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Suteiks Daugiau Noro 

Gyventi.
Priešai Nerimsta.
$50 Lietuvos Pavilijonūi.
Gražiai LDS Pasirodė.

Rašo R. Mizara

No. 238 LAISVĖS ANTKA^sJJaV: ^M2EwsSTREET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalių (October) 10, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXIŠie žodžiai rašomi sekma
dienį, kai per radiją pranešė: 

“Šiandien ministeris Juozas 
Urbšys ir V. Molotovas pasi
rašys apsigynimo sutartį, pa
darytą tarpe Lietuvos ir So
vietų Sąjungos. Vakar naktį 
Lietuvos delegacija turėjo po
sėdį su Sovietų Sąjungos vals
tybės vyrais.”
, Jeigu ši sutartis bus šian
dien (spalių 8 d.) pasirašyta, 
tai ši diena bus viena reikš
mingiausių Lietuvai dienų jo
sios istorijoj!

Reikia nepamiršti, kad pa
darymas bendros apsigynimo 
sutarties tarpe Lietuvos ir So
vietų Sąjungos atvers Lietuvai 
naują istorijos lapą. Tai bus 
pradžia naujo, šviesesnio, sau
gesnio ir ramesnio gyvenimo. 
Tai įvykis, kuris pakeis Lie
tuvos žmonių galvoseną. Tai 
dalykas, kuris suteiks Lietu
vos darbo žmonėms daugiau 
noro gyventi ir siektis laimin
gesnės buities!

Niekas tuo faktu taip nesi
džiaugia, kaip mes, kurie 
nuolat ir nuolat sakėme: “Iš
tikimiausias Lietuvos draugas 
yra galingoji socializmo ša
lis, — Sovietų Sąjunga, —to
dėl Lietuva turi palaikyti su 
ja glaudžiausius santykius, 
nes tas apsaugos josios nepri
klausomybę.”
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Yra tačiau žmonių, kuriems, 
atrodo, šis faktas jų pačių 
marškinius daro ankštais; at
rodo, kad jie neišlaikys. Tik 
pasižiūrėkite į “Dirvą”, “Nau
jienas,” “Vienybę”! Ko tie 
žmonės neprirašo! • Kiek jie 
moka koliotis! Kolioja, žino
ma, Sovietų Sąjungą.

Tegu kolioja. Jie tai darė 
per pastaruosius 21 metus. 
Bet argi tuomi jie pasiekė sa
vo? Ne!

Ne tik jie negalėjo sulai
kyti būtinų istorijos įvykių žy
giavimo; jie nepajėgė 
suklaidinti platesnių 
masių. Masės žmonių su 
nesiskaito ir nesiskaitys; 
rimtai neėmė ir neims.

netgi 
žmonių 

jais 
J y

p.Gen. Lietuvos konsulas, 
Budrys, kreipėsi pas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą au
kų Lietuvos Pavilijonūi Pasau
lio Parodoj išlaikyti.

Nors Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas buvo atstumtas 
nuo Lietuvių Dienos, tačiau jis 
visvien prisidėjo prie Pavili- 
jono išlaikymo, paskirdamas 
$50 aukų.

Šituo savo žygiu LDS įro
dė, kad jam ne kokia tai siau
ra sriovinė politika rūpi. Jis 
įrodė, kad jam rūpi bendri lie
tuvių tautos reikalai, jam rū
pi tautos unaras, tautos garbė.
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Ne kartą mes kreipėmės į 
kitas srioves siūlydami tam 
tikrais klausimais (kurie visą 
šautą paliečia), bendrą veik
lą. Mūsų oponentai mūsų 
siūlymą vis atmetė, sakydami, 
būk mums rūpinti tik “siau
ra sriovine politika.” Mes gi 
savo darbais parodome, jog 
mums rūpi ne tas.

Mes ir ateityj būsime pasi
ruošę ir kviesime kitas srioves 
į bendrą darbą lietuviškais ir 
amerikiniais reikalais, 
bus.
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Už Savaites Prasidėsią 
Didesni Mūšiai

London. — Karo žinovai 
sako, kad dar praeisianti 
kokia savaitė, kol francūzai 
ir vokiečiai sutelksią gana 

•kariuomenės dideliem žy
giam vakarų fronte.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyn© $6.00 

Metams

Vokiečiai Turi Greit 
Atsimokėt Dirbiniais 
Už Sovietų Medžiagas

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Neoficialiai Pranešama, kad Sovietai Sutinką 

Atiduot Lietuvai Vilnią

Maskva. — Atvyko ketu
riolika Vokietijos prekybos 
ir pramonės atstovų; pra
šė, kad Sovietai tuoj aus 
pradėtų siųst Vokietijai 
daugiau geležies ir kitokių 
medžiagų, taipgi maisto 
produktų.

Sovietai pareikalavo, kad 
Vokietija užtat pradėtų 
tuojaus dirbt mašinas ir 
technikos įrankius abelnai, 
pagal sovietinius užsaky
mus.

Tai šitaip ir susitarta.
(Vadinasi, Vokietija te

gaus tik tiek, kiek jinai 
duos Sovietams, paprastais 
prekybos pagrindais. O ka
pitalistų spauda tatai iš
pučia, kaipo “medžiaginę 
pagelbą Vokietijai” kare. 
Patys naziai, beje, giriasi 
medžiagomis, kurių gausią 
iš Sovietų. Tuom jie 'nori 
paveikt Angliją ir Franciją, 
kad greičiau darytų taiką 
su Vokietija.) '

Finai Nemato Pavojaus 
Iš Sovietų Pusės

Helsingfors, Finija.— Fi
nų (Suomių) valdžia pas
kyrė buvusį ministerį pir
mininką Juhu Paasikivi 
kaip savo pasiuntinį į Mas
kvą, vest ten derybas su 
Sovietais apie prekybos ir 
politinius santikius tarp 
tų dviejų šalių.

Dabartinis Finijos minis
teris pirmininkas pareiškė, 
kad Finija yra rami ir nė- 
kiek nesinervuoja dėl pra
sidedančių derybų su Sovie
tų Sąjunga.

(N epą tvirtinti praneši
mai, iš antros pusės, sako, 
kad, girdi, Finija sutelkus 
savo- armiją palei rubežių 
su Sovietais.)

Manoma, kad Sovietai no
rėtų samdyt nuo Finijos 
tūlas salas, iš kur Sovietai 
galėtų geriau apsaugot Le
ningradą nuo užpuolimo iš 
Baltijos Jūros.

Chinai Atkariavo 60 My
lią nuo Japoną

Chungking, Chinija. — 
Šiaurinės Hunan provinci
jos fronte chinai per pen
kias dienas atkariavo dau
giau kaip 60 mylių 
nuo japonų. Chinai 
nuo japonų plotą į 
nuo Sinchiang upės.

Vyriausias Chinijos armi
jų k o m a n d i erius Chiang 
Kai-shek pasiuntė 150 chi- 
niškų dolerių dovanų nar
siai Šiaurinio Hunano ar
mijai.

plotą 
apvalo 
pietus

Berlin.— Traukinio nelai
mėje užmušta 20 keleivių.

Patvirtinta Sovietą Su
tartis su Latvija

Maskva. — Vyriausio So
vieto prezidiumas patvirti
no bendro apsigynimo su
tartį tarp Sovietų ir Latvi
jos;

NUSKANDINTAS HOLANDŲ 
LAIVAS PRIE ANGLIJOS

London. — Po smarkios 
eksplozijos, nuskendo Ho- 
landijos prekinis laivas 
“Binnendijk,” 6,873 tonų 
įtalpos, begrįžtant iš New 
Yorko. Nėra žinios, ar vo
kiečių submarinas torpeda- 
vo laivą ar jis užplaukė ant 
povandeninio sproginio. Vi
si 41-nas įgulos narys išgel
bėti. Laivas nugrimzdo An
glijos Kanale ties Wey- 
mouthu.

“Binnendijk” gabenęs 
“paprastus” reikmenis. Bet 
anglai būtų sustabdę jį 
Weymouthe ir iškrėtę. O 
anglai paprastai 
ja ir paprastus 
bepusiškų šalių 
kydarni, kad tai.
karinė kontrabanda 
ma Vokietijai.

konfiskuo- 
krovinius 
laivų, sa- 
gali būt 

veža-

Sovietų Sąjunga Netu
ri Karišky Intencijų 

Prieš Rumuniją
Bucharest, Rumunija. — 

Rumunų valdžia jau sau
giau jaučiasi. Nes Sovietų 
komisarų pirmininkas Mo- 
lovas pareiškė Rumunijos 
atstovui Maskvoj, jog^ So
vietai neturi jokių kariškų 
intencijų prieš Rumuniją.

NUSMERKĖ KUNIGĄ, 
•DUKTERS ŽMOGŽUDĮ

Camden, N. J.—Tapo nu- 
smerktas mirt elektros kė
dėje lenkų baptistų kunigas 
Walter Dworecki. Jis pa
samdė tūlą Peterį šeyčuką 
nužudyt Dworeckio dukterį 
Wandą, ir Ševčukas ją pa
smaugė. Kunigas Dworec- 
kis norėjo gaut tūkstančius 
dolerių apdraudos pinigų už 
savo dukters mirtį. Kun. 
Dworeckis buvo žadėjęs 
šimtą dolerių ševčukui, bet 
tedavė tik 50 centų.

Kada Rooseveltas Sutiktą 
Būt Taikyto jum?

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Rooseveltas 
tik tada apsiimtų į taikyto
jus - tarpininkus, jeigu jį 
pakviestų ir Anglija , ir 
Francija. Vieno Hitlerio pa
kvietimo į taikytojus Roo
seveltas nepriimtų.

Kaunas, spal. 9. — Amerikinė žinių agentūra United 
Press praneša iš Kauno:

“Rusija sutiko sugrąžint Lietuvai visas lietuvių ap
gyventas Vilniaus krašto dalis, taip pat vietinius apskri- 
čius Švenčionių ir Trakų ir miestą Vilnių, kaip šiandien 
praneša pasitikimi rateliai.

“Rusija, iš savo pusės, kaip sakoma, reikalavo, kad 
Lietuva prižadėtų duot savivaldiškas teises tautinėms 
mažumoms srityje pervedamoje Lietuvai.

“Tie, patys pranešėjai sakė, kad dabar-^tęsiamose 
derybose Maskvoj Rusija prašė teisės įsteigt orlaivių 
stovyklas Vilkaviškyje, Kaišedoryse ir Palangoj.”

(Copenhagen, Danija, spal. 9. — Iš čia per radio pra
nešama, kad Lietuvos užsieninis ministeris Urbšys, ve
dantis derybas dėl sutarties, Maskvoje nesutinka leist 
Sovietam statyt tvirtoves prieš Rytinę Prūsiją.

(Abu šiedu pranešimai yra neoficialisli.)

KARO TĘSIMAS TAI BŪTU ŽIAURI, BEPROTIŠ
KA PIKTADARYSTĖ, SAKO SOVIETAI

Maskva, spal. 9. — Sovie
tų vyriausybės laikraštis 
“Izviestija” rašo, kad tai 
būtų besmageniškas žmonių 
skerdimas tęsti karą dėlei 
Lenkijos atsteigimo (tokios 
kaip jinai buvo); tai būtų 
piktadariška kvailybė ka
riauti “iki hitlerizmas bū
siąs sukriušintas.”

“Izviestija” rašo, jog Hit
lerio pasiūlymai taikytis ga; 
Ii būt priimti, pataisyti ar
ba atmesti; bet “reikia pri
pažint, kad šiaip ar taip jie 
gali patarnaut kaip tikras 
ir praktiškas pagrindas de
ryboms dėlei greito taikos 
padarymo.”

“Vieni gali gerbt hitleriz- 
mą, kiti neapkęst jo, kaip ir 
bet kurios kitos sistemos 
politinių pažiūrų, kaip kam 
patinka.” Bet kariaut,, idant 
sukriušint hitlerizmą tai 
tikrumoj būtų naikint žmo
nes; tai būtų beprotiškas 
žiaurumas.

Francijos Prižadas “Naujai 
Lenkijos Valdžiai”

Paryžius, spal. 9.— Fran
cijos prezidentas Lebrun 
prižadėjo “naujai Lenkijos 
valdžiai” Paryžiuje, 
Francija kariausianti, 
“Lenkija laimėsianti.”

kad 
kol

Japonai Atėmė iš Chiną 
Miestą arti Kantono

į Hong Kong. — Per šešis 
mėnesius chinų milicija ap
gynė Shekki miestą Macao 
saloje, į pietus nuo didmies- 

I čio Kantopo. Pagaliaus, pri
trūko chinam amunicijos, o 
japonų karo laivai ir lėktu
vai juo smarkiau pašėlo 
bombarduot Shekki. Taip 
japonai dabar ir užėmė šį 
miestą. Bet 5,000 chinų mi
licininkų paspėjo pasitraukt 
iš jo į kalnus.

San Jose, Costa^ Rica. • 
Apsiniaukusią dieną, per 
lietų < paspruko Vokietijos 
prekinis laivas “Haveland.”

“Tatai primena mums 
tamsiąją viduramžių gady
nę, kada buvo vedami pra
gaištingi religiniai karai, 
idant išnaikint eretikus... 
istorija, tačiau, parodė, jog 
tokie ideologiniai ir religi
niai žygiai tikrai sunaikino 
ištisas žmonių gentkartes ir 
žemai nupuldė tautas kultū
riniai.”

Sovietų organas “Izvies
tija” mato, kad Anglija ir 
Franci j a spiriasi tęst karą 
iš tikro ne hitlerizmui su
kriušint, bet sųstiprint sa
vo viešpatavimą pasaulyje; 
tvirčiau užtikrint sau mil
žiniškas kolonijas, nepri
leist Vokietijos prie tų ko
lonijų, kad ir toliau tiktai 
Anglija ir Franci j a galėtų 
“nevaržomai išnaudot šim
tus milionų kolonijų ver
gų.” štai kodėl Anglija ir 
Franci j a yra pasinešusios 
tęst šį karą “iki galo.”

Italija Lipdo Sau Mažy Ša
lin Bloką prieš Nazius

Roma. — Italijos valdžia 
stengiasi suvest Vengriją į 
draugiškumo sutartį su-Ju
goslavija. Toliau, Italija 
mėgintų pritraukt prie to
kios sutarties ir Rumuniją 
su Bulgarija.

Mussolinis tikisi, kad po
litiniai apviėnijęs tuos kraš
tus jis galėtų panaudot juos 
Italijos reikalams. Italijos 
fašistai bijo, kad šiuose 
kraštuose Hitleris perdaug 
neįsigalėtų.

Nukirsta 1 Naziy ir 1 
Francūzy Lėktuvas

London. — Anglijos or
laiviai užpuolė Vokietijos 
lėktuvą virš Šiaurinės Jū
ros ir nušovė jį į vandenį. 
Netoli buvęs Anglijos laivas 
išgelbėjo nazių lakūnus.

Oras.—šilta, dalinai apsi- 
jiiaukę.

Areštavo 40 Komu 
nistų,Francijos

Seimo Atstovų
----------------------------------□ _____

37 Mainieriai Žuvo Fran
cuos Angliakasykloj

Saint-Etienne, F r a n cija. 
—Per dujų eksploziją an- 
gliakasykloje 37 mainie
riai liko užmušti ir daug 
sužeista.

SVETIMAS SUBMARINAS ■ 
AMERIKOS PAKRAŠTYJE

Portland, Maine. — Val
diškas jūrinis komisionie- 
rius Arthur Greenleaf tvir
tina, kad jis “tikrai matė” 
svetimą submariną, dalinai 
panirusį. Submarinas plau
kęs už penketo mylių nuo 
kranto. Tuo tarpu nebuvo 
nė vieno Amerikos subma
rine šioj apygardoj.

Naziai Suėmė dar Kelioliką 
Tūkstančią Lenką

Berlin. — Dar tik praei
tą sekmadienį naziai suėmė 
15,600 lenkų kareivių ir 
1,255 oficierius arti Kocko. 
Kartu naziams tekę 20 ka- 
nuolių, 205 kulkasvaidžiai, 
10,200 “rankinių ginklų,” 
virš 5,000 arklių ir kelios 
dėžės su pinigais.

Amerikoj Skubiai Sta
toma Lėktuvai Taikiniu 

kam už $80,000,000
New York. — Prieplaukų 

sandėliuose šičia, taip pat 
Baltimorėj ir San Pedro, 
Californijoj, prikrauta ka
rinių lėktuvų, kurie skiria
mi Anglijai ir Franci j ai. 
Amerikiniai orlaivių fabri
kantai visais garais stato 
290 lėktuvų Anglijai ir 
465-kis Franci j ai. Už šiuos 
lėktuvus jie gausią 80 mi- 
lionų dolerių.

Lėktuvų kompanijos tiki
si, kad Amerikos kongresas 
pakeis bepusiškumo įstaty
mą taip, kad neužilgo būsią 
galima išgabent tuos lėktu
vus Franci jai ir Anglijai.

Anglija per 12 mėnesių 
pirm karo gavo iš Ameri
kos 360 lėktuvų, o Franci ja 
250. Fabrikantams už juos 
sumokėjo 69 milionus dole
rių.

----------------- T------------------
Stockholm, spal. 9. — Ne

žinia; ar Vokietijos ar An
glijos povandeninis sprogi
nąs sudraskė ir paskandi
no Finijos laivą “India,” 
kuris -vežė medžius į Angli
ją.

C------------------------------------
Ryga, spal. 9. — Vokieti

ja jau atsiuntė laivą ga
bent juom vokiečius iš Lat
vijos. Ketina apgyvendint 
juos buvusiame Lenkijos 
koridoriuje.

=ff
Ruoškime rudeni

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

džios įsakymą, policija iš
krėtė 35-kis Komunistų 
Partijos centrus ir komu
nistų vadų namus visoje ša
lyje;. areštavo 40 komunis
tų Franci jos seimo atsto
vų. Jieško areštuot dar 3 
atstovus. Tai būtų visi tie 
43 komunistai seimo atsto
vai, kurie sutvėrė Darbi
ninkų ir Valstiečių Partiją 
po to, kai premjero Dala- 
diero valdžia uždarė Komu
nistų Partiją.

Policija kol kas nesugau- 
na Kom. Partijos generalio 
sekretoriaus M. Thorezo, 
J.' Ducloso ir dar vieno ko
munisto seimo atstovo.

Suimtuosius tardys kari
nis teismas. Be kitko, jie 
kaltinami ir už tai, kad pa
rašė laišką seimo pirminin
kui Ed. Herriotui, raginda
mi Franciją daryt teisingą 
ir pastovią taiką.

Kuri Šalis Geriausias 
Lietuvai Kaimynas?
Kaunas. — “Vakarų Eu

ropos spauda dažnai rašo 
prieš mus (prieš Lietuvą), 
bet Sovietų Sąjunga nėra 
padarius nė vieno propa
gandos žingsnio prieš mū
sų valstybę,” sako lietuvių 
laikraštis ‘Dvidešimtas Am
žius’ ir pabrėžia, jog Sovie
tų spaudoj nėra jokio ra
šymo atkreipto prieš Lietu
vą.
Taika ir Draugiškumas iš 

Sovietų Pusės
“Sovietų Sąjunga nuolat 

pabrėžė reikalą pasaulinės 
taikos,” rašo “Dvidešimtas 
Amžius”:

“Tai tuom principu va
davosi Sovietų Sąjunga, kati 
pasirašė nepuolimo sutartis 
su savo kaimynais.

“Jinai stiprino ryšius su 
kaimyniškomis šalimis ir 
visais būdais plėtojo preky
bą su jomis.

“Net šiandien, kai Rytuo
se ir Vakaruose girdėt ka- 
nuolių griausmai, Sovietų 
Sąjunga nepakeitė savo tai- 
k ą - m y 1 i n čiųjų principų,” 
sako “Dvidešimtas Am
žius.”

Į
Į

Lenką Oficierius Bandė 
Nuodyt Sovietu Vadus

Masjkva. — Lenkų armi
jos oficierius vardu Bro
nislav, persirengęs papras
tais drabužiais, slaptai per
ėjo per sieną ir atsinešė 
daug nuodų j Rovno mies
tą, Sovietų Ukrainoje. Jis 
buvo suimtas, ištardytas ir 
nuteistas sušaudyt už* tai, 
kad mėgino nunuodyt vieti
nius Sovietų vadus.

y
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New Yorko miesto majoras La 

dija vertas pasveikinti už savo 
žodį, kurį jis pasakė Amerikos 
Federacijos suvažiavime Cincinnati per
eitą penktadienį. Kalbėdamas apie impe
rialistinį karą Europoj, majoras La Gu- 
ardija pareiškė, kad imperialistai, ruoš
dami karą, neklausė darbo žmonių “ka
da karas pradėti, jie neklaus jų, kada jis 
baigti, ir todėl darbo žmonės negali ti
kėtis nieko iš to karo laimėti.”

Tai geras, teisingas pasakymas. Tai 
podraug yra uždrėbimas tiems socialis
tams, kurie stoja už imperialistinį karą, 
už jo tęsimą.

Tegu tik kiekvienas darbo žmogus pa
galvoja: ką gi jis gali laimėti iš impe
rialistinio karo? Skurdą ir mirtį, dau
giau nieko. Jeigu šis karas prasitęs, tai 
milijonai žmonių,—daugiausiai darbinin
kų ir valstiečių, — bus sunaikinta, mili
jonai bus palikti invalidais, o paskui, po 
to visko, jie turės kęsti skurdą, turės 
padengti karo skolas!

Demokratija, apie kurią socialistai 
tauškia, iš imperialistinio karo gali išeiti 
tokia, kokią davė pereitasis pasaulinis 
karas.

Taigi mes raginame kiekvieną žmogų: 
neklausyti socialistų. Jie dirba imperia
listų naudai. Jie nori suvaryti į imperia
listinio karo nasrus milijonus žmonių ir 
juos pražudyti.

Mūsų uždavinys: kova už taiką Eu
ropoj. Kova prieš* tuos, kurie nori įvelti 

. Ameriką į imperialistinį karą!

tikslams. Savo darbais jie yra parodę, 
jog jiems nerūpi demokratija ir kova 
prieš fašizmą.

“Jeigu jie būtų stųvėję už demokrati
ją ir prieš fašizmą, tai jie būtų kovoję 
už demokratiją Ispanijoj ir Čechoslova- 
kijoj. Britanijos valdančioji klasė būtų 
suteikusi Indijai demokratiją.

“Šis karas yra vedamas imperialisti
nių kraštų už pelnus, kolonijas ir pa
saulio valdymą. Šis karas atneš tik kan
čias ir skurdą milijonams darbo žmonių.

“Chamberlainas ir Britanijos reakcio
nieriai padėjo sustiprinti Hitlerį. Jie vy
lėsi, kad Hitlerio agresija bus nukreipta 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie padėjo, finan
savo ir ginklavo Hitlerį. Jie gelbėjo jam 
pasmaugti mažąsias tautas.

“Britanijos valdančioji klasė vieno 
dalyko labiausiai bijo: sunaikinti Vokie
tijos reakcijos. Ji bijosi Vokietijos žmo
nių pergalės...

“Tiktai Sovietų Sąjunga pradėjo žy
gius už pagalbą žmonių ir taikos nau
dai. Šiuo metu Sovietų Sąjunga plečia 
savo įtaką Vakarų Europoj taikai pa
laikyti.”

Anglų komunistai reikalauja tuojau 
daryti karo paliaubas. Jie reikalauja 
tuojau baigti pradėtąjį imperialistinį 
karą.

Nėra abejonės, kad šis Anglijos Ko
munistų Partijos atsišaukimas suras mi
lijonuose žmonių karšto pritarimo.

Argi šiandien protaująs ir doras žmo
gus gali remti tą skerdynę, kurią impe
rialistai suruošė? Ją gali remti tik ne
protaują žmonės. Ją gali*remti tik tie, 
kurie politiniai yra prasiradę, kurie są
moningai rėmė ir teberemfti imperialisti
nes pasaulio valdovų avantiūras, už tai 
gaudami trupinių nuo imperialistinio 
stalo.

LAISVE

t

Kaip P. Grigaitis Pats Save 
“Sulikvidavo”

Antradienis, Spalių 10, 1939

Britanijos Komunistų Balsas
Anglijos Komunistų Partija išleido at

sišaukimą • į krašto žmones, ragindama 
kovoti už taika.

“Reikia baigti karas,” sako pareiški
mas, “pirmiau negu jis sunaikins milijo
nus žmonių, pirmiau negu mūsų jauni
mo žiedai bus sunaikinti.

“Šis karas nėra karas už demokratiją 
ir prieš fašizmą. Šis karas nėra vedamas 
už mažųjų tautų laisvę, šis karas nėra 
karas vedamas už taiką ir prieš agreso
rių

“Anglijos ir Francijos valdančiosios 
klasės bando panaudoti antifašistinį 
žmonių sentimentą imperialistiniams

“Panowie, Do Lasu!”
“Vilnis” rašo:

, “Net tie patys laikraštininkai, kurie 
per daugelį metų sėbravo su Lenkijos 
pulkininkų valdžia, dabar jau įsidrąsina 
pasakyti apie ją bent kiek teisybės^

“Tai buvo didžponių, grafų, kunigaikš
čių, pulkininkų ir generolų valdžia. Ji vi
suomet kopijavo fašistų ir nazių meto
das. Per penkis metus ta valdžia aklai 
sekė Hitlerio politiką. Bet net ir šiemet, 
kuomet ponai Moscickiai ir Beckai pa
krypo prie Vakarų Europos demokrati
jos, jie visuomet pabrėždavo, kad apie 
demokratines santvarkos grąžinimą pa
čioj Lenkijoj negali būti nei kalbos. 
Lenkijos vidaus politikoj vienval vieš
patavo totalitarinė sistema.

“Lenkijos demokratija neturėjo jokio 
balso Lenkijos reikalų tvarkyme.

“Kas taip sako? Taip sako Jerzy Sza-- 
piro, New Yorko “Times’o” korespon
dentas, kuris per ilgus metus gyveno 
Varšavoje ir iš ten siuntė New Yor- 
kan valdžios inspiruotas telegramas!

“Dabar, kada Lenkijos valdžios nebėra, 
jisai irgi pasidarė drąsesnis. Dabar ir 
jam tie buvę jo globėjai negeri.

“Lenkijos buvusi valdžia visiškai ap
leido savo žmones.

“Kaip tik prisiartino pavojingas mo
mentas, pulkininkai tuoj sušuko: Pano- 
wie do lasu!”

“Naujienų” savininkas ir 
“vyriausias” jų redaktorius P. 
Grigaitis vienu savo plunksnos 
pabraukimu “sulikvidavo” A- 
merikos Lietuvių Kongresą ir 
dabar netveria pykčiu, kai 
svietas netiki jo galybei.

Prisidėjęs ausį prie žemes 
ir išgirdęs, kad ALK skyriai 
ne tik nesilikvidąoja, bet, kas 
blogiausiai, atsisako siųsti iž
duose esamus pinigus panelei 
Mikužiūtei; jei kokios, del di
delio 1 susirūpinimo daktaras 
gal turės ir gydytojo pagelbos 
šauktis.

-• Rugsėjo 27 dieną “Naujie
nose” Grigaitis isteriškai šau
kia, kad—

“Komunistai iš ‘Vilnies’ 
pastogės zylioja po koloni
jas, skelbdami, kad Am. 
Liet. Kongreso centro ko
miteto nutarimas iš rugsėjo 
6 dienos buvęs ‘neteisėtas,’ 
—nežiūrint to,, kad komite
to posėdyje dalyvavo abso
liuti dauguma nariy ir jie 
vienbalsiai nutarė ALK lik
viduoti.”
Kas ir po kokias kolonijas 

“zylioja”? Grigaitis išaiški
na, kad L. Jonikas “nuvyko 
pas savo sėbrus į Kenoshą ir 
pakišo jiems rezoliuciją, kad 
neklausytų Grigaičio.”

Taip, Jonikas nuvyko į Ke
nosha kviečiamas tos koloni
jos ALK skyriaus. Bet juk to
kį pat pakvietimą gavo ir p. 
Grigaičio “protegee” p-lė Mi
lt ūži ū te. Kodėl ji nevyko? 
Jei ji nenorėjo ar negalėjo, 
tai kodėl nevykai pats, p. Gri
gaiti ? Ar Kenoshoj tik vien 
Joniko “sėbrai” tegyvena, 
kad nedrįsai ten akiu paro
dyti ?

Sudaręs “absoliučią didžiu
mą” “Naujienose,Grigaitis, 
matyti, bijosi ir koją iškelti 
iš savo pastogės.

Tai tiek apie Kenoshos sky
lių. O kaip su kitų kolonijų 
skyriais? Kaip su Detroitu, 
C 1 e v e 1 a n d u ? Keli skyriai 
jau “likvidavosi”? Keli jų jau

kad 
celi
ne ?

išrinko 
412 orga- 

80,326 
ta vieta v t

prisiuntė iždus p-lei Mikužiū- 
tei ? Juk kada nors į šiuos 
klausimus turėsi atsakyti, ar 
ne, p. Grigaiti ? Bėda, baisi 
bėda, ka(|a masės eilinių kar
eivių atsisako klausyti tokios 
didelės “asabos,” kaip p. 
gaitis!

Grigaitis bara mane, 
aš dar vis vadinuosi ALK 
tro sekretorium. O kodėl 
Juk tai vietai mane 
364 delegatai, nuo
nizaci j ų, atstovau j ą
narius. Užimdamas 
per virš trejus metus ir nepri
klausydamas nuo Grigaičio 
malonės atlikau man uždėtas 
pareigas sulig geriausiu savo 
supratimu. Dėl Grigaičio 
“likvidavimo” man nei šilta, 
nei šalta.

Pagaliau, kaip su pačiu p. 
Grigaičiu ? Kas jį rinko į cen
tro komitetą? Labai nesma
gu išduoti slaptybę, bet prisi
laikant tiesos reikia pasakyti, 
kad Grigaičio i centro komi
tetą niekas ir niekados nerin
ko! Grigaitis į komitetą pa
teko, taip sakant, “per užpa
kalines duris,” kada komitete 
sprendimus dar nedarė “abso
liuti dauguma.” Tai įvyko ko
vo mėnesio 22 dieną, 1938 m., 
kai komitete reikėjo užpildyti 
velionio J. Mickevičia’us vieta. 
Kokiais tikslais Grigaitis ver
žėsi į komitetą, tik dabar pa
niški. Bet tada tam nebuvo 
didelio priešinimosi, nes, kaip 
sakiau, sprendimai dar nebu
vo praktikuojami pravesti 
“absoliučia dauguma.”

Be jokio sielojimosi ir “zy- 
liojimo” aš pilnai pasitikiu, 
jog nei vienas skyrius dėlei 
Grigaičio užsispyrimo nesilik- 
viduos. 
lietuviai 
nybės 
buvo ir
kuris padėjo pamatus atsieki- 
mui juo plačiausios vienybės. 
Jei p. Grigaitis užsispyrė pats 
save “likviduotis,” vargiai kas 
dėlei to išlies bent viena- aša- v 

ra. L. Jonikas,v

darni į tiesioginę kovą už 
Lietuvos apgynimą, kovoda
mi už šitų sėkmingo apgy
nimo uždavinių įvykdymą, 
mes turim visur vesti kovą 
už tokią valdžią, kuri nuo
sekliausiai galėtų užtikrinti 
mūsų krašto apgynimą.

Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro 
Komitetas.

1939-1X-3 d.
LKP CK spaust.
“Spartakas.”

teritorija, arba
Girdai Kaune apie Vil

niaus Sugrąžinimą

Pažangūs Amerikos 
gerai supranta 

reikšmę. Kongresas 
yra tas instrumentas,

Karui Prasidėjus

taiką didelėj Europos rytų 
dalyj, sudaužė į šipulius va
dinamą fašistinių valstybių 
anti-komunistinį bloką, su
stiprindama Chinijos išsi- 
liuosavimo kovą. Ir taikin
gosios SSRS sudarytoji ne
puolimo sutartis jokiu būdu 
nereiškia sąjungos su agre
singa Vokietija.

Draugai ir piliečiai! Mū- 
j,sti kraštas kol kas neįveltas 
į karo veiksmus. Tačiau'ir 
mums kiekvieną dieną grę- 
sia karinis užpuolimas. Ka
riaujančios Vokietija ir 
Lenkija gali pasinaudoti 
Lietuvos
Vokietija gali spirti Lietu
vą išstoti prieš Lenkiją, ar
ba mūsų kraštas gali būti 
panaudotas, kaip kompen
sacija Lenkijai už Danzigą 
ir koridorių. Todėl paskelb
ti neutralumas yra maža, 
tuo labiau pražūtinga būtų 
tikėti Vokietijos ir Lenki
jos užtikrinimams gerbti 
Lietuvos neutralumą. Svar
biausias uždavinys šiandien 
visomis jėgomis ruoštis Lie
tuvos nepriklausomybės gy-1 buvo daug francūzų kariuo- 
nimui, prie ko mes, komu
nistai, kviečiam visus Lietu
vos piliečius.

Svarbiausias mūsų krašto 
atsparumo laidas — tai įgy
vendinti tikrąją tautos vie
nybę, kurios užuomazgą pa
mynė po kojomis Smetonos- 
Černiaus vyriausybė. Ne pa
taikavimas hitlerininkams 
ir jų samdiniams voldema- 
rininkams, o jų griežtas pa
žabojimas, apvalymas ka
riuomenės, valstybinio apa
rato nuo Vokietijos ir Len
kijos šnipų. Ne kalėjimai 
Lietuvos nepriklausomybės 

vie’ I gynėjams, darbo žmonėms, 
o pilna amnestija politi
niams kaliniams, pilna lais
vė Lietuvos liaudžiai.

Draugai ir piliečiai! Sto-

Kaunas. — šeštadienį čih 
plačiai pasklido gandai, kad 
Sovietai sugrąžinsią Lietu
vai Vilnių šį pirmadienį de
vyniolikos metų sukaktyje 
nuo tos dienos, kai lenkai, 
vadovaujami generolo Želi
govskio, smurtiškai užgro
bė Vilnių, v

(Žymėtina, jog generolo 
Želigovskio “vaiske” tada

menės.)
Vilniaus netekimo dieną 

lietuviai mini kai}) gedulo 
(žėlavos) dieną.

(Šis pranešimas nėra tvir
tinimas, kad Vilnius bus 
sugrąžintas Lietuvai.)

NAZIŲ SABOTAŽAS 
AMERIKOJE

Washington. — Tyrinė
jančiai kongresinei Dieso 
komisijai liudijo tūlas Hess, 
buvęs veikėjas amerikiečių 
nazių vokiečių Bundo, kad 
Bundę vadai šnipinėjo ka
riškas Amerikos slaptybes 
ir susimokino sprogdintšios 
šalies laivus, fabrikus ir 
amunicijos sandėlius, jeigu 
Amerika įsitrauktų į karą 
prieš Vokietiją.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2-7964Vokiečių lenkų karo veik- singajam fašizmui pažabo- 
smai prasidėjo. Į karą įsi-1 ti.
traukia ir Anglija su Fran
ci ja. Kapitalistinių priešta- 
ravinių graužiama Europa 
vėl žengia į karą.

Kas kaltas, kad agresin
gasis fašizmas galėjo pra
dėti karą? Kalta yra An- 
glijos-Francijos buržuazija, 
kuri per eilę paskutinių me
tų tiesioginiai ar netiesio- 

' giniai leido stiprėti vokiš
kam fašizmui-. Prisiminkim 
tik Ispaniją ir ypač Čecho- 
Slovakiją, kurią, nežiūrint 
pasižadėjimų ginti, pardavė 
Vokietijai. •

Dčlko Anglijos ir Franci
jos reakcinė buržuazija lei
do stiprėti vokiškam fašiz
mui? Dėlto, kad ji tikėjosi 
už nuolaidas hitlerinei Vo
kietijai užsiundyti pastarą
ją. karui prieš SSRS tiks
lu ją sunaikinti. Tačiau 
prieš galingąją Sovietų Są
jungą sudužo visos imperia
listų užmačios. -

Ir kai Vokietija, bijoda-' 
ma pulti Sovietų Sąjungą, 
pradėjo labiau sukti į Len
kiją ir vakarus, kai Angli
joj ir Francijoj pradėjo 
augti tautų judėjimas už 
SSRS skelbiamą kolektyvi
nį saugumą prieš agresiją, 
—pastaroji sutiko vesti pa
sitarimus*. su Angliją-Fran-

tai man irgi degina ir labai 
i smarkiai atsiduoda.

Nors jaučiuos nuvargusi, 
bet kai atsigulu, užmigti ne
galiu. Miegas prastas ir sap
nai baisūs. Iškalno ačiū.

Atsakymas

Jūs, Drauge, gana vaizdin
gai aprašėt gyvenimo pakaitą, 
kaip ji Jums apsireiškia. Tai 
yra audringas moters gyveni
mo laikotarpis. Patys svar

inantieji moters prigimties 
valdytojai — moteriški inži- 
nukai — kiaušidines liaukos 
eina silpnyn, vysta, gęsta. Ro
dos, gyvenimo saulė leidžiasi. 
Ir tada visame moters 
nizme įvyksta pakaitu, 
Jūs saviškai nup'iešėt.

Kadangi Jums visai 
beišeina iš kiaušidžių į 
ją moteriškos sunkos — 
terišky hormonų, tai 
būtinai ir 
atpildyti.
rišky lyties hormonu (išjudin
to jų), kad jie išjudintų ir gai
vintų visą organizmą, šiaip 
kokie vaistai menkai ką tenu
veiktų. Female sex hormone— 
estrogenic hormone yra moks
linis vardas tos 
riškos sunkos.

Jums pačiai, 
pagalbos, bent 
apseiti nebus galima. Nueikite 
pas savo gydytoją, ir jis Jums 
leis su adata į raumenis tų 
moteriškų hormonų, ir Jums 
nuo to laipsniškai atsigaus vi
sas organizmas. Tai Jums vis# 
svarbiausia.

SAULEI BESILEIDŽIANT
Drauge daktare. Aš buvau 

pas bent kelis daktarus, bet 
man nieko nėra geriau. Labai 
prašyčiau patarimo per “Lais
vę.” Štai mano istorija.

Man eina 53 metai* Esu ve
dusi moteris. Sergu jau 9 me
tai. Man dažnai užeina karš
tis. Ūžteri per visą lyg kokia 
karšta banga. Iškaistu visa, 
veidas parausta. Akys lyg bū
tų smėlio pripiltos. Paskui pa
sidaro šalta, šiurpuliai nukre
čia. Ir man sunku pakrutint 
galvą, nes man iš pakaušio 
skauda kaklą. Ir man per au- 

, sis nudiegia skauduliai, lyg 
durte nuduria.

Aš nuolat jaučiuos pavar
gusi, sutingusį, silpna. Kiek 
greitėliau pasiėjėjus, pasidaro 
man trošku krūtinėj, lyg bū
tų stoka oro. Visa jaučiuos la
bai nervuota, nekantri, nuliū
dusi. Regis niekas man 
miela. Dažnai širdis taip 
maloniai sukruta, kad 
baisu pasidaro.

Per 7 mėnesius aš sirgau 
mėnesinėmis 4 kartus. Man iš
eidavo juodas sukepęs 
jas. Per nugarą varsto 
tai karšti skauduliai, 
mane karštas prakaitas 
kada išmuša šaltas prakaitas, 
ir pasidaro labai silpna.

Prieš mėnesines man labai 
skauda pilvo apačią, nugarą 
ir lyg suka raumenius. Krūtys 
man labai jautrios, skaudžios.

Viduriai veikia neregulin- 
gai. Jaučiu kokį karštį apati
nėj žarnoj. Ir kai šlapinuos, ;

Kas kaltas, kad anti- 
agresijos frontas nebuvo 
sudarytas? Kaltos yra, pir
miausia, buržuazinės Angli- 
jos-Francijos vyriausybės, 
kurioms ^nerūpėjo išsaugoti 
taįką, o savo -tolimesnėmis 
kombinacijomis įvelti SSRS 
į karą su Vokietija, kad 
paskui, joms susilpnėjus, 
pačioms pasinaudoti. Kalti 
yra Lenkijos ir Pabaltos 
valstybių reakciniai sluoks
niai, atsisakę nuo SSRS pa
ramos ir siūlomų joms ga
rantijų prieš agresoriaus, 
užpuolimą.

Įvairių šalių reakcinė 
buržuazija ir jos samdiniai 
platina šmeižtus, kad už 
dabartinę karo padėtį esan
ti atsakinga SSRS, suda
riusi su Vokietija nepuoli
mo sutartį. Visiems tačiau 
žinoma, kad 1914-1918 m. 
imperialistinio karo pasėkoj 
pagimdyta Versalio sutartis 
šiandien iššaukė naujus ka- 
p i t a 1 i s t inius prieštaravi
mus, ant kurių pagrindo 
dabar ‘rutuliojasi karas. 
SSRS sudarė sutartį dėlto, 
kad anti-agresijos frontą 
taip vadinąmos demokrati
nės valstybės nenorėjo su- ’ 
daryti. SSRS, sudarydama 
nepuolimo sutartį, atitolino

galingos mote-
ir kai

krau- 
kokic

orga- 
kurias

ne- 
ne- 
net

be gydytojo
iš pradžių,

cija dėl anti-agresijos tai- jai gręsiamo karo pavojų, 
kos fronto sudarymo agre- sustiprindama tuo pačiu

maža 
krau-

■ mo-
Jums 

reikia tą trūkumą 
Jums reikia mote-

4 įįj

HoHandijos karininkai jodinėja dabod ami užtvankas,, padarytas nuo priešo 
gintis; jei priešas užpultų, tai Hollandija paleistų tas užtvankas ir, sako

ma, neprileistų priešui įsibriauti j šalies vidų.
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USSU and the Baltic
It was only after the Russian Revolution that the Baltic 

countries became independent Soviet Republics. But their new
found independence was soon lost with the attacks of British and 
German imperialism that set up nominally “independent” na-
tions with the old land-owning aristocracy in the leadership.
Economic Treaties:—
' But even then the small Baltic nations realized their ties 
with the Soviet Union — special treaties were made with the 
U.S.S.R., willingly granted by the small nations, giving her spe
cial economic rights in the warm-water ports.

The Soviet Union accepted these treaties and abided by 
them as long as the status quo remained in the Baltic. But with 
the arming of Germany and the constant aggressive attacks of 
fascism the Soviet Union realized that her thin trade line in the 
Baltic was menaced by any pwer that increased its strength in 
the Baltic Sea. The massing of Polish troops in Vilna and the 
German seizure of Lithuania’s port, Memel, brought these pro
blems ever closer to Russia.

The Soviet Union repeatedly ’ insisted during the Anglo- 
Franch-Russian military talks that the Baltic countries be in
cluded in the defense plans, that measures be taken to prevent

■a

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E WS
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

in
the news
EDDIE FRAN

THE WORLD was serenely 
knocking its bombastic way 
about in the universe when on the 

blue horizon, in a little Lithuanian- 
American English Section appeared 
a chuckle.

. _ . , . , . . , -r-, xi • m, p ii chuckle was a modest column,Nazi invasions of Lithuania, Latvia and Esthonia. lhe refusal tuckied away in a corner of a ro
of Chamberlain and Daladier to accept these plans proved to'bust, lusty page of he-man sports— 
the Soviet Union that their anti-Nazi declarations were faked1 
and insincere, that the Soviet Union would only become the ob
ject of a London-Paris-Berlin- axis to destroy her independence.

The Esthonian government’s release of a Polish submarine 
a few weeks ago which sank a Soviet ship gave Russia an idea 
as to what was about to happen if the USSR were drawn into 
the new imperialist war between Germany, Britain and France.

The Soviet Union did just what the United States once did
in America — applied a “Monroe Doctrine’ over its side of the!until its contents were deciphered. 
Baltic. Just as the Doctrine would be a horse laugh in America .From then on the Phoo-losopher 
were it not for naval fortifications in Panama and Cuba, so |
the Soviet Union asked and received the right to lease several iyt and not without reason, for his 
strategic islands to create the necessary defense fortifications.

The people of Lithuania, Latvia and Esthonia can well be į 
relieved now — the action of the Soviets in forming a Baltic 
Monroe Doctrine will prevent any attempt by reactionary govern
ments to engulf the peace-loving people of these small countries 
into an imperialist war.

To show the attitude of the Lithuanian people we can

, bowling—and the latest 
i exploits of vigorous LDS branches. 
It ushered in a new type of humor 
and a distinct personality—the non- 

'sensical, ever - aware - of-life’s-little- 
tragedies, benign Phoo-losopher, Ed
die Pran.

7 he Vilnis English Section one 
day received a miserable, scribbled 
concoction that looked like a crank 

■ note from a love-starved old maid

sage observations on the human 
race z left their indelible mark on 

i the readers.
They read, expecting some would- 

be ‘kid’s stuff’ and stopped to lin
ger, grin and chuckle and wait for 
next week’s issue. But “Phoo’s” in
herent tendency for reclining robbed 
their joy, one week after another,

print an excerpt from the Lietuvos Aidas which praises the’and th°y cheated and wept and 
~ . TT • r -x x i r • j i • tore their hair—but waited for nextSoviet Union for its»peace pacts and friendship: >

“The diplomatic leaders of Lithuania have (jone to Moscow 
filled with high hopes and good faith. The important events of 
the past month have wrought many changes in Eastern Europe. 
The Soviet Union has directly approached us, has become our 
neighbor. It is therefore quite natural that it became necessary 
for the two neighbors to discuss practically the new situation, 
to discuss and perhaps to reach a new settlement of certain 
questions.

“The experience of the' past few years and existing tradi
tions give Lithuanians all grounds to believe that the great 
Soviet state, which has now risen and reached the zenith of its 
international prestige, will in the future as well continue its 
friendly policy towards Lithuania.”

with 
just

week’s issue.
Well-, his fame grew together 

his bewilderment. He was 
“dashing off” some of those careless
remarks he made about him daily 
and it couldn’t penetrate his head 
that his stuff was liked and that he 
should write more. Every sharp 
word of criticism drove him to des
pair, every kind word lifted his tall, 
lanky body and tender spirit on the 
pinnacles of clouds. There he was 
down one week and up the other. 
A continual see-saw. Meanwhile 
“Philosophy” was being read and 
commented upon. Decidedly grade 
A stuff.

The chap» himself is arresting. He
The faith of the Lithuanian people in the Soviet Union has has a long sober face and talks with

been justified.

MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

• The gaping jaws of matrimony takes plenty of courage and perse- 
continue to swallow their victims | verence to travel this, road of mat- 
with little letup, either for air or 
relaxation. Latest on the list is, as 
predicted by this column several 
weeks ago, one Norwoodite, the 
other a Worcesterite. In this I refer 
to Mary Zurba, well known District 
Committee member of the Massa
chusetts LMS and the spouse-to-be 
Joseph Valatka.

Seems hard to believe that people 
are getting on in years and that 
the ultimate goal of youth in gener
al is matrimony. No doubt this in
herent 
home 
breast 
since 
Adam 
the situation as it is today with 
its hardship of unemployment and 
poverty, the possibility of a new 
world conflict, etc., etc. It really

yearning for marriage, 
and 
of 

the 
and

a 
children burned in the 
our youthful generation 
supposed getogether of 
Eve. Yet when analyzing

While birthdays and wedding an
niversaries commonly are observed, 
Hollywoodians are given to cele
brating on most uncommon occa
sions. Robert Florey/ for example, 
paused while directing “Death of a 
Champion,” with Lynne Overman 
and Virginia Dale, to note that Dave 
Clyde, who “dies” in this produc
tion, is the 150th actor who has 
been doomed to camera death while 
this director has been in charge.

"Some actors
than once for me 
proudly observed 
Florey. “I have had 
’murdered’ at least
probably will have to mete but the 
same sentence to him in future 
murder mysteries.”

have died more 
in their art,” 

“Executioner” 
J. Carrol Naish 
ten times and

NEW YORK.—Turnstiles at the 
New York World’s Fair are clicking 
twice as fast as those of 
successful predecessor, the 
of Progress in Chicago.

its most
Century

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

Anti-Liberty Acts 
Cost Cash

HUNTINGTON PARK, Calif. — 
Officials of this Los Angeles suburb 
are learning that violations of civil 
liberties are apt to be costly.

Striking members of the Los An
geles Newspaper Guild have sued 
Mayor Elmer Cox and Police Chief 
W. Hulquist, ds well as Publisher 
Max Ward of the Hungtington Park 
Bulletin for $100,000, charging con
spiracy to deprive the unionists of 
their fundamental civil rights.

The suit asserts that the city of
ficials refused to issue the strikers a 
permit for a sound truck and then 
arrested the strikers when they 
tried to tell their story to the public.

Victory Party for 
Maspeth LDS

MASPETH, L. I. N. Y. — The 
new LDS youth branch in Maspeth 
is already making a name for itself. 
With only a few months life behind 
it, it has already won the Metro
politan Softball Championship and 
is well known for its socials and 
affairs.

Naturally this calls for a cele
bration and the date of the cele
bration is to be October 14 at the 
branch’s headquarters on Perry Ave. 
in Maspeth.

.$Food*—music—drinks—dancing—all 
on October 14 at Maspeth’s “Victo
ry Party . . .”

Dust Be My Destiny
Serialized by Harry Lee

CHAPTER II

JOE AND MABEL looked back 
with terror toward the dark 
blotch in the moonlight which 

was all that was left of Workhouse 
Charley. “Go back?” he sneered, re
peating her words “and have them 
stick another year on my stretch .. . 
put me back on the rockpile? Not 
me! They won’t get...” Suddenly 
he asked, “Got any money?”

“Abdut thirty dollars I saved. 
Why? What, you gonna do, Joe?”

“What do you think I’m gonna 
do? I’m gonna start runnin’ like I 
told you I always do.”

“What about?”
“You stay here : : : I'll send for 

you .. .”
“I’m going with you!”
“No you’re not. You don’t know 

what it’s like... trompin’ from one 
place to another ...”

“It’s no worse than staying here!” 
Mabel was clinging to him in des
perate appeal. “Joe, you can’t leave 
me... you just can’t. I don’t care 
what we’ve got to go through—-I’ll 
do whatever you do—I’ll go wher
ever you want me togo! Don’t leave 
me here... please... please don’t!”

“You’ll have to,” he said hesitant
ly, “take an awful lot of chances...”

“I love you, Joe! I’ll take any 
chance you take ...”

As she spoke, the approaching 
headlights of a car swung full onto 
them. They turned, startled, and it 
made up Joe’s mind. “All right,” ho 
said, and grabbing her arm they 
ducked off to the side into the 
darkness. _

So began their strange meander- 
ings.

They met kind people ... a truck 
driver heeded Mabel’s eloquent 
thumb and took them for an all 
night ride ... over the State line ... 
Joe was relieved at that. “Thai 
means we’re free!” he said as they 
walked along the empty streets of 
an awakening town ...

the arm, he started to lead them 
away. “Now,” he guffawed, “you’re 
Cinderella... and I’m your fairy 
Godmother!”

The upshot was that the marquee 
of the neighborhood theatre was 
brilliantly illuminated that night 
with the words: “Marriage on Stage 
Tonight — Bingo — Dishes Free — 
Double Feature!”

Joe and Mabel were made man 
and wife on the glaring stage by 
the pompous mayor. The crowd ap- 
lauded ... flashlights flared ... news
men snapped pictures. Then they 
were ushered into the manager’s 
office. He handed Joe an envelope 
of prize money and excused himself, 
saying he would see them after the 
show.

As he went Carruthers dashed in. 
“Boy—oh, boy,” he shouted “you 
two was swell! Watch the local pa
pers gobble this up! Even lhe State 
news agencies will want the pict
ures! Maybe it’ll even break the 
magazines!” With this he dashed 
out again.
,‘Tm sorry Mabel, I didn’t want it 
to be this way” Joe murmured. “So 
long as I’m Mrs. Joe Bell,” she said 
unsteadily, “I don’t care.”

The dance music from the radio 
was playing and Joe put his arms 
around Mrs. Joe and kissed K her. 
Suddenly the music stopped. A news 
commentator's voice blared out:

“This is your Dixie reporter 
bringing you the latest news of 
the day. Flash!... Tragedy 
struck at the Rosedale Work 
Farm. Joe Bell, a young convict 
struck down and murdered the 
workhouse foreman, Charles Gar
rett, whose body was found at the 
farm by Ben Corbin, a guard. 
Bell then fled the scene of the 
crime with Mabel Alden, step
daughter of the murdered man. 
The entire town of Rosedale Is 
aroused and posses have been or
ganized to scour the country ..

“Come on,” Joe whispered.
(To be continued Tuesday)

A milkman offered them a bottle...

nmony.
Being and living in one of the 

richest countries in the world with 
its one thousad and one devices to 
ease the labor of man, a country 
that could be a paradise for all, 
but only for a few individuals whose 
aim and purpose is to hold the 
people in enslavement 

utmost 
at the 
toilers, 
hard to 
insofar

a natural drawl as though the 
words came reluctantly and were 
being pulled out. His expression 
rarely changes except when a faster 
quip turns the tables on him and 
he rewards the quipper with a grate
ful smile: “Say, I lil<e that.”

His hair^seems always unkempt—■ 
long strands fall over forehead and 
in his eyes. When -last I saw him 
he was wearing polo shirts—blue, 
white, yellow and spotted. He is ve
ry blonde and works making tin
foil.

Beside his occasional writing he 
cooks. The boys in the “gang” go 

i on week-end fishing trips and Eddie 
I fixes up some right scrumptious 
i meals. He was first to organize a 
j cooking class for the boys in his 
I school and is really interested in 
becoming a 
en. When 
he delights

, victims with long detailed, minutely 
and succulently described meals, 
timing his lurid’ descriptions of a 

i “thick juicy steak with smooth 
’ mushroom sauce, white, whipped

;. a thick slice of

in 
chef, if I’m not mistak- 
not writing or cooking 
in subtly torturing his

and to ex- 
their gory mashed potatoes

“Just work hard for, the next 20 years, son, and maybe 
you’ll be where I am now.”

“Where’s that, Pop?”
“On this side of the machine.”

Sportsman's Chatter with tom yermal

‘on the company’ he called it. They 
asked a cop where the City Hall 
was .,. and got there far too early 
to get married. They sat on the 
steps, young and happily forlorn, 
and waited. “You can still back out 
if you want to, Joe ...” Mabel said.

“I don’t want to back out...” Joe 
answered looking at her gravely, 
“but let’s get one thing straight be
fore we start... if ever either of us 
wants to quit... we quit. . .” and 
he snapped his fingers, “. .. like 
that!”

“That’s the way I want it to be, 
too, Joe... I don’t want us to be 
tied together just because somebody 
mumbled a couple of words and 
says we gotta... I want us to be 
together because we feel like bein’ 
together... and any time we don’t 
...we quit!” She snapped her fin
gers as he had done, “like that.”

A fiery, energetic little man rush
ed up to them, read the situation at 
a glance and exclaimed ’’Hallelujah, 
I’m saved!... Listen—have you got 
a license yet? — No? — Have you 
got a ring?—I thought not! Furni
ture—a place to live in?”

“Say,” Joe interrupted resentfully, 
“what business of that is yours?”

“Mister ...” Mabel said plaintively, 
“all we got is each other!”

“That ain’t enough!” replied Mr. 
Carruthers firmly, “Take it, from 
a man who’s been married fo’ur or 
five times. Listen—you can have 
all these things! I got a proposition 
for you!

By Bradley.

Red haired girls who figure their 
coloring'limits their choice Jn ward
robes arc mistaken: at least their 
view doesn't coincide with that of 
Edith Head, designer, who says:

“If you’re a red head, don’t be 
afraid of the rainbow!”

Miss Head, who daily advises ac
tresses who are “rod heads,” in
cluding several in the now Made
leine Carrol-Fred MacMurray fea
ture, “Honeymoon in Bali,” believes 
the most outdated fashion theory is 
that which enjoins red haired wo
men from all colors except greens, 
browns, yellows and black.

“Red heads can wear any cdlor," 
claims Miss Head, “providing they 
select the correct shade or tone. The 
most popular ‘don’t’ for red heads 
is against red. This is wrong. Red 
haired girls can wear soft shades 
of red and look ravishing. Naturally

■ Standouts over the last week-1 
end’s college football games includ- I 
ed Steve Kazio, Marty Petroskas ' 
and Al Yudikaitis of Fordham U., 
Joe Osmanski of Holy Cross, Gene 
Gudzin of Missouri, Al Matuza of 
Georgetown and Drulis of Temple.

Bill Osmanski of the pro Chi. 
Bears also scintillated with two 
touchdowns. .

—o—
Ceferino Garcia scored a two- 

fisted slam-bang kayo win over 
Freddy Apostoli to annex the N. Y. 
version of the middleweight cham
pionship at Mad. Sq. Garden last 
Mondaiy evening in the 7th round of 
their 15 rd. ,bout. ’Gad! but that 
chap can clout!...

—o—
The N. Y. Yankees won the first 

game of the World Series from the 
Cinni Reds on Wed at the Stadium 
by the close score of 2-1. Charlie 
Ruffing allowed the invaders but 4 
hits, two of them by Frank McCor
mic, the Reds 1st sacker. Paul Der
ringer also pitched grand ball giv
ing up but six safeties to no avail.

We had a slight hunch that the 
Redlegs were going to make plenty 
of trouble for the McCarthymen be
fore this series over. We had our 
eyes on Jr. Thompson.

Will a dark horse come through 
to win the IQO-lap title? More than 
50 of the nation’s racing aces will 
be in the lineup tonight at Castle 
Hill Speedway (just over the White
stone Bridge) for the Kingship. We 
pass along to you long-shot players 
the information that a dark horse 
seldom wins. Right now it looks as 
though Johnie Ritter will go into 
the big race favored over Bill 
Holmes and the reasons are ma
ny...

—o—
Final papers are already signed 

for the indoor board season at the 
N. Y. Coliseum where* the 39-40 
season will begin on Sunday after
noon. October 15, and midget races 
will be witnessed every Sunday af
ternoon at 3 o’clock. Some of the 
best drivers of Castle Hill will be 
here this winter. \

Bridges’Foes 
Out 2nd Best

MONTGOMERY, Ala. —> The 
stoolpigeon witnesses trotted out at 
the Harry Bridges deportation hear
ing in San Francisco failed to make 
much of an impression on the Mont
gomery Advertiser, which discussed 
the issues involved in a recent edi
torial.

“If there are any Californians 
who know of an actual infringement 
of law by Bridges,” the paper de
clared, “it would be well for them 
to come forward right now and 
present their case to a proper court.

“Those who have just finished try
ing to assail him have come off 
second best.”

The editorial charged that the 
“California interests which insti
gated the hearings were not parti
cularly \ interested in political philo
sophy, but felt it as good a way as 
any. Bridges offended them by be
ing a very capable labor organizer.”

they can’t wear cerise, or dresses 
covered with pink polka dots.’ But 
if they choose wisely reds and pinks 

Taking Mabel and Joe by are ideal for them.”expense of , chocolate layer cake and a hot 
| steaming cup of coffee” just before 
lunch or dinner. His sadistic indul
gences usually leave 
weak stupor.

Every once in a 
stant turmoil within 
rebel against 
routine life. He’s taken long trips 
down the Mississippi River on a 
barge many a time in his columns 
and imagination: he’s traveled a 
great deal without leaving Chicago. 
One is ever conscious of a strong, 
impelling urge in him to experience 
life up to the hilt-every phase of it. 
Būt the silver cords bind him close
ly and are responsible for the con
stant struggle inside.

The adventurous imp won the 
bajtle last summer. After systemat
ically scanning the newspapers’ lat
est “buys’ 'on automobiles he got 
the “bug” in him for a car and very 
methodically organized his friends 
to put down the first -payment on a 
sečond-hand, middleaged contrap
tion. The “blurikas” as it was call
ed went to picnics, camping trips 
and around the block. After wea
thering a series of hectic adventures 
the “blurikas” stopped one night on 
the railroad tracks, heaved an 
happy sigh and died.

His unhappy moods disturb his 
friends. He will be with them 
moment and then, without explana
tion, remove himself so that they 
are up a tree as to what caused 
what and how. Dates have been 
broken and the Phoo-losopher, Eddie

perceive a 
as matrimo- his victims in a

tract to the 
booty—profit, 
the millions of

We find it 
"smooth” road
ny is concerned. Yet, in a not too 
distant country, which encircles one 
sixth of the globe, a new society 

I exists. A society not for the benefit 
of a few, not for profits, but for 

! all its close to two hundred million 
inhabitants. Here one can work, un
employment is nil, the danger of 
war is limited because it is not a 
system of imperialistic design. Here, 
hospitals, schools, education is the 
prevailing thought. The welfare of 
the people is first and foremost be
cause they the people, own, control, 
and direct a government which they 
are a part of.

Matrimony here is no hardship— 
how could it be, under such a sys- 
stem of government? We Tthe youth 
of America should cast more than 
one envious glance ąt this new 
world that is being built and ask 
ourselves the question why such op
portunities as exist there do not 
exist here. When this is answered, 
then we can perceive a really hap
py and joyous road to matrimony.
• To Mary and Joe: A thousand 
pardons for my philosophy. We all 
wish you many happy returns of 
the day. Thanks for the card, and 
if. possible, let us know the day.
• Wp leave Brooklyn for awhile, but 
hope to continue the column if con
ditions allow. At this reading, yours 
truly is lost somewhere in the wilds 

of Pittsburgh.

con- 
him

while the 
him makes 

drab, monotonous

un-

one

Pran, has escaped to another world 
—a world of question and doubt, a 
world that has him alone, surround
ed by blustering life, and he ques
tioning, asking and alone not find
ing. He epitomizes a decidedly mov
able stage—a condition of flux. To
morrow alone will tell the answer. 
But in his favor is his sensitive, res
ponding, and unusual (if I may use 
the word) nature. He will suffer 
deeply and experience happiness 
just as deeply. He may be doomed 
to a prosaic life (who knows) but 
his present humor will not be lost. 
It is chucking the world under its 
chin. And if any man can do it, the 
Phoo-losopher, Eddie Pran, can.

—Birute Fulton. /

MOMENT IN A MOVIE

JOHN GARFIELD and PRISCILLA LANE-Who so successfully 
played opposite each other in both "Four Daughters" ana 
'Daughters Courageous" are again cast together in Warners' 

melodramatic romance "Dust Be My Destiny."



Antradienis, Spalių 10, 1939 LAISV® Ketvirtas puslapis

Lattimero Darbininkų 
Skerdynė

kompanija

pasikalbė- 
tarnu,' to-

todėl 
apie 

jeigu

“Laisvėj” vasario 16 d., 
1938 m., vietinėse žiniose re
porteris paduoda įdomią žinią 
iš paskaitos kun. A. Miluko, 
kurioj buvo atvaizduota ang
liakasių skerdynė virš 40 me
tų atgal Lattimero, Pa.

Yra labai svarbu atversti 
lapą darbininkų istorijos, 
krauju užrašytos, kurį šian
dien jau beveik pamiršta. To 
laiko kovotojų jau nebėra, 
kapuose seniai ilsisi. Jų ko
vos šiandieniniams angliaka
siams mažai žinomos. Todėl, 
kad darbininkai tuo laiku ne
turėjo savo spaudos, kur tei
singai ir bešališkai jų visus 
susikirtimus su išnaudotojais 
būtų užregistravę. Nebuvo 
tuo laiku ir iš pačių darbinin
kų kompetentiškų tą užduoti 
atlikti. Buvo bemoksliai, 
kaip kas norėjo, taip 
juos aprašė. Ir šiandien, 
da yra gyvų kokis nors
vis užsilikęs, tai abejotina, ak 
galėtum gauti iš jo teigiamą 
išvadą tos skerdynės nuotikių.

Aš negirdėjau kun. A. Mi
luko paskaitos, kaip jis išdės
tė tuos nuotikius Lattimere, 
neigiamai, ar teigiamai. Nega
liu daryti konkretį sprendimą.

Bet man žinomas tas nuo- 
tikis ir iki šių dienų nepamirš
tas. Taip pat man žinoma 
aprašymas to nuotikio tuom 
laikinėj spaudoj, nes ir ma
no eilės, pareiškiančios liūde
sį Lattimero karžygiams, žu
vusioms klasių kovos lauke, 
toj pačioj spaudoj tilpo, iš 
kurios kun. Milukas medžiagą 
ima paskaitai apie angliaka
sius, ir rengias išleisti knygą.

Labai svarbus ir pagirtinas 
darbas, jeigu atsiranda tokis 
asmuo, kuris klasių kovos is
toriją apibudina.

Bet mes darbininkai turim 
turėt mintyj, kas tą istoriją 
rašo ir kokiais sumetimais. 
Reikia, kad ji būtų bešališkai 
nušviečiama. Nemanau, kad 
su tuom tikslu kun. A. Milu
kas ją rašo.
“Garsas Amerikos Lietuvių”

leidžiamas 
savaitraštis 
Lietuvių.” 
iš kunigų,

kontrolierium,

Tuo laiku buvo 
Shenandoah, Pa., 
“Garsas Amerikos 
Leidėjai susidarė 
Vyriausiu jo
cenzorium ir redaktorium bu
vo kun. Milukas. Nes jis bu
vo gabiausias politikierius ir 
mylintis save aukštai iškelti 
literatiniais gabumais tarpe 
Lietuvos inteligentijos. Tiesa, 
jis nebuvo viešai pasiskelbęs 
atsakomuoju “G. A. L.” re
daktorium. Redaktoriaus vie
tą užėmė nuolatinis darbinin
kas V. J. šliakys, kurį Milu
kas parsikvietė iš Lietuvos, 
kaipo pažįstamą ir tinkamą 
prie to darbo. Bet redaguoti 
laikraštį jis negalėjo.

“Garsas A. L.” susilaukė ir 
konkurentų. Pirmiausia tai 
buvo “Nauja Gadynė,” kuri 
buvo laisvamaniškai socia- 
listiška, progresyvių darbinin-

kų leidžiama. Po “N. G.” už
gimė “Darbininkas,” leidžia
mas grupės socialistų, kuris 
vien rūpinosi savo lapus už
pildyta žiniomis iš darbininkų 
skurdaus gyvenimo, nes tuo 
laiku buvo didelės bedarbės.

fas teisus, nes jį 
išpirks.”

Paskelbęs šitokį 
j imą su kapitalo
liaus nerišo klausimo, ką dar
bininkai turėtų daryti, kad 
prašalinti tokias žudynes ne
kaltų darbininkų. Neišsitarė, 
kad darbininkams reikia uni
jos 
dėl 
nių.
Ar
ninkai j U. M. W. of A. Uni

ją' kada įvyko Skerdynė 
Lattimere?

ir tvirto susiorganizavimo 
pašalinimo tokių skerdy-

Buvo Organizuoti Darbi-

Kunigų leidžiamas “G. A. 
L.” kaip vieną, taip ir kitą 
laikraštį paskelbė bedieviš
kais ir prieš juos vedė griež
tą kovą, nors tikrenybėj “Dar
bininke” nebuvo jokios be
dievybės, vien tik nurodymai 
darbininkų sunkios padėties, 
ir kaip išeiti iš to skurdo, nu
sikratyti nuo visokių skriaudi
ku.

Kun. Milukas, kaipo geras 
politikas, greitai permatė, kad 
vien puolimu ant progresyvūs 
spaudos, skelbiant ją bedie
viška, galima pralaimėti ko
vą. Darbininkai supras, kad 
mes apie jų sunkią padėtį nie
ko pamokinančio neduodam, 
pradės nuo mūs atšalti ir eis 
prie progresyvių. Tad kunigai 
ir pradėjo tai vieną, tai kitą 
straipsnelį parašyti už darbi
ninku reikalus. A

Darbininkų Pagieža

Lattimero skerdynė įvyko 
1897 m., rugsėjo 10 dieną. 
Kada pasirodė “Garse Ame
rikos L.” aprašymas to viso 
žiaurumo, pagiežos 
m as sukrėtė visos 
darbininkus prieš
pavieto budelį šerifą 
na. Darbininkai kėlė 
tus, reikalaujant, kad 
tu valdžios nubaustas,
protestai mažai reikšmės turė
jo, kadangi jie nebuvo masi
niai visų darbininkų, o tik lie
tuvių. Sulyg anglų buržuazi
nės spaudos paskelbimų, buvo 
užmušta 28 angliakasiai ir 
daug sužeista. Bet visi jie bu
vo “unai”, reiškia, ateiviai.

Tuo laiku taip dėl pažemi
nimo vadindavo visus ateivius. 
Todėl amerikoniški darbinin
kai mažai kreipė domės, ne
prisidėjo prie tų protestų, ant 
visko ranka pamojo.

Nežinau, kas 0 parašė apie 
tą skerdynę, kun. A. Milu
kas, ar V. J. šliakys. Bet dar
bininkai, kaip progresyviai, 
taip ir katalikai, pilnai buvo 
patenkinti, kad klerikalinė 
spauda taip nuoširdžiai atsi
neša linkui darbininkų 1

žinoma, tik neilgam. Praė
jo dvi ar 3 savaitės po to nuo- 
tikio ir pasirodė kitas straips
nis “G. A. L.” Čia jau pareiš
kė, kad jis (rašėjas) 
josi su Readingo Co. 
siu superintendentu 
kuris sėdi Pottsvillėj,
troliuoja visas Readingo kom-

kasyklas. Jis taip pa- 
“Lattimcro 
šeimos, 

traukia

an-
rn.

ka-

užsidegi- 
a py Ii n k ės 
Luzernės 

Marti- 
protes- 
jis bū- 
Bet tie

kalbė- 
vyriau- 
Luther, 
ir kon-

panijos 
reiškė: 
žmonių 
kurie
šerifą Martiną, 
mes. Kompanija 
karnai pinigų, o 
biedni.

Sunku atsakyti į šitą klau
simą, kadangi kietosios ang
lies mainieriai da nebuvo su
siorganizavę į uniją 1897 m. 
Pavyko suorganizuoti ir iš
šaukti j streiką kietosios 
glibs mainierius tik 1900 
ir streikas dalinai buvo 
mėtas.

Mainieriai nuo 1888 m.,
da buvo išduoti Darbo Ricie- 
rių Ordeno (Knights of La
bor) vado Powderly, buvo vi
sai pakrikę, metė prakeiksmą 
ant pardaviko Powderly. Nes 
streikas pralaimėjus, daug pa
blogėjo mainierių buitis darbo 
sąlygose. Todėl jie keikė uni- 

Įją ir jos vadus. Kai kurie net 
vaizdavosi, kad unijos tve
riasi tik išnaudoti darbinin
kus, jų pinigus nunešti; o pa
čius darbininkus įstumti i da 
didesnį skurdą, šitoks buvo jų 
nusistatymas.

Kada Buvo Iššauktas Šitas 
Mainierių Streikas? 4-

Pabaigoj ' 1887 m. ir liko 
sulaužytas pradžioj 1888 
Tęsėsi tik keliolika 
Unijos vadai pabėgo, 
darni 
lauke 
vadų,

m. 
savaičių.

palik- 
mainierius klasių, kovos 

betvarkėj. Nebūnant 
grįžo prie darbo suiru- 
ant tokių išlygų, kokias 
davė kasyklų savinin-

nuskriaustas 
pareikalauti

jiems
kai. Mainieriai pasiliko visai 
beteisiai kalbėti apie bent ko
kius pagerinimus kasyklose; 
ir jeigu kuris, 
darbe, išdrįso
darbdavio atlygint ‘jo skriau
dą, tokis likos prašalintas vi
sai iš darbo. Ir sunku būdavo 
gauti kitą darbą, nes darbda
viai vienas kitam pranešdavo, 
kad tokiam drąsuoliui visai 
neduotų darbo, 
keblioj padėtyj 
ninkai.

Tai šitokioj 
radosi darbi-

Man pribuvus į šią šalį 
1889 metais, tas streikas jau 
buvo praėjęs, bet pas darbi
ninkus da jis buvo nepamirš
tas. Jie daugiausia apie jį kal
bėjo su pagieža, o labiausia 
metė visą pagiežą ant unijos 
vadų, kad juos pardavė*. Lie
tuviai darbininkai mažai ga
lėjo suprasti klasių skirtingu
mą ir ka reiškia klasių kova. 
Jie neturėjo savo darbininkiš
kos spaudos, kuri tuos klau
simus rištų; o Lietuvą palik
dami taip pat nebuvo matę 
savo kalboj laikraščio. Pribu
vus į šią šalį,■. nežinant dar
bininkų užduočių, jie sekė ki
tus šios šalies darbininkus. 
Kur juos vedė, ten ėjo be pa-

išžudytų 
ir sužeistieji,
atsakomybėn
nieko nelai-
turi pakan-1 sipriešinimo. Taigi čia ir svar-
darbininkai [ bu žinoti, kokią nuožvalgą' 

Jie liks kalti, o šeri- lietuviai turėjo tada linkui tų

irlievv loruo miesto majoras LaGuardia sako kalbą New Yorko apskrities 
miesto tarnautojams, organizuotiems j CIO. Suvažiavimas priėmė rezoliticiją

- ;

streikų. Nes Shenandoahryj 
jau buvo skaitlingai lietuvių.

Sulyg jų pasireiškimų, prieš 
streiko iššaukimą su noru ir 
entuziazmu visi rašėsi į uniją 
Knights of Labor, arba “Darbo 
Ricierių Ordeną.” Į unijos ga
lią laimėti streiką dėjo visą vil
tį. Iššaukus streiką, visi vie
ningai ir tvirtai laikėsi pikieto 
linijoj. Iš lietuvių nesirado 
streiklaužių, ir jų nusistatymas 
buvo tvirtas tęsti streiką iki 
laimėjimo. Tik pardavimas an
gliakasių streiko kasyklų ba
ronams per unijos prezidentą 
Powderly sugadino visą viltį, 
pasitikėjimą unijos vadais, kad 
jie gali kada nors ką laimėti 
per uniją.

Net šitokį pasireiškimai pas 
darbininkus girdėjosi: “Pow
derly sugrobė mūsų sudėtus pi
nigus, prigavo, ir pabėgo,” kur 
pasislėpti nuo darbininkų; nes 
darbininkai jeigu jį pasigautų, 
tai nušautų už tokią apgavys
tę.”

Da ir kita nelaimė prie to 
prisidėjo, tai tuomlaikinis in
dustrinis krizis. Darbai visur 
sustojo; taip pat ir kasyklos tik 
pusę laiko _ dirbo. Mokestis už 
darbą buvo labai maža; bedar
bių, kurie visai negavo jokio 
darbo po keletą mėnesių, buvo 
gana daug; o ir emigracija iš 
Lietuvos labai prasiplatino, ir 
daugiausia lietuviai važiuodavo 
į Shenandoah ir apylinkę į kie
tosios anglies sritį, nes Shenan- 
doah’ris jau buvo plačiai žino
mas iš Lietuvoj gaunamų laiš
kų iš Amerikos. Tas didino 
apetitą apleisti savo šalį. Išei
viai savo laiškuos vis girdavosi 
dideliu gerumu. Mat, kuriam 
pavykdavo darbas greitai gauti, 
tai gavęs pirmą užmokestį, ar
ba da ir pasiskolinęs nuo savo 
draugo ar. giminės, iki kitos iš- 
mokesties, skubino siųsti į Lie
tuvą atsilygint už kelionę į Am
eriką. Lietuvoj rublis skaitėsi 
tada už didelį pinigą. O čia jo 
kursas buvo nupuolęs, gaudavo 
virš 2 rubliu už dolerį. Tai tas 
ir akstino darbininkus važiuot 
Amerikon. Bet čia atvažiavę ra-1 
do ką kitą. Ne tik kad pinigų 
nerado, bet ir darbo nė pras
čiausio negalėjo gauti. Prisiėjo 
badauti tam, kuris neturėjo nė 
pažįstamų, nė giminių ir neatsi
vežė nė cento. Tam labai buvo 
sunku, nes niekas už įnamį ne
norėjo priimti.

Man Lietuvoj būnant nebuvo 
suprantama, kodėl per laiškus 
amerikiečiai labai išpūsdavo gy
venimą; bet pabaigoj laiško, vi
suomet uždrausdavo jų antra
šus.. duoti norintiems keliauti į 
Ameriką. Aš prisiminsiu save. 
Aš turėjau draugų iš Lietuvos 
Shenandoah'ryj, pas jų tėvus 
taip pat turėjau gerą vardą ir 
įtekmę, nes visuomet jiems laiš
kus skaitydavau, gautus nuo jų 
vaikų iš Amerikos ir atsakymus 
jiems rašydavau. Maniau, kad 
mail bus lengva gauti antrašas 
i^ nebus jokio vargo pribuvus 
Amerikon. Bet pasirodė kas ki
ta. Nuėjau gauti antrašą pas 
tėvą, tėvas pasikavojo, negavau 
jo vaikų antrašo. O kada pri
buvau į Shenandoah’rį, tai ir jo 
vaikai, mano buvę draugai, 
slapstėsi, kad nesusitikti. Ir tik 
tuomet atsilankė, kada aš' jau 
dirbau ir nuo jų nereikalavau 
jokios pašalpos.

Man viską apibudino šeimi
ninkė, kaip darbininkai pralai
mėjo streiką; kaip juos parda
vė unijos vadai, ir kad tie pa
gyrai dirba prie kontrakto- 
riąus, parsidavusio bosams. Su 
bosais dalinasi, o dirbančius 
darbiniu k u s visom pusėm 
skriaudžia. Toliau ir aš pama
čiau, kad ji pilną tiesą man 
apibudino.

J. Ramanauskas.
(Bus daugiau)

Roma. — Italijos fašistų 
spauda ragina Anglija ir 
Franci ją priimt Hitlerio pa
siūlymą pertraukt karo vei
ksmus ir taikytis. Bet Mu- 
ssolinis nesiperša į tąrpi- 
ninkus4aikytojus.

X
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Philadelphia, Pa.
Pastaba dėl Prakalbų.

Įėjo į madą rengti prakal
bas ar paskaitas, kad ir labai 
svarbiu klausimu, Liaudies 
Name, o ne Lietuviu Svetai- 7

nėję. Išrodo, kad tos prakal
bos buvo rengiamos (spalio 1 
d.) vien tik “Laisvės” skai
tytojam ir Literatūros Drau
gijos nariam, o ne Philadel- 
phijos plačiai visuomenei ir 
be jokio garsinimo. Išrodo, 
kad tik savo reikalams.

Tokiais svarbiais klausimais, 
kai Sovietų ir Vokietijos su
tartis ir Vilniaus atgavimas, 
galima buvo sutrauki tūkstan
čius lietuvių, žmonės jieškote 
jieško tokių žinių arba klau
simų. O čia keli draugai pa
sitarė, paskelbė per “Laisvę” 
porą kartų, paėmė svetainę 
Liaudies Name ir jau atliktas 
kriukis. O vėliau paskelbė 
“Laisvėj,” kad prakalbos pui
kiai pavyko, publikos buvo 
daug ir atliktas geras darbas. 
Ko daugiau reikia?

Bet taip nėra. Aš -nueinu 
kaip 3 vhl. po pietų, žiūriu, 
kad publika susidaro vien tik 
iš “Laisvės” skaitytojų. Išro
do, kaip LDS 5 kuopos su
sirinkimas, pašalinių nėra. 
Kaip jie gali būt, kad nežino
jo? Juk Philadelphijoj lietu
vių randasi apie 18,000, o 
“Laisvės” skaitytojų tėra ma
ža dalele. Tai kaip jie žinos, 
kad nebuvo garsinta nei pla
katais, nei per radio?

Dabar, kam prakalbas ir 
rengti dėl savęs? Juk mes tą 
klausimą skaitėm “Laisvėj,” 
kur buvo plačiai gvildenama 
nuo pradžios karo. Mums rei
kalinga, kad išgirstų visi Phi- 
ladelphijos lietuviai, o ne 
mes patys rengti ir patys 
klausyti. Iš tokio rengimo 
naudos nėra nei patiems, nei 
kitiems.

Kitą kartą, .jeigu kam rengs, 
tai turi rengti plačioj formoj, 
gerai išgarsinti per radio ir 
plakatais.

Dabar draugai gal sakys, 
kad nebuvo laiko ir pinigų nė
ra prirengimui didelių prakal
bų. Bet nereikia daug pini
gų ir laiko. Iš viso reikalin
ga tik $9 — radio, $1, ir už 
svetainę $8. Tai ir viskas. O 
juk Philadelphijos lietuviai 
yra labai duosnūs aukoti: ka

da tik yra atsišaukianla, ko
kiu reikalu, visada išpildo su 
kaupu. Nėra ko bijotis reng
ti viešas prakalbas, ypač to
kiu klausimu labai lengva su
rengti.

Prakalbos įvyko 1 d. spalio. 
Kalbėtojas J. Gasiūnas labai 
puikiai nušvietė dalykus apie 
karą ir kitus klausimus ir at
sakinėjo į klausimus aiškiai.

Visi buvo patenkinti kalbėto
jom. Bet nepatenkinti ren
gėjais, kad taip biednai pra
kalbas rengė.

J. S. Rainys.

Los Angeles, Calif.—Spė
jama, kad tai nazių šnipai 
pagadino mašineriją Ame
rikos karo laivo “Arizo
nos.”

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO' KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

"LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST. *
Tik šiomis dienotais Igrias Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St, Brooklyn, N. Y.

VUIAIVWIAI vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu vuvuvu vuvuvu

Dr.J.J.Kaškiaučius
./Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

RARARARARARARARARARARARA RARA RA RA RA RARARA.RA ĄA RA RA

FURMAT CO. Inc
Dealprs in

Furniture and Bedding

Matrosai Yra Mūšy Specialumas
Pamatykite kaip jie yra daromi mūsų dirbtuvėje.

Mes taipgi perdirbam matrasus už žemiausias kainas.
VISOKIŲ RŪŠIŲ DAIKTAI LOVOM

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Coufehes)

Lovom springsai ir kitoki daiktai reikalingi prie lovų.

445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Priešais Republic Teatrą

EVergreen 4-7911
i Al VU VU VU VU VU IAI VU VU VU VU IAI VU VU VWVWVW VW VWVW VU VU VW VU

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

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

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

BROOKLYN, N. Y- 
Tel.: Glenmore 5-6101

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store §

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROBtŲ GĖRIMŲ



Vaizdas iš vieno geležies liejimo fabriko Gary, Ind.; 
darbas prasidėjo ir dirbama Įtemptai, nes daug už

sakymų yra iš užsienio karui. . .

Pikniko rengimo komisija, 
o labiausia šeimininkių stalo 
komisija, varde dienraščio 

| “Laisvės” ir kitų darbininkiš
kų laikraščių, karštai ačiuoja 
draugėm ir draugam, biznie
riam, kurie taip gausiai parė
mė šeimininkių stalą perei
tam spaudos piknike. Tai 
puikiausias parodymas nuo
širdumo, prijautimo, pirmei
viškai spaudai.

Reikia tarti didelį ačiū ir 
visiem tiem, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu darbavosi dėl 
spaudos pikniko, o darbuoto
jų, ne vien Hartforde, bet vi
soj Conn, valstijoj, buvo ne
mažai.

Piknikas, finansiniai, nebu
vo tiek sėkmingas, kaip būda
vo kitais metais; tam buvo 
kelios priežastys, kurių svar
biausia buvo lietus iš ryto, o 

I

šaltas oras vakarop.
Komisija.

Wilkes-Barre, Pa.

LAISVE Penktas puslapis

Piniginės ir Valgių Aukos Dėl Šeimininkių 
Stalo Conn. Valstijos Spaudos Piknike, 

Hartforde
V. Kazlowiene, Wethers

field, kugelį ir bukietą kviet
ini. €

K. Vilkas, Hartford, 2 wal
nut xcakes.

M. Barnett, Hartford, 1 k v. 
relish ir 1 kv. pickles.

A. Dagilis, Hartford, stuf
fed pepers su hamburger.

AI. Bernotienė ir AI. Kris- 
chus, Hartford, sugar ham.

V. širvydienė, Bloomfield, 
2 tuz. kiaušinių ir keptų varš- 
kiečių.

V. Taraškienė, Hartford, 
« chop suey.

AI. Kazlauskienė, Hartford, 
roast ham ir apple dumplings.

O. Giraitienė, Hartford, 
keptą vištą.

O. Silkienė, Burnside, svo
gūnų, druskos, 7 sv. kavos, 
cleanser, soap, didelį pyragą, 
peach pie, lemon-chiffon pie, 
lima beans'-potatoe salad, cho
colate cake, french dressing, 
mayonaise, 1 kV. whip cream 
ir bukietą kvietkų.

AI. P i 1 k a u s k i enė, West 
Hartford, 1 kugelį ir 1 gal. 
pickles.

O. Žukas, Hartford, 1 ku
gelį ir bukietą kvietkų.

O. Alalinauskienė, Harty 
S ford, 1 kugelį.

J. Lukštas, Windsor, sūrį ir 
watermelon.

AI. Juškienė, Bloomfield, 1 
kugelį.

V. liusevičienė, Wilson, 
stuffed peppers su Hamburg.

Al. Sabaliauskienė, Newing
ton, 1 kugelį.

O. Verkaitienė, Burnside, 1 
bonką Lietuviškos valstybinės.

O. Radžiuvienė, Windsor, 
sūrį ir pyragą.

O. Rudžinskienė, Hartford, 
1 kugelį.
R. Gailiūnienė — Wilson— 

k ii basų.
AL Raulinaitienė — Hart

ford — 1 cake.
* K. Plitnikienė — Hartford 
~ —1 kugelį.-

A. Ramanauskienė — Hart
ford — 1 kugelį ir stuffed 
peppers su hamburger.

A. Kuktienė — Hartford— 
1 kugelį.

V. Vasiliauskienė —, Hart
ford — keptą vištą, cakė, 
gravy ir relish.

AI. Urbonienė — Hartford 
—$1.00.

AI. Margaitienjj — Windsor 
r-$1.50.

’M. Nixon — Hartford — 
. $2.00.

A. Taraška — Hartford — 
$į.00.

AI. Seliokienė— Hartford— 
L $1.00.

L* A. Klimas — Hartford —

$1.00.
O. Visockienė — Wilson— 

$1.00.
Elizabeth Šimanskis—Hart

ford—$1.00.
Edward Kmieliauskas — 

Hartford—$1.00.
Per O. Giraitienę — Hart

ford—65c.
Surinkta už, laimėjimus $9.- 

30. Laimėjimai buvo sekanti: 
Pirmas — gražus pyragas, iš
laimėjo A. Rėkus, New Bri
tain ; antras — roast ham, iš
laimėjo John Kasmanaitis, 
Hartford; trečia — didelis 
sūris, išlaimėjo Mrs. Waitkus, 
Hartford ; ketvirtas — 2 tuzi
nai kiaušinių, išlaimėjo AI. 
Pilkauskienė, West Hartford.

Westfield, Mass.

Eva Valaitienė aukavo ir 
pati išleido setą abrūsų, surin
ko $5.30, o išlaimėjo J. Di- 

; džiūnas, iš New' Haven.
Higganum

Kalvaitienė—10 svarų “au
sukių.”

New Britain
Airs. Kaitienė — 2 kvortas 

pickled beets.
K. Remaitienė—meat loaf.

New Haven
Neww Haveno draugai su

sidėjo ir aukavo didelę roast 
ham.

Bridgeport
Alureikienė — buketą kviet

kų.
Bridgeport© draugai susidė

jo ir aukavo didelę hamę ir 
bonka brandės. v
Biznierių Aukos dėl Šeiminin

kių Stalo

J. Beržinis — Hartford — 
$5.00.

V. Jokimas — New Britain 
—fruit cake.

L. Žemaitienė — Waterbu
ry— 1 cake.

AI. Ramoškiene —- Hart
ford — 1 maple cake.

J. Saurusaitienė — Hart
ford — 4 svarus maltos mė
sos.

J. Bagdonas — Hartford — 
10 svarų cukraus.

AI. Guokas — Hartford — 
keptą vištą.

D. Navickas ir B. Lucas 
(savininkai Diamond Grill) — 
2 kvortas šnapso.

Grand St. Bakery — Hart
ford 4 duonas vertės 88c.

E. P. Hayes — Hartford— 
10 kvortų pieno.

J. Končius — Bitininkas — 
1kvortos medaus ir $2.00 
pinigais.

New Rye Bakirig—Hartford 
—didelį gražų cake.

Šis Tas iš A. K. Partijos Kon
ferencijos, Kuri Įvyko Rugs.

30, Scranton, Pa.
Ši konferenija buvo sušauk

ta visos šios apylinkės, tai 
yra, visų trijų sekcijų iš kie
tųjų anglių. Konferencija bu
vo skaitlinga delegatais, taip
gi turėjom atstovą ir iš dis- 
trikto, draugą Helman (ar 
Elman).

Pirmiausia buvo išduota ra
portai iš sekcijų veiklos, ku
riuos išdavė sekcijų organiza
toriai. Iš raportų pasirodė, 
kad partijoj veikimas yra ge
ras visoj šioj apylinkėj. Taip
gi buvo išdiskusuota geri pla
nai dėl ateities veiklos. Buvo 
gerų diskusijų partijos reika
lais. Daug delegatų ėmė da
ly vumą tose diskusijose.

Drg. Helman pasakė labai 
gerą prakalbą, nurodydamas 
AKP darbuotę, kas gero bu
vo nuveikta ir plačiai išdėstė 
planus, kaip turėsim darbuo
tis, kad išaugint skaitlingą A. 
K. Partiją. Jis taipgi labai 
puikiai išdėstė dabartinę Eu
ropos padėtį karo klausimu, 
Sovietų Sąjungos poziciją šia
me kare ir daug kitų svarbių 
dalykų, kurie darbininkams 
būtinai reikalingi žinoti.

Buvo prisiminta ir plačiai 
apkalbėta Sam Darcy areštas. 
Delegatams išklausius apie to
kį užpuolimą ant drg. Darcy, 
likosi nutarta siųst iš visur 
daugybes telegramų guberna
toriui Olson į Californiją, rei
kalaujant, kad jis imtų šį da
lyką į savo rankas ir kad pa
naikintų tokį neteisėtą užpuo
limą prieš S. Darcy'ir sykiu 
prieš AKP. Delegatas.

Palaidotas Juozas Tūbelis

KAUNAS, spalio 3 d. Pa
laidotas Juozas Tūbelis 
(Valstybės Banko galva, 
buvęs ministeris pirminin
kas): Laidotuvėse dalyvavo 
p. Smetona, vyriausybės 
nariai, studentai, mokslei
viai ir keli tūkstančiai 
Kauno ir provincijos visuo
menės.

PRANEŠIMAI K KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 12 d. spalių, 7:30 v. 
v., pas draugus Praleiskus, 401 El
ectric St. Visi nariai būkite laiku, 
nes turime daug svarbių tarimų ap
tarti. •— Org. (238-240)

MINERSVILLE, PA.
Antradienį, spalių 10 d., įvyks 

Lietuvių Komunistų Kuopos susirin
kimas Ukėsų Kliubo Svetainėj, kam
pos 3-čios ir South Sts. Pradžia 
7 vai. Nariai, būtinai dalyvaukite, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti. J. Ramanauskas, Sekr.

(237-238)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, spalių 11 d. Pradžia 8 
vai. vakare. LDP Kliube, 408 Court 
St. Prašome narius dalyvauti, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių prirašyti Į 
į kuopą. V. K. Sheralis, Sekr. | 

(237-239)

WORCESTER, MASS.

Lietuvių Komunistų Partijos kuo
pa šaukia nepaprastą susirinkimą ir 
kviečia visus simpatikus dalyvauti. 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St., 
7:30 vai. vakare, spalių 11 d. “Lais
vės” skaitytojai ir abiejų LLD kuo
pų nariai nepamirškite būti laiku. 
Turime svarbių dalykų apkalbėti.

(237-239)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, spalių 1.1 d., A. 
Tenio Svetainėj, Winans Ave. ir

16th St. Nariai yra prašomi da
lyvauti šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti. Taip
gi galėsite pasiimti naują knygą. 
Prašomo tų narių, užsimokėti duo
kles, kurių yra užsivilkę.

C. Andriūnas, Sekr. (237-239)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. narių susirinkimas 

įvyks antradienį, spajių 10 d., 774 
Bank St. Visi nariai ateikite. Ku
rie pasimokėję už šiuos metus, gau
site naują knygą. Sekr.

(237-238)

V • Vincas J. Daunora. ■ 
A PTIE KOKIUS ■

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0C1Ų
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 x

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

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
(I 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
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Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
AND

aim

Vieta mašinom pastatyt. Si įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance į forus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
I

Telephone: Havemeyer 9-9115

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
Degtines, Vynai ir Alus

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke 
pama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
keksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ib Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo 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
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

. Inside Phone 
EVergreen 4-6480

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

| | Vapor Room, 
I M Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
V E R T E 1 V I S

Divonai-Uždangai-Liuolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

•

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

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Y žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 

. kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir Įeitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 

ŽA Į Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta- j te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 

jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.
Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 80 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving 1’1.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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Gyvenimas Naujuose 

Queens Namuose

projekte, 
dirbančios

Queens — mūs kalboj reiš
kia karalienes ir man atrodo, 
kad 3,149 šeimininkės tikrai 
jausis lyginai karalienės, ka
da jos su savo šeimynomis iš 
visokių laužymų susikraustys 
į naujus Queensbridge namus, 
į namus, kur nebus plyšių su 
miliardais tarakonų, ir olų, 
pro kurias ateina svečiuosna 
pelės, žiurkės ir, kai kada, 
kaimynų katės.

Tame Long Island City 
projekte talpinsis maždaug 
11,400 asmenų. Tai nemen
kas miestelis savaime. Jis tu
rės 15-kos akrų parką. Dide
lė mažų vaikų auklėtuvė — 
Nursery School — jau veikia. 
Joj mokins-globos vaikučius 
ne tik gyvenančių 
bet ir apylinkių
motinos galės atnešt vaikus.
Ant Vietos Salės ir Knygynai

Priešais Vaikų Centrą yra 
susiedijos bildingas, kuriame 
bus gimnastikų salė, reikale 
lengvai paverčiama mitingams 
sale su 500 kėdžių ir į atski
ras sales mažesnių grupių rhi- 
tingams.

Ten pat veiks knygyno sky
rius. Projekte paliekama vieta 
ir 26-šioms krautuvėms.

Apartmentų bildingai turi 
po 6 aukštus ir atuomatiškus 
keltuvus. Apartmentai sutai
syti taip, kad kiekviename 
kambaryje būtų ventiliacija ir 
saulės šviesa. Kiekvieno vidus 
nedegamas. Viskas modemiš
ka, su elektriškais šaldytuvais 
ir gasiniais pečiais, didelėmis 
įbudavotomis drabužiams , šė
pomis ir dideliais, lengvai ati
daromais langais. Erdvūs kie
mai vaikams žaist, medeliais 
apsodintos alėjos pasivaikščio
jimui.

Apartmentų Rendos

Rendos yra tos pačios, kaip 
kad ir Red Hook sekcijos pro-' 
jekte, kuris atidaryta pereitą 
liepos mėnesį. Aname yra 
2,545 apartmentai.

Rendos sumon įrokuojama 
viskas: gasas, elektra, šiluma 
ir karštas vanduo. Už pustre
čio kambario apartmentą rei
kalauja nuo $4.55 iki $4.65 
savaitei; už pusketvirto, $4.90 

$5.05; puspenkto —$5.25 
$5.40; pusšešto — $5.55 

$5.70; pusseptinto— $5.80 
$5.90.

mą, kuris

gy-

iki 
iki 
iki 
iki

Pigiausis butas į metus pro
jekte pareina $236.60. Pigiau
sis man žinomas pustrečio 
kambario butas privatiškupse 
apartmentuose su šiluma, ga- 
su, elektra ir karštu vandeniu 
pareina $264. Juose nėra šal
dytuvų, įbudavotų šėpų ir~kitų 
projektų butuose esamų pato
gumų švaros ir grožės atžvil
giu.

Taigi, atidarydamas tų pro
jektų yra palaima miesto 
biednuomenei. Queens gyven
tojai, be abejo, iškilmingai 
apvaikščios oficialį atidary- 

rengiama spalių
25-tą. Pirmutinės 90 šeimų jau 
susikraustys spalių 16-tą.

Parinkimas Gyventojų

Parenkant projektams
ventojus, sakoma, pirmenybė 
duodama šeimoms su mažo
mis įplaukomis ir toms, kurių 
dabartiniai butai yra nepa
kenčiami ir savo įplaukomis 
geresnių negali gauti privatiš- 
kuose namuose.

Rašant laiškus dėl gavimo 
apartmentų, reikalaujama pa- 
žymėt šeimininko vardas, na- 

J mų adresas ir apartmento nu
meris, kiek šeimynoje, kiek 
dabar turima kambarių, da
bartinė renda, visos šeimos 
įplaukos pereitais metais, šei
mos užlaikytojo darbo adre-

•i 
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Ką Žada Lietuvos-Sovietų 
Apsigynimo Sutartis?

Nerasi šiandien lietuvio, ku
ris nesidomėtų, kaip atsilieps 
į Lietuvos gyvenimą Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos apsigyni
mo sutartis, kurios derybos 
pastarosiomis keliomis dieno
mis atkreipė viso pasaulio 
atydą.

Tam ir kitiems su Lietuva ir 
jos žmonių gyvenimu suriš
tiems klausimams nuodugniai 
išsiaiškint įvyks masinis mitin- 
gas-prakalbos didžiojoj Grand

7:30 vakaro. Ruošia Am. Lie
tuvių Kongreso ’ Brooklyno 
Skyrius. Įžanga nemokama.

Prakalbas sakys R. Mizara, 
J. Siurba, A. Bimba, taipgi 
patsai vakaro vedėjas K. Mi- 
chelsonas, ALK Brooklyno 
Skyriaus pirmininkas.

Ateikite visi ir išgirskite 
nuodugnų išaiškinimą vėliau
sių žinių apie Lietuvos ir abel- 
ną europinę padėtį, nuo ku
rios daug priklauso ir Lietu
vos likimas.

spalių (Oct.) 11-tą. Pradžia Rengėjai.

Svečiai-Viešnios Atvyks su Prakalba

Alliance Kovos Prieš 
WPA Laipsniavimus

sėkmingame mass-mi-
Manhattan Industrial 

School patalpose, 22nd 
Lexington Ave., N. Y.,

šeštadienį aplankė “Lais
vės” įstaigą drg. Domininkas 
Burba su žmona iš Stamford, 
Conn. Draugas Burba yra žy
mus veikėjas Conn, valstijoje 
ir širdingas rėmėjas dienraš
čio “Laisvės.” šiuom kartu jis 
apdovanojo savo dienraštį su 
$5. Jis taipgi atvežė linkėji
mus nuo seno “Laisvės” skai
tytojo ir rėmėjo draugo Vin
co Dekshio iš Stamford, Conn., 
su dovana $10.

Taip pat šeštadienį Brook
lyne lankės daug waterburie- 
čių: K. Sabutis, J. Vidžiūnas, 
B. Marčilonis ir K. Danisevi- 
čius. Drg. K. Danisevičius, už
simokėjo už “L.” metams ir 
pasipirko gerą pluoštą knygų. 
Drg. J. Vidžiūnas, taipgi už
simokėjo už “Laisvę” metams 
ir $1 padovanojo savo dien
raščiui.

Lankėsi Mrs. Stankus ir jos 
sūnus Juozas 
Mass., atvykę 
Parodą.

Sekmadienio
draugai J. Vagonis ir J. Bu- 
lauk'a iš Philadelphijos. Jiedu 
abu yra širdingi “L.” rėmėjai 
ir veiklūs visuomenininkai. 
Drg. J. Vagonis padovanojo 
$1 dienraščio reikalams.

Pirmadienio rytą lankėsi 
drg. D. Grize, iš Endicott, N. 
Y. Ji čia pasiliks porą savai
čių pas savo seserį Liuciją 
Kakštis, brooklynietę, aplan
kys Pasaulinę Parodą ir kitas 
įvairias vietas New
Draugės Grize vyras Vitoldas 
taipgi lankėsi Brooklyne, bet 
turėjo anksčiau grįžti atgal į 
Endicott. Drg. Grize yra sena 
“L.” skaiytoja ir rėmėja. Ap
žiūrėjo “L.” įstaigą ir’ pado
vanojo $1.

^Margareta Kavaliauskaitė 
(Cowl), gyvenusi ir veikusi per 
daugelį metų su 
giečiais lietuviais, 
dešimtmečiu su 
svarbias pareigas
judėjime, spalių 16-tos vakarą 
kalbės 
prašomi 
liuosu.

williamsbur- 
o pastaruoju 
virš einanti į 
amerikiniame:

Laisvės” salėj. Visi 
tą vakarą pasilaikyt 

Liet. K-tų Kuopa.

Aidiečiams

iš Worcester, 
pamatyt Pas.

rytą lankėsi

Amerikos Lietuvių Kongre
sas ruošia Brooklyno lietuvių 
džiaugsmo mitingą trečiadienį, 
didžiojoj Grand Paradise Salė
je, Brooklyne. Užkviestas or
kestras. Bus geri kalbėtojai. 
Rengėjai nori,, kad tame isto
riniame mitinge dalyvautų ir 
Aido Choras. Bet Aido Choro 
užkviesti anksčiau nebuvo į- 
manoma.

Taigi šiuomi rengėjai kvie
čia aidiečius susirinkti anks
čiau trečiadienį į savo pamo
kas ir podraug kviečia atsilan
kyti j masinį mitingą ir sudai
nuoti kelias dainas.

Mes tikimės, kad mokytoja 
ir aidiečiai ‘išklausys rengėjų 
prašymą ir sutiks padainuoti 
šiam istoriniam masiniam 
Brooklyno lietuvių mitingui.

Rengėjai.

“Laipsniavimas” tikslu nu- 
kapot algas, sako Worker’s 
Alliance veikėjai, nesupuola 
su tinkamo afsinešimo į dar
bininkus praktika. Dėlto pra
dėta plati kampanija priešin
tis tokiam “laipsniavimui.”

Spalių 6-tos vakarą įvyku
siame 
tinge, 
High 
St. ir
Alliance nutarė reikalaut pa
dėtį taisyt ir tuo klausimu tu
rės pasitarimą su WPA virši
ninku Somervell šiandien.

Masinis pikietas prie cen- 
tralinės WPA raštinės, 70 Co
lumbus Ave., skelbiamas spa
lių 28-tą, taipgi siųs delegaci
jas į Washingtona.

Pasiųsta laiškai bei tele
gramos prezidentui Roosevel- 
tui, nacionaliam WPA virši
ninkui F. C. Harrington ir vie
tiniam WPA administratoriui 
Somervell.

Alliance sako, kad “laips- 
niavimai” paliečia 13,000. Jais 
nukapodama algos nuo $4 iki 
$19 per mėnesį. Taipgi nusta
tytos tam tikros kvotos, kurios 
visai pastoja kelią sugrįžt 
darban daugeliui iš 87,000 
darbininkų, atleistų del išbu
vimo darbe 18 ar daugiau mė
nesių.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kuopos susirinkimas bus 
trečiadieni, 11 d. spalių, 7:30 vai. 
vakare, pas drg. P. Burneikj, 76 
Hudson Ave. Visi nariai būkite lai
ku, nes turime daug svarbių dalykų 
aptarti. Valdyba.

(237-239)

PARDAVIMAS
I

Parsiduoda restauracija su pilnom l 
gėrimų laisnėm. Vieta apgyventa Į 
įvairiom tautom. Biznio darome 
$300.00 j savaite, parduodame už 
$2,500.00. Kreipkitės 699 Gates Avė., 
Brooklyn, N. Y. (236-238)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graliorius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

Yorke.

Childs Restauranuose 
Numatoma Streikas

Tarp 3,000 Childs darbinin
kų pravesta slaptas balsavi
mas išrišt streiko klausimą. 
Jis kilo kompanijai atsisakius 
pakelt algas. Senoji sutartis 
su 
tą, 
lių

unija pasibaigė rugsėjo 30- 
bet buvo pratęsta iki spa- 
7-tos.

New Yorko airiai pradėjo 
plačią kampaniją paliuosuot iš 
Franco belaisvės Frank Ryan, 
žymų Airijos veikėją,, gynusį 
lojalistus.

v .......... ... \

sas. Adresuot sekamai: Appli
cations Office, New York City 
Housing Authority, 227 West 
17th Street, New York Qity.

Atsiėjo Pigiau

Queensbridge projektas yra 
didžiausis tos rūšies projektas 
Jungtinėse Valstijose. Iš kar
to buvo aprokuota lėšuosian' 
$16,000,000, $et praktikoje 
lėšos numažinta iki $13,500,- 
000 ir padaryta 600 daugiau 
apartmentų, negu originalia 
me plane.

LLD Mitinge Kalbės' apie 
Naujai Išleistą Knygą,

šio ketvirtadienio vakarą, 
spalių 12-tą, “Laisvės” svetaP 
nėj, 419 Lorįmer St., Liet. Li
teratūros Dr-jos 1-mos kuopos 
susirinkime bus kalbama apie 
dabar išėjusią iš spaudos, LLD 
išleistą knygą “Lietuvių Tauti
nio Atbudimo Pionieriai,” para
šytą d-ro A. Petrikos.

A. Bimba padarys peržvalgą, 
trumpoj sutraukoj . nurodyda
mas vertę minėtos knygos, kaip 
ji nušviečia Lietuvos atgimimo 
laikus, kuriuose mūsų draugai 
kovojo prieš juodžiausias reak
cijas — caristinę ii’ Lietuvos 
carbernių — už apgavimą lie
tuvių spaudos, kuriuose dauge
lis mūsų kovotojų už spaudą be 
laiko turėjo mirt iš priežasties 
sunkių gyvenimo aplinkybių.

* ❖ *
Tarptautinio Darbiniu. Ap

sigynimo 17-tos kuopos susirin
kimas įvyks tą patį vakarą. Vi- 

nariai malonėkite dalyvauti.
Pirmos Kp. Org-nus.

si

SULAIKĖ PLĖŠIKĄ
Naktinis raštininkas viešbu

tyje Alexandria išgązdino ir 
afėštuodino plėšiką. . Vieton 
kelt rankas, jis kritęs 
šaukdamas pagelbos. 
leidosi bėgt, jis vytis, 
dūrė su policijai

už baro, 
Plėšikas 

kol susi-

Išplaukiančio iš New Yorko 
Bermudon. laivo Nerissa kelei
viams uždrausta net degtukus 
užžiėbt ant denio, kad neuž- 
ti-aukt laivui pavojų.

Mateušas Sinionavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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, užėjimui su 
moterimis. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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.
4&5 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonai EVergroen 7-1661

Unija Atgavo Darbus 
ir Algas

Radio Unija atgavo 
su užmokesčiu už ne
laiką dviem 
darbininkams,

CIO 
darbus 
dirbta 
Radio
siems pravarytiems 
už unijizmą. '

Emerson 
buvu- 

iš darbo

VISŲ ATYDAI
Pirma Grybų Pare

Šiame sezone įvyks šią

Subatą, Spalių 7 d.
9 vai. vakaro
Atminkite vietų

Oasis Bar & Grill
914 Broadway, Brooklyn

Visus kviečiame dalyvauti. 
Skanūs grybai ir gera muzika.

Sav. M. LAUKUS.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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 prieinamų kainą.

Pernai jos 
o šiemet

pastebėta

buvo 
tik

nuo

Mažiau Sumokėjo Taksų 
už Cigaretus

Miesto įplaukos cigaretų 
taksais šį rugsėjį buvusios 
daugiau nei per pusę mažes
nės pernykščių įplaukų per tą 
patį mėnesį. 
$636,195.82, 
$308,027.66.

Mažėjimas
uždėjimo valstijinių taksų po 
2 centu ant kiekvieno pake
lio. Jie įėjo galion liepos 
1-mą, šių metų. Miestąvi tak
sai buvo 1 centas ant pakelio. 
Taksų ekspertai mano, kad 
arba sumažėjo rūkymas, ar ci- 
garetai parvežami iš apylin
kės valstijų.

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskal)

. UNDERTAKER
•

337 UNION AVE.
BROOKLYN,, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

SCHOOL DAYS
GRUEN

Amerikos Pirmas Puikiausias 
Ricšinis 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.

LAUREL ... 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold filled, Guildite back’ . . $24.75

CHIEF ... 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold filled case. Guildite back, $24.75

Įsteigta nuo 1892 metų
701 Grand St., Brooklyn, N. Y.
tarpe Graham ii’ Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2178
EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET

Su šluom skelbimą gausite nuolaidų.
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Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

Įmokėti $2.45 ir ■>
po $2.45 j mėnesį

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

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.
Kaip užeisite, malonėkite klausti

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

Telefonas EVergreen 7-6111
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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 ir barsčiai. 

Atdara Nno Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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