

Lengvai apnuodytus 
Einamaisiais nuodais 
ma leisti eiti pėsčius.

asa-

• Sun
kiau apnuodyti ašarinamai
siais nuodais visai netenka 
jėgų—nepą.eina. Juos reikia 
vežti.

c) čiaudinamieji Nuodai 
—Aršinai

Svarbiausi iš jų yra šie:

ridas arba adamsitas. Tai 
gelsvai—žalsvi milteliai ar 
kruopelės. Difenilio aršino 
chloridas arba klarkas I — 
bespalvės kruopelės. Difeni
lio aršino cianidas arba 
klarkas II—bespalvės kruo
pelės. Šios dvokia česnaku 
ir karčiaisiais migdolais. 
Visi trys vartojami sprogs- 
tantiems prietaisams pripil
dyti. Etilio aršino dichlori- 
das — tirštas bespalvis 
skystimas, kvepia vaisiais^ 
Vartojamas sprpgstantiems 
prietaisams pripildyti. Gali 
būtį išlaistytas. Šis pastara
sis persisunkia per bet ko
kius drabužius bei avalinę 
ir sužaloja odą.

Kaip pažintį
Sprogus patrankos sviedi

niu; ar lėktuvo bombai, ky
la bespalvės miglos, dulkęs 
ar dūmai (etilio arsįrp di- 
chloridas arba klarkas Į). 
Jei pajuntamas česnako 
dvokas — klarkas II. Jei 
sviediniai arba bombos bū*- 
na užtaisytos adamsitu, tai

TEGU GYVUOJA 
DIENRAŠTIS 

“LĄISVĖ”F. M.
NEWARK, N. J.

KOMPLIMENTAI
nuo'

. MIKŠYS
ir

SĘEISTAITIS

189 Ferry St|’ce| 
NEBARĘ, -N. j.

stiklinę vandens įdėti antdifenilio amipo aršino chlo^ dūipai ar dulkės biĮną gęj$-

JURGIO ŽUKAUSKO
' ' ’ ŠEIMA ’

E. ORANGE, N. J.

•J”

komplimentai 
NUO

MITCHELLS
FOOD MARKET

•
107 Adams Street
NEWARK, N. J.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name 
•$**$* •&

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro 
4* •i*

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pjei^škų valgiu ir daržovių, virtų ir $alių.

——-I---.
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Norwood, Mass.
Skaudi Nelaime

Rugsėjo 19 d. Vincas žilai- 
tis, jaunuolis 21 metu, iškrito 
iš stulpo apie 20 pėdų aukš
tumos ir taip galvą susimušė, 
kad nuvežtas j Norwood ligo
ninę už 20 valandų mirė.

Pašarvotas pas graborių E. 
V. Warobov, 1152 Washing
ton St., Norwoode. Laidojimas 
šeštadieni, rugsėjo 23, 9 vai.

Jaunuolis Vincas žilaitis 
priklausė prie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 3 kp. Pa
liko tėvą Vincą Žilaitį, visiems 
žinomą namų budavotoją 
taisytoją.
lį Viktorą ir seserį Adelę.

žilaičių
draugišką užuojautą jų skau
džioj valandoj.

“Laisvės” Reporteris.

ir
Taipgi paliko bro-

šeimynai siunčiu

sveikų, nuėjo kliriikon; 
ten sužinojo, kad jis dar toli 
gražu nuo pagijimo. Tuomet 
jis nuėjo pas dr. Carri ir jį 
revolverio šūviu nudėjo. Pa
šovė ten pat buvusį ir kitą 
daktarą, kurio gyvybė esanti 
pavojuje, šovikas pats pasi
davė policijai. 

—o--- '
Pasimirė O. Judeckienė iš 

Wilmerding’o, Jono Kazlaus
ko žmonos motina. Palaidota 
rugs. 19 d., Lenkų Kapinėse. 
J. Kazlauskas užlaiko alaus 
išvežiojimo įstaigą; jis yra 
progresyvių organizacijų na
riu.

Ateinančią savaitę įvyks 
Lietuvių Kom. Partijos narių 
susirinkimas. Vieta — 1320 
Middle St., N. S. Pradžia 2 
vai. po pietų.

Prašome draugų ir simpati
kli dalyvauti.

LOS Angeles, Calif. 21.— Cęntrai Avė. LLD i 

Nuo karščių paskutinėmis atėjusi šių metų knygą — ''Lietuvių
dienomis šičia mirė 22 žmo
nės ir apalpo 200. Karščiai 
sieke daugiau kaip 100 laip
snių. .

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARTFORD, CONN.

Antradienį, rugsėjo 26 d. įvyks 
prakalbos Lyric Svetainėje, Park ir 
kampas Broad Sts. 7:30 v. v. Įžan
ga veltui. Kviečiame visus dalyvauti 
išgirst svečią, “Vilnies” Redaktorių 
iš Chicagos, L. Prūseiką. Jis aiškins 
apie šių dienų svarbius įvykius. Ruo
šia ALDLD 68 kp. ir Kom. Partija.

(224-226)

nariams yra

Tautinio Atbudimo Pionieriai.” Tai 
gal žingeidi, žvelgianti į Lietuvos at
budimo laikotarpį knyga, 
gaus tik tie draugai, 
užsimokėję, malonėkite 
susirinkimą ir atsiteist 
gija. — S. V., Sekr.

Knygą 
kurie esate 
ateit į šį 
su Drau- 

(223-224)

MONTELLO, MASS.
šeštadienį ir sekmadienį, rugsėjo f 

23 ir 24 įvyks piknikas Lietuvių f 
Namo Parke. šeštadienio vakare 4 
bus šokiai be įžangos, sekmadienį po 4 
pietų bus gera šokių muzika. Įvąi- « 
rių valgių ir gėrimų. Rengia Darb. | 
Tarp. Organizacija. Kviečiame visus < 
dalyvauti. (222-224) g

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Pittsburgh, Pa.
Svarbus Pranešimas Visiems

Rugsėjo 30 d., kaip 7 :30 va
kare, LMD svetainėj, bus la
bai svarbios prakalbos. Kal
bės drg. L. Prūseika, “Vil
nies” redaktorius iš Chica- 
gos. Drg. L. Prūseika, kaip 
rašytojas ir geras kalbėtojas, 
tai bus visiem, įdomu išgirst 
jo kalbą, nes kalbės apie da
bartinę padėtį Europoje. Vi
siem aišku, kad centralinės 
Europos karas paliečia ir šią 
šalį, Ameriką. Nors dar mes 
negirdim ūžiančių kanuolių ir 
vėrkiaflčių moterų ir vaikų; 
mes tų baisenybių nematom, 
bet jaučiam tuos skausmus, 
kuriuos turi pergyvent tos 
šeimynos, kurioms reikia gy
viem skirtis nuo savo myli
mųjų. Karas v visų yra mirti
nas priešas, sunaikina milijo
nus jauniausių, sveikiausių 
vyrų; taipgi naikinimas visos 
civilizacijos. __ «

Taigi, Pittsburgh© ir apylin
kės lietuviai, rugsėjo 30 d., 
kaip 7:30 vai. vakare, susi- 
rinkim visi ir visos.

E. K. Sliekiene.
—o—-

Visokios Žinios /
Pereitą sekmadienį įvyko 

Amerikos Lietuvių Kongreso, 
LDLD 4-to apskričio ir LDS 
8 apskričio posėdžiai. Ne vi
duose man teko dalyvauti, tai 
ne viską žinau kaip ir kas 
nuveikta. Liter. Draugijos 
apskričio posėdyje daug kal
bėta apie laikraščių vajų ir 
daugelį kitų dalykų, 
kitko, nutarta suruošt 
Prūseikai prakalbas, 
manoma turėt rugsėjo

—o
Aštuntojo LDS apskričio 

posėdyje plačiai kalbėta apie 
jaunuolio J. Sakalausko atvy
kimą Pittsburghan, ir kaip tą 
progą geriau išnaudoti. Apie 
lai bus paskelbta per sekr. 
d. J. Urboną.

šiame posėdyje dalyvavo 
atstovai nuo šių kuopų: New 
Kensington, Wilmerding, Mc
Kees Rocks ir Pittsburgh© 
miesto dalių.

Kalbėta apie parengimus ir 
naujų narių gavimą laike va
jaus.

Mūsų
nutarta, kad 8-tas apskritys 
suruoštų 
didelę vakarienę. Prie, to, bus 
pakviestas ir Lit. praugijos 
apskr.

Nuo Redakcijos:’ Prašytu
me draugo, kad minint buvu
sius ar būsiančius parengi
mus 
datas. Jūsų vartojimas 
eitą savaitę,” ar 
savaitę” gali įnešti 
gų painiavų.

Minint žmonių 
vardus, taipgi turi 
ir teisingai parašyta.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių 

prakalbas, 
7:30 v. v. 
St. Kalbės 
“Laisvės” redaktorių, iš Brooklyno. i 
Jis kalbės šiais klausimais: “Karas 
Europoj dega.” “Žmonių gyvybės ir 
turtas sunaikinama.” “Politinis nusi
statymas šalių ir organizacijų turi 
būti aiškiai žinomas ir supirantamas 
visiems.” — Kviečiame Worcesterio 
ir visos apylinkės lietuvius dalyvau
ti. Įžanga dykai. (224-226)

Komunistų Kuopa rengia 
antradienį, rugsėjo 26 d., 
Liet. Svet., 29 Endicott 
drg. A. Bimba, vienas iŠ

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 

. moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

įŲJj VIENATINIS LIETUVIŠKAS

gu KABARETAS
STANLEY MISUNAS

VIk? Savininkas
JL Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Tarp

kurios 
30 d.

spaudos parėmimui

koncertą ar bendrą

---O---
dienomis čia įvyko 
tarp gydytojo ir jo 
Tūlas lenkų tauty-

šiomis 
tragedija 
paciento, 
bes žmogus buvo gydomas 
per dr. Carri nuo veneriškos 
ligos. Gydymas, sakoma, už
sitęsęs 2 metu, bet pasekmės 
buvo blogos. Sakoma, ligonis 
daktarui per tą laiką išmokė
jęs apie $1,500. Kada nelai- 
nlingasai daktarui išmokėjo 
jau visus savo pinigus, tai 
pastarasis jį pravaręs iš savo
raštines, 
žmogų.’

kaip 
žmogus,

“jau sveiką
nesijaus-

su

ar būsiančius 
ar mitingus, padėtumėt 

per- 
‘ateinančia v 
bereikalin-

ar gatvių 
būt aiškiai

DŽIAUGSMU PASITI
KO RAUDONĄJĄ

ARMIJĄ
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

mokyklos, laikraščiai, 
rainiškai kalba valdžia, 
pasakojo, kad lenkai jiems 
draudė ukralnų kalboj dai
nas dainuoti. Vienas jaunas 
ukrainietis atsistojo ir pa
reiškė :

“Aš noriu būti

uk- 
Jie

tokiu, 
kaip Sovietų Ukrainos 
žmonės ir raudonarmiečiai.

> š ’t-lAš marguosiu su Raudoną
ja Armija išvien ir nieka
dos neleisiu daugiau lenkų 
ponams viešpatauti ant mū
sų žemės! Visa Ukraina bus 
daikte ir laiminga!”

Jau vien šie pranešimai į 
smulkmenas sudaužo visas 
tas pasakas, kad Sovietai 
užpuolė Lenkiją. Sovietų 
Raudonoji Armija užėmę 
vakarų^ Baltarusiją, Ukrai
ną ir Vilniją, tuos plotus, 
kuriuos Lenkijos imperia
listine valdžia su pagelfaa 
Franęijos ir Anglijos impe
rialistų 192Q metąis paver
gė. Sovietų Raudonoji Ar
mija išlaisvina savo tautos 
brolius ir tautiniai ir klasi
niai iš po dvarponių jungo. 
Sovietą'Raudonoji Armija 
nelęięfo savo brolius paverg
ti Vokietijai, ji pastojo Hit
lerio armijai kelią. Kaip 
matę/me, vietos gyventojai 
su dideliu džiaugsmu ją pa
sitiko. Tą gali riematyti tįk 
apakę Sovietų priešai, t|k 
pasiutimo apimti plunksna- 
oraižos!

Sovietai, užimdami vaka
rų Ukrairią ir Baltarusiją, 
uždavė didelį smūgį ir Hit
lerio užkariavimams. Juk 
Lenkijos armija sunaikinta, 
poniška valdžia pąbėgus. 
Jeigu Raudonoji Armija 
būtų neužėmus tuos plotus, 
tai Hitleris juos būtų užė
męs. Jis ‘ būtą ten radęs 
daug javų ir 12,000,00$ 
žmonių. Dabar jis to nega
vo.

NOTICE 18 hereby given that License No. 
GB10736 Kes been issued to (he undersigned 
to Sell beer at retail under- Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn', 
County of King*, to be consumed off the 
premises. • •

FRANK PĖDINI 
f.80 Myrtle AVė. * ■ t, 1 "I - Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB5395 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control • Law at 
IJ802Clarendon Rd. and 609 E. 58rd St.'. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off » the . premises.

SOPHIE SLOTNIKOV
(Great Ben’s Cut Rate Food Center)' 

5802 Clarendon Rd 
609 E. 53rd St..,-

and 
Brooklyn, N.

MONTELLO, MASS.
Pirmadienį, rugsėjo 25 d., įvyks 

prakalbos, Lietuvių Tautiškam Na
me, 7:30 v. v. Kalbės A. Bimba iš 
Brooklyn, N. ' Y. Visi būkite šiose 
prakalbose, išgirsite apie Sovietų 
Pasaulinę politiką linkui dabartinio 
karo ir kodėl Sovietai padarė ne
puolimo sutartį su Vokietijos na- 
Biais. Ruošia Komunistų Partija.

(223-225)

BALTIMORE, MD.
Sekmadienį, rugsėjo 24 d., pas dd. 

J. Deltuvos, Hanover, įvyks links
mas pokilis — “krepsų” balius. Ren
gia Lyros Choras. Įžanga visiems 
veltui. Laikas kiekvienam miesto 
gyventojui praleisti atvirame ore 
pravartu. Todėl kaip vienas, visi šį 
sekmadienį, J. Deltuvų ūkyje links
mintis. — Komitetas. (223-224)

WORCESTER, MASS.
LLD ii' kp. susirinkimas įvyks 24 

d. rugsėjo, 29 Endicott St., 11 vai. 
ryto. Visi nariai būkite ir atsįimjdte 
ką tik parėjusią knygą už šiuos me
tus. — J. M. L. Sekr.

(223-224)

CAMDEN, N. J.
LLD ir LDS kuopų susirinkimai 

įvyks sekmadienį, 24 d. rugsėjo, 2 
vai. po Dietų pas J. Laštauską, 686

Tel. TRObridge $330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Įnman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

• OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir Šventadieniais i 
10-12 ryte

Ignas Urbonas
Profesionališkas Barberis

Plaukų kirpimo ir apsku- 
timo darbą atliekam greit 

ir patenkinančiai.
BARBER SHOP

103 Steamboat Road
Great hjec|c, Ų. L, N. Y.

r ■>- <7 v « —wwir-* —w* — "PT'r-"...... -.‘i—».»

Telefonas: Humboldt 2-7964 
■> 1 •

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Art} Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

BARRY P. SHAUNS
(Shaiinskas)

FUNĘRAL HOME 
vęstję 'e. d avis 

' Licensed Mgr.

84-0J2z Jamaica Ave.
Opposite Forest parkway 

N-Y-

Suteikiam garbingas Įaidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

NAUJOJE VIETOJE

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

PUBLIC
Telephone 

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y*

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

■atTOTušifl duona
\5CH0LES BAKING I,

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6488

Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKA 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. xtfūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuvei 

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

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

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

« ~ • « ’ ’ : - V V J ♦ ? ♦ !

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir

RUDENS MADOS 
JAUNŲ VYRŲ 
OVERKOTAI 
madų ir dėl kokybės drabužio,Jei jus esate patiklus dėl

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio numigimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 
drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
$22.50
$25.00
$30.00

Vertes
Vertęs
Vertes

uz
uz

$16.50 
ž $19.50

uz
Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 

drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

X žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynęs kraujavimai) ji’ 
kiti Mėšlažarnės nesveikutnai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir k I Moterys. Jėigu turite nesveikumą, kurio nesupranta

mi I te, kreipkitės šu pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 
JJ išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės- 
f jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.
• < I « >i : i. .i

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų
110 EAST 16 ST.’, NEW YORK, N. Y.

, Tarp Union Sq. ir Irving 1*1.
VALANDOS 10 A.']&-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to

GENTS’ DAYS 
Wed..

Open Day and Night

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, 'Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
Čiam duona, balta duona, Cąleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausio 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake,, Apple Cake, Cheese Cake, 

i Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
1 Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kainaa.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
I________ __ '___________________ —-___ .----------------- ———

SKELBKITES “LAISVĖJE



Šeštas puslapis LAISVĖ šeštadienis, Rugs. 23, 1939

\owY)rko^/^///rt7iiiiov Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Mthe

Minios Pageidauja 
Komunistu Žodžio

Visi j “Laisvės” Jubilėjinį Bankietą Šio 
Sekmadienio Vakarą, Ideal Ballroom!

Jūrininkai Grįžta 
Darbnosna Liquors

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

dėl
A.

Pereito ketvirtadienio vaka
rą lietuvių komunistų ant 
greitųjų surengtosna prakal- 
bosna, Pil. Kliubo salėj, susi
rinko tiek publikos, kad' de- 
sėtkams pritrūko kėdžių, ta
čiau ramiai išstovėjo iki ga
lo prakalbų, nes kiekvienas 
žino, kad komunistai turi tei
singą atsakymą į daugį svar
bių klausimų.

R. Mizara aiškino šio karo 
priežastis ir kas kaltas 
Lenkijos greito žuvimo.
Bimba dėstė komunistų pažiū
ras į karus, nurodydamas 
skirtumus tarp karų. Jis iš
aiškino, kad šis karas, kaip 
ir pereitas pasaulinis, yra im
perialistinis ir kad Amerikos 
liaudis visomis pajėgomis pri
valo darbuotis nedaleist šią 
šalį įtraukt jin, kad mes pri
valome prieš šį karą kovoti..

Publika entuziastiškai svei
kino kalbėtojų priminimą, kad 
Raudonoji Armija atėjo Vil
nį jon.

Vakaro pirmininkui J. Ga
šlūnui atsišaukus aukų lėšoms 
padengti ir vedimui komunis
tinio darbo, suaukota $26.62. 
Aukojusių vardai bus pa
skelbti sekamoj laidoj.
KOMUNISTŲ KALBĖTOJAI 

KVIEČIAMI KITUR

Iš kitų miestų taip pat atei
na gausa pareikalavimų ko
munistams kalbėtojams at
vykt aiškint dabartinę Euro
pos padėtį ir komunistų nusi
statymą link tos padėties, nes 
darbo masės jauste jaučia, 
kad tą nusistatymą žinant ir 
jo-prisilaikant galima išsigel
bėt nuo daugelio baisių visuo
menės .nelaimių.

Tą pageidavimą pildant, A. 
Bimba, AKP Lietuvių Centro 
Biuro sekretorius, šį sekma
dienį išvyksta prakalbų marš
rutui Naujojoj Anglijoj. Vė
liau eilėn kolonijų vyks Miza- 
ra, Gasiūnas, Siurba. šoloms- 
kas iškviečiamas maršrutuot 
Chicagoj ir apylinkėj. M. K.

lietuviai Kitataučiu Radio 
Programoj

Spalių 1-mą, 7:15 vai. vaka
ro, iš stoties WINS, bus duo
dama lietuvių radio programa, 
kurią duoda Biosophical Insti
tute,- vietinė organizacija, vei
kianti pravest tarpe tautų su
sipratimą ir už pasaulinę taiką.

Lietuviams skiriamu 15-kos 
minučių laikdtarpiu kalbės Vy
tautas Vizbarą, Brooklyno Lie- 
tpuvių Alumnų-Studentų Kliu- 
bo pirmininkas ir Liet. Profe
sionalų Draugijos narys.

PA-ATSTOVAI, PRIBOKIT 
SITARIMAN DĖL CACCHI- 

ONE KAMPANIJOS

Draugijų išrinkti atstovai į 
pasitarimą dėl pagelbos Cac- 
chione kampanijai už išrinki
mą jo į N. Y. Miesto Tarybą 
esate prašomi pribūt į “L.” 
svetainę rytoj (sekmadienyj) 
nei kiek ne vėliau 10-tos 
ryte. K.

vai.

Herbert Landry, geležies 
darbininkas, tapo sukriušintas 
ant jo užkritus švininėms ry- 
noms Bellevue Ligoninės ad
ministracinio bildingo staty
boj.

Trečiadienį New Yorko por- 
tan pribuvo anglų laivas 
Mauretania su 698 keleiviais. 
Laivo išplaukimo ir pribuvimo 
datos laikyta slaptybėj, kad 
išvengt submarinų.

“Laisvės” jubilėjinis ban- 
kietas įvyks jau rytoj, rugsė
jo 24-tą, Ideal Ballroom, 151 
Knickerbocker Avenue, arti 
Flushing Ave., Brooklyne. 
Pradžia 6 vai. vakaro. Bilie
tas $1.25, vien šokiams 40c.

Bankieto svečius pasveikint 
šia didžia proga atvyksta Le
onas Prūseika, daug metų bu
vęs '“Laisvės” redaktorium, 
dabar Chicagos lietuvių dien
raščio “Vilnies” redaktorius. 
Bankiete dalyvaus V. Paukš
tys, pirmašis “Laisvės” redak
torius, ir daugelis kitų žymių 
“Laisves“ steigėjų, veteranų 
bendradarbių, platintojų, 
mėjų, skaitytojų, taip pat 
jaunų dienraščio patrijotų iš 
tolimų ir artimesnių lietuvių 
kolonijų.

Gražią dainų programą iš
pildys dainininkai: Aldona 
Klimaitė, vietinė, ir Stasys 
Kuzmickas iš Shenandoah, 
Pa.

Bus gera vakarienė ir prie 
jos gana alaus, šokiams grieš 
Geo. Kazakevičiaus orkestrą.

Visi brooklyniečiai ir apy-'kiėte, Ideal Ballroom’e.

linkių lietuviai kviečiami da
lyvauti. Kam galima, prašo
me bilietus įsigyt šiandien, 
nelaukiant paskutinės minu
tės. Įsigijimu bilieto iš anks
to pagelbėsit padaryt bankietą 
pavyzdingu, svečius patenki
nančiu, o iš to bus moralė 
materiale nauda dienraščiui.

KAIP NUVAŽIUOTI

ir

Iš Williamsburgo važiuoki
te Union Ave., Wilson Ave. 
ir Flushing Ave. gatvekariais 
iki Knickerbocker Ave., taip
gi BMT Canarsię linija iki 
Jefferson St. stoties.

Iš Centrai Brooklyno, taip
gi iš Maspetho važiuokite 
Flushing gatvekariu iki 
Knickerbocker Ave.

Iš New Yorko ir Brooklyno 
tolimųjų dalių važiuojant, 
imt BMT Canarsię liniją ir iš
lipt Jefferson St. stoty j.

Taipgi arti priveža Myrtle 
& Wyckoff Ave. busas No. 
18.

Iki pasimatymo smagiame 
“Laisvės” jubilėjiniame ban-

Vienuolikos laivų jūrininkai, 
Nacionalės Maritime Unijos 
nariai, sugrįžo darban pereito 
ketvirtadienio vakarą po išsiko- 
vojimo sau pakėlimą algų 25 
nuošimčiais ant vjsų laivų, ku
rie plauks j užrubežines jūras, 
atmokestį $150 už asmeniškus 
reikmenis nuskendus laivui, tę
simą mokėt algas, jei jūrininkai 
būtų sulaikyti svetimoj šalyje.

Tebetęsiama derybos už $250 
į mėnesį karo bonų ir karo rizi
kos apdraudas atsitikime, jei 
jūrininkai žūtų arba liktų be
jėgiais ar sužeisti einant parei
gas svetimose jūrose,
kompanijos sutiko susitart 
klausimais bėgiu dešimties 
nų.

Laivų 
tais 
die-

“Laisvė” Oro Bangose

Dalyvausim Hathaway 
Prakalbose

Lietuvių mylimas ameriko
niškas kalbėtojas, Clarence 
Hathaway, vyriausias, “Daily 
Workerio” redaktorius ir Am. 
Kom. Partijos Nacionalio Ko
miteto narys, šį pirmadienį 
kalbės Williamsburge, vi
siems žinomame \Grand Para
dise Ballroom. Lietuviai ren
giasi skaitlingai dalyvauti, nes 
jo vertingą prakalbą kiekvie
nas nori išgirsti. Prie to, jis 
kalba tokia gražia, lengvai 
suprantama anglų kalba, kad 
ir mažiausiai ją mokąs su
pranta.

Hathaway kalbės apie ka
ro padėtį, apie Sovietų Sąjun
gos rolę ir jos reikšmę len
kų liaudžiai, taipgi kitoms po 
Lenkija buvusioms tautoms: 
žydams, ukrainams, baltaru
siams, lietuviams.

Prakalboms įžanga 
karna. Įvyks rugsėjo 
vakarą, 8 vai., Grand 
dise Ballroomyje.

nemo- 
25-tos 
Para-

PLANUOS KULTŪRINĘ 
VEIKLĄ

CIO unijos šaukia 
šio pirmadienio 
Broadway, Room 
Joje norima iš- 
ateinančio ru-

savo
konferenciją 
vakarą, 799 
516, N. Y. 
dirbt planai
dens ir žiemos sezonais dar
buotei kultūros, švietimosi ir 
socialūs veiklos srityse.

: . . ( •_____________________ ____

Valgyklos patarna u t o j a s 
McGuiness patraukė teisman 
daktarą C. R. King ir jo drau
gą J. Johansen, Richmond 
Hill, kaltinimu, kad jie atsi
sakę mokėt už maistą ir jį su
mušę išeidami iš valgyklos, 
118-11 Liberty Avė.

New Yorką užplūdo falšy- 
vos bumaškos. Valdžios slap
tosios policijos departmentas 
išsiuntinėjo 100,000 laiškų 
biznio firmoms su persergėji
mu dėl falšyvų bumaškų. Tos 
bumaškos yra dešimtdolerinės 
ir taip gudriai padarytos, jog 
esą labai sunku jas atskirti 
nuo gerų.

Unija Pasisakė už 
Neutralumą

Ko- 
28-toji 

karo

Vakar buvo minėta, kad 
jinių Mezgėjų Unijos 
konvencija diskusavo 
klausimą'. Sekamą dieną, tęsi- 
nyj diskusijų, paskiau rezoliu
cijoj vienbalsiai pasisakyta už 
visišką neutralumą dabartinia
me Europos kare, kadangi ka
ras reikštų “sunaikinimą demo
kratijos ir susiaurinimą civilių 
teisių.” Rezoliucija šaukia ma
ses budėt ne tik prieš įstaty
mus, ir prieš karinę propagan
dą, kuri gali mūs šalį įtraukt 
karan.

S. Šimoni, atleistas iš WPA 
kaipo išdirbęs 18 mėnesiu ir 
negalėdamas gaut darbo pri- 
vatiškose įmonėse, persipjovęs 
sau riešelį. Jo padėtis kritiš
ka.

WPA atbudavojo ir moder
nizavo seną Greenpoint mau
dynę ant Huron St. Statybos 
laiku pusė bildingo turėjo bū
ti palaikoma atdaru, nes tos 
apylinkės stubose retai kur 
randasi maudynės. Lėšavo 
$240,939.

Robert ir Ellen Power, 11- 
13 metų vaikai, sužeisti eks- 
plodavus gasu pripildytoms 
plieno formoms prie statybos 
darbų, Guider Blvd, ir Donald 
Ave. Eksplozija padegė jų 
drabužius.

Mrs. Engei patraukė teis
man nazių German American 
Bunda už paveržimą nuo jos 
vyro. Pradėjęs su Bundu 
broliautis, jos vyras nuo 
atšalęs.

ATSUKIT ATGAL 
LAIKRODŽIUS

jos

24,sekmadienį, rugsėjo 
grąžinama “standard

ši 
jau 
time.” Dėlto prieš einant gult, 
šeštadienio vakarą, ątsukit

■ laikrodžius atgal viena va
landa.

ŠVEICARAI NUTŪPDĖ
Vokietijos lėktuvą

Berlin, rugs. 22.—Šveica-
ai priešorlaivinėmis ka-

Paryžius. -į- Franci jos vy
riausybe pripažįsta, kad vo-' 
kiečiai jau “pribaigė” Len- į nuolėmis privertė nusileisti 
kiją, nors lenkai Varšavoj i žemyn vieną Vokietijos ka- 
ir trijose kitose vietose dar rinį lėktuvą, perlėkusį į 
ginasi. ' Šveicarijos pusę.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Tikrai taip, šiandien “Lais
vė” arba tikriau sakant “Lais
vės” programa bus perduoda
ma oro bangomis, Jono Valai
čio radio valandoje, iš stoties 
WCNW, 1500 k., rugsėjo 23- 
čią, 5:30 vai. po pietų.

Dainuos svečias dainininkas 
Stasys Kuzmickas iš Shenan
doah, Pa.,'taipgi Lilija Kava
liauskaite (Bunkienė), vietinė. 
Trumpą kalbą sakys R. Mizara, 
“L ” redaktorius.

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai su 

vėliausiais įtaisymais, kaip tai garu 
ir šiltu vandeniu ir tt. Renda 3 
kambariams $25, o 4—$30. Randasi 
vienas blokas nuo Graham Ave. sto
ties (BMT subway). Prašome kreip
tis prie namo prižiūrėtojaus: 677 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

(219-224)
-Me

Telephone: EVergreeu 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

JONAS
Marlon St.

grupių ir pavienių
Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 

K n a u jus paveiks-
■ sudarau su ame-
■ rikoniškais. Rei-
■ kalui esant ir 
■/padidinu tokio 
k dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

., kamp. Broadway512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

raimi .. w

SCHOOL DAYS
GRU E N

Amerikos Pirmas Puikiausias 
Riešinis Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon... ir lai
ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių ... pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn. ’
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Įsteigta nuo' 1892 mėty

701 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET

Su šiuoin skelbimu gausite nuolaidų.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.) jjj
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 L

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj ,1

Krautuvėj. A.k
Manhattan Liquor Store k

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vieloje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
r-a Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
tj perkėlė savo taverną į naują vietą

H| Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St, Brooklyn, N. Y.
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PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie WINEJ"'

Pasaulinių Fčrų

Fairview Restaurant & Bar
AND

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta masinom pastatyt. Ai įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu
dingo, arti Corona entrance j fėrus.

110-62 Corona Ave.
CORONA, L. I., N.’ Y.

Telephone: Havemeyer 9-9118
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Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
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Taipgi yra kitas garsus Edisono bargenas, kuris kainuoja $59.95. 
Jis prasidės tuojau po šio išpardavimo.

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.
Įmokėti $2.45 ir 

po $2.45 i mėnesį

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.
Kaip užeisite, malonėkite klausti

MR. CHARLES D’ORAZIO
Gfi4 GRAND ST. BROOKYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-6111
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Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZ NĖR
V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

•

301 Grand Street Telefonas
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673




