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KRISLAI
Ar Mums Reikia Svetimij 

Kraštų ?
Keikia ir Prašo.
Kovos ir tiek.
Išpranašavo.
Charwat Protestuoja.

Rašo A. B.,

Lenkijos ponų neprisoti
nami apetitai suėdė pačią 
Lenkiją. Iš to, tačiau ma
tyt, nepasimokino tūli ir lie
tuviški gaivalai. Chicagos 
“Draugas,” pavyzdžiui, gie
da apie prijungimą prie 
Lietuvos tokio krašto, ku
riam, pasak jo, gyvena 600 
tūkstančių žmonių, bet jų 
tarpe tėra vienas trečdalis 
lietuvių.

Kam mums reikia tos bė
dos? Kam mums reikia tau
tinių mažumų problemos? 
Sveikiausias lietuvių tautos 
kūnas bus, kai jis susidės 
tiktai iš lietuviškų raumenų 
ir lietuviško kraujo. At
minkime, kad kas perdaug 
apžioja, tas pats pasprings
ta.

To paties “Draugo” re
daktorius ponas šimutis vi
sai subalamūtijo. Kaip bro- 
oklyniškis Vitaitis, taip jis 
iki ausų atidarė burną prieš 
Sovietų Sąjungą ir Staliną. 
Bet nei neišsimazgojęs bur
nos, jis “Drauge” spalio 14 
d., prašo, kad Stalinas at
imtų ir iš Vokietijos Sei
nus, Suvalkus ir Klaipėdą 
ir sugrąžintų Lietuvai. Ir 
tu man neturėk nei tiek gė
dos !

O Stasys Vitaitis jokiu 
būdu nenurims. Jis pasi
kaustęs kovai. Jis kovosiąs, 
kovosiąs ir kovosiąs.

Prieš ką? Prieš Sovietų 
Sąjungą, žinoma.

Bet vargiai kas iš tos ko
vos išeis. Vitaičiui kovoti 
baisiai nesiseka. Bekovoda
mas jis pats save iškovojo 
iš “Tėvynės”. Kaip girdė
tis, jo dabartinė gazieta ir
gi jau serga visų galų su
irimu. Be to, jo paties ko
legos, sakoma, susirinko ir 
nutarė Vitaičiui liežuvį pri
rišti. Girdi, liaukis tu plū- 
dęs sovietu^ ir bolševikus, 
arba eisi velniop!

‘'‘Pasaulio Lietuvis” cituo
ja Vilniaus “Jaunimo Ke
lius.” Šis laikraštis, matyt, 
nebuvo įpuolęs desperacijon 
dėl karo padėties. Jis sakė:

“Neprivalėtų lietuvis skę
sti baimės upokšniuose ir 
paleisti savo likimo vairą iš 
rankų. Kiekviena šių laikų 
minutė, kaip kiekvienam 
žmogui, taip ir lietuviui, 
duoda naujų vilčių, kad 
praūžus audroms sužibs 
geresnis, laimingesnis, se
nai laukiamas rytojus.”

Ir tas rytojus vilniečiams 
iš tiesų jau sužibo. Nuo jų 
sprando nusirito lenkų po
nų jungas.

Bet, žinoma ponai da ir 
stipdami nenori atsisakyti 
savo plėšikiškumo. Štai len
kų buvusios valdžios pa
siuntinys Lietuvoje ponas 
Charwat baisiai supykęs 
ant Lietuvos, kam ji priė
mė Vilniaus kraštą nuo So
vietų. Jis griežtai užpro
testavęs ir pasakęs, kad 
Lenkija atgysianti ir vėl 
Vilnįų pasiimsianti. Po to 
protesto pats išdūmęs iš 
Lietuvos. *

Laimingos jam kelionės.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 

Brook lyne $6.00 
Metams

Sovietai Antra Tiek
Padidina Savo Pre

kybą su Lietuva
Maskva. — Sovietų Są

junga padarė prekybos su
tartį su Lietuva šiem ir 
1940 metam. Sutarties tiks
las—“žymiai padidint pre
kybą” tarp šių dviejų šalių.

Pagal šią sutartį, bus be
veik antra tiek padidinta 
prekyba tarp Lietuvos ir 
Sovietų Respublikos. Meti- 

į nė prekybos apyvarta siek
sianti 40 milionų litų.

(Kauno bankai dabar už 
dolerį duoda tik 5 litus ir 
80 lietuviškų centų.)

Prekybos sutartį pasirašė 
Norkaitis, Lietuvos vald
žios įgaliotas atstovas, ir A. 
Mikojan, komisaras Sovietų 
užsieninės prekybos.

LIETUVOS ARMIJA JAU 
ŠIANDIEN BŪSIANTI 

VILNIUJE
Kaunas. — Lietuvos ka

riuomenė jau perėjo per 
sieną į Vilniaus kraštą, ir 
Lietuvos armija jau perim
sianti Vilniaus miestą šį 
trečiadieni, spalių 18 d.

VOKIEČIAI ATKARIAVO 
12 MIESTELIŲ NUO 

FRANCŪZŲ
Paryžius, spal. 17.—Sep

tyniasdešimt šeši tūkstan
čiai nazių kariuomenės, ap
sivilkę plieniniais bruslo- 
tais, šturmu užpuolė' fran- 
cūzus ir per dvi valandas 
atėmė iš francūzų dvyliką 
miestelių ir kaimų, devy
niolikos mylių ilgio fronte į 
rytus nuo Saar upės.

Šiuo žygiu naziai atka
riavo beveik visą pasieninį 
Vokietijos ruožą, kurį fran- 
cūzai buvo užėmę per pen
kias savaites. Kai kur vo
kiečiai įsiveržė ir į Franci
jos žemę.
Lietuvoje tokiems sutvėri
mams vietos nebeliko. Lai 
jie nešasi pas Moscickius ir 
Beckus.

O tų jų grūmojimų dabar 
Lietuva tiek tebijo, kai šuns 
staugimo mėnesienoje.

Charwatai neatstovauja 
lenkų tautos liaudies, kuriai 
jos kriminališka ir plėšikiš
ka ponija pridarė tiek bai
sių žaizdų. Lenkijos darbo 
liaudis svajoja ir galvoja ne 
apie svetimų kraštų paver
gimą iš naujo po lenkų im
perializmo letena, bet apie 
savo laisvę ir atgaivinimą 
tokios Lenkijos, kuri susi
dės tik iš lenkų.'

a

Kaunas. — Lietuvos at
stovai jau pirmadienį išvy
ko į Vilnių, susitart su So
vietų armijos komanda ir 
su vietine Vilniaus valdyba 
dėlei miesto pervedimo į 
Lietuvos žinybą. Taip ir su
sitarė lengvai ir greitai.

NAZIįJ LĖKTUVAI SUŽEIDĖ DU ANGLŲ KARO LAIVU, 
UŽMUŠĖ 15 JŪREIVIU; BET ! ŽUVŲ 4 NAZIŲ LĖKTUVAI

Berlin. — Bombiniai Vo
kietijos lėktuvai spal. 16 d. 
bombardavo Anglijos karo 
laivus Firth of Forthe, Ško
tijoj. Sunkios bombos pa
taikė į du Anglijos šarvuot
laivius. Vokiečių bombinin- 
kai įvykdė ataką, nežiūrint, 
kad anglai priešlėktuvinė
mis kanuolėmis daugmeniš- 
kai šaudė į tuos bombinin- 
kus. Vokiečių lakūnai nu
šovė žemyn du greituosius 
Anglijos lėktuvus. Vokie
čiai prarado du savo lėktu
vus.—Taip praneša naziai.

London. — Anglijos lai-

Nazių Submarinas Nu
skandino Dar Vieną 

Anglijos Laivą
London. — Vokietijos su- 

bmarinas užpuolė ir pas
kandino prekinį Anglijos 
laivą “Whitby,” 3,677 tonų 
įtalpos, Atlanto Vandenyne. 
Žuvo vienas jūrininkas, o 
32 išgelbėti.

Mina Sunaikino Norvegijos 
Laivą

Copenhagen. — Susprogo 
ir nuskendo Norvegijos 
prekinis laivas “Grees- 
holm,” užplaukęs ant nazių 
povandeninio s p r o g i n i o 
(minos). Žuvo 11 jūrinin
kų.

Copenhagen, — Pačių na
zių mina sudraskė nedidelį 
Vokietijos laivuką, kuris 
pravesdavo “saugų” kelią 
nazių laivams tarp minų.

ŽYDAI ŠIMTAIS TŪKS
TANČIŲ BĖGA Iš LEN

KIJOS Į SOVIETUS
Maskva, spalio 17.—Iš vo

kiečių užimtos Lenkijos 
perbėgo 500,000 iki miliono 
žydų j Sovietų pusę.

Sovietų Raudonoji Armi
ja priima draugiškai tuos 
pabėgėlius ir duoda jiems 
darbo.

UŽTVIRTINTA LIETU
VOS SUTARTIS SU 

SOV. SĄJUNGA
Kaunas. — Lietuva ir So

vietų Sąjunga spal. 16 d. 
įteikė viena kitai dokumen
tus, už tvirtinančius Vil
niaus pervedinįą Lietuvai ir 
tarpsavinę pagalbos (bend
ro apsigynimo) sutartį. 
Tuomi pilnai įėjo į galią ši 
sutartis tarp Lietuvos ir 
Sovietų Respublikos.

vyno, oro ir ąaugumo mi
nisterijos pranęša, kad apie 
tuzinas Vokietijos lėktuvų 
užpuolė bombarduot karo 
laivus Forthe, Škotijoj. Vi
sos priešorlaivinių kanuo- 
lių batarė jos atidengė ug
nį į užpuolikUŠ'ir tuoj An
glijos lėktuvai pakilo kovon 
prieš juos.

Viena vokiečių bomba su
žeidė šarvuotlaivį “South- 
amptoną,” bet . nepavojin
gai, ir paskandino admiro
lo laivuką ir valtį, buvusius 
šalia to šarvuotlaivio. Kita 
nazių bomba sužeidė Anglr-

ANGLIJA ‘ARŠESNĖ’ UŽ HIT
LERĮ PLĖŠIKĖ, ŽIAURONĖ, 

SAKO SENATORIUS
W ashington.—Demokra

tas senatorius D. W. Clark, 
nuo Idaho valstijos, karčiai 
kritikavo Anglijos ir Fran
cijos valdovus, kad jie at
meta taikos derybas su Vo
kietija. Sakė, kad jie yra 
didžiausi veidmainiai, o An
glijos žodžiai ir prižadai 
visai nėra vertesni už Hit
lerio prižadus. Anglija ir 
Francija pasigrobė bilioną 
ketvirtainių mylių svetimų 
žemių po pasaulinio = karo, 
ir žiauriai spaudžia ir per
sekioja ten gyvenančias 
tautas. Anglija yra didžiau
sia užpuolike ir grobike vi
soj istorijoj.

Anglija ir Francija Mu- 
niche pardavė Čechoslova- 
kiją Hitleriui. Paskui jodvi 
apgavo Lenkiją, žadėdamos 
ją apginti. O dabar Anglų 
valdovai šneka, būk jie ka
riaują už demokratiją ir 
silpnesnių tautų laisvę. Bet 
per 500 metų Anglija taip 
naikino, plėšė ir žagė Airi
ją, kad savo žvėriškumais 
vien tik Airijoj Anglija de
šimt kartų viršijo visus 
Hitlerio žvėriškumus,—už- 
reiškė senatorius Clark.

Senatorius Clark, todėl, 
reikalavo palaikyti ligšioli-

Jau Išlaisvintas W.
K. Billings, Tomo
Mooney’o Draugas

San Francisco, Calif.— jis su Tomu Mooney’u už- 
Valstijos gubernatorius C., taisę ir išsprogdinę bombą 
L. Olson tuojaus paliuosuo- Parade kariško prisirengi-
ja politinį kalinį Warrena 
K. Billingsą .iš kalėjimo. 
Billings buvo nuteistas visą 
amžių kalėti už tai, kad būk 

' pitalistų sąmokslas
I Mooney ir Billingsą, 

jos karinį laivą-naikintuvą unjįų vadus. 
“Mohawk,” bet taipgi nepa-' 
vo j ingai.

v J CV LA 11 Iv A1V OKAI

Vokiečių bombų . skeveld- pajp užėmė gubernato-
ros krito ir ant kitų laivų 
ir viso užmušė du Anglijos 
oficierius ir 13 jūrininkų; 
sužeidė 35-kis.;

Anglai praneša, kad jų 
lėktuvai nušovę žemyn ke
turis vokiečių orlaivius, ku
rių vienas nukritęs į vande
nį. Anglų karinis laivas- 
naikintuvas išgriebęs du 
nazių lakūnus iš vandens, 
bet vienas jųdviejų paskui 
miręs.

Atšaukia Bargą ant 
USA Ginklų, Parduo- 

tiny Kariautojams
Washington. — Prez. Ro- 

oseveltas tiki, kad senatas 
dauguma balsų priims jo 
sumanymą praleist karo 
pabūklus “visom” kariau-
jančiom šalim (iš tikro tik draugas-kovotojas už dar-
Anglijai ir Franci jai prieš 
Vokietiją). Bet jis suprato, 
kad senatas gali atmest tą 
sumanymo punktą, kur rei
kalaujama duot 90 dienų 
bargą ant perkamų kariau- pytos Billingsui durys iš ka- 

ir Įėjimo.jančiom šalim ginklų "* 
amunicijos. Todėl patys 
Roosevelto pasiūlymo rėmė
jai dabar įnešė ištraukt tą 
bargą iš savo sumanymo.

Maskva, spal. 17.—Atei
nantį sekmadienį bus leista 
laisvai nubalsuoti gyvento
jams Vakarinės Ukrainos 
ir Vakarinės Baltarusijos 
(kurias pirmiau valdė Var- 
šava), ar jie nori prisijungt 
prie Sovietų ar įsikurt vi
sai nepriklausomas respub
likas.

nį Amerikos bepusiškumo 
įstatymą ir nepraleist Ame
rikos ginklų ir amunicijos 
tokiem draskūnam ir apga
vikam, kaip Anglijos ir 
Francijos imperialistai.

mo 1916 metais, kur bom
ba užmušė. 10 žmonių.

Gubernatorius Olson pa
tyrė iš pačių teismo doku- 
hientų ir liudininkų, jog 
Mooney ir Billings buvo nu
teisti pagal kreivus parody
mus papirktų liudytojų; jog 
tai buvo ne teismas, bet ka- 

prieš 
darbo

Moo-Olsonas išlaisvino 
ney jau 8 mėnesiai atgal 

iškiš
tu rė i o 
valsti- 
teisėiu 
nutarė 

dalį

riaus vietą. Jis tuojaus pra
dėjo žingsnius ir dėlei Bil- 
lingso paliuosavimo. Ka
dangi Billings jau kartą 
pirmiau buvo nuteistas ka- 
lėjiman, tai gubernatorius, 
pagal valstijos jstatvmus, 
negalėio tiesioginiai 
vinti Billingso. Jis 
kreiptis į vyriausią 
jos teismą, kurio 
dauguma dabar ir 
dovanoti liekamąją 
bausmės Billingsui.
Sąmokslas ant Sąmokslo
Pirmą kartą Billings bu

vo nuteistas dvejus metus 
kalėti, taip pat nekaltai. 
Jam buvo primesta, kad jis 
gabenąs dinamitą. Bet tai 
kompanijų šnipai-provoka- 
toriai buvo prisitaikė ir įki
šę dinamito į Billingso 
“siutkeisį.”

Taip Billings, Mooney’o 

bininkų reikalus, buvo ne
kaltai išvargintas kalėjime 
viso 25 metus.

Šiuos žodžius berašant, 
pranešama, kad jau atida-

Išlaisvinti per Darbo 
žmonių Pastangas

Kaip Mooney, taip Bil- 

vinti tik per dideles, neat- 
laidžias pastangas šimtų 
tūkstančių ir milionų dar
bo žmonių. Pats Olsonas iš
rinktas Californijos guber
natorium žymia dalim to
dėl, kad jis iš anksto žadė
jo paliuosuot Tomą Moo
ney.

Berlin, spal. 17.—Naziai) 
praneša, kad vokiečiai nu
šovę žemyn du Anglijos ir 
tris Franci j os lėktuvus, ku
rie apžiūrinėjo vokiečių po
zicijas.

ORAS.—Giedra, nešalta.

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

NAZIAI ATKARIAVO 
STRATEGINĮ KALNĄ 

NUO PRANCŪZU
Paryžius. — Vokiečiai 

šturmu užpuolė ir išvijo 
francūzus iš pozicijų Schne
eberg kalne ir užėmė tą 
1,400 pėdų aukščio kalną. 
Šis kalnas, Vokietijos pusė
je prie pat sienos, iki šiol 
buvo užimtas francūzų.

Vokiečiai, atgriebdami 
Schneeberg kalną, gavo ge
riausią poziciją kanuolėmis 
iš jo užkirst kelią francū- 
zams laužtis siauru Moselle 
upės kloniu linkui nazių 
tvirtovių linijos ir per ją. 
(Karo žinovai sako, kad 
šiuo kloniu žygiuojant būtų 
daugiau galimybės pralaužt 
vokiečių tvirtumų eilę, negu 
kurioj kitoj vietoj.)

DIDELIS SKAIČIUS LEN
KIJOS ŽYDŲ SUBĖGO į

VILNIŲ
Maskva, spalio 17.—Pra

nešama, kad Vilnius perpil
dytas žydais, subėgusiais 
iš nazių užkariauto Lenki
jos ploto.
NAZIAI- SUŽEIDĖ DAR 
VIENĄ KARINĮ ANGLŲ ' 

LAIVĄ
London, spal. 17.—Vokie

tijos bombiniai lėktuvai 
bombomis sužeidė karinį 
Anglijos laivą “Iron Duke,” 
Scape Flow. Jis buvo var
tojamas lavinimui kadetų į 
Anglijos laivyno oficierius.

Philadelphia, Pa.
“Laisvės” Jubiliejinis Ban

ketas su Koncertu
Ateinantį sekmadienį, 22 d. 

spalių, įvyksta dienraščio 
“Laisvės” 20 metų gyvavimo 
jubiliejinis banketas, New 
Auditorium Hali, 711-15 
Snyder Ave. Prasidės 8-čią 
vai. po pietų. Koncerto pro
gramoj dalyvaus Birutė 
Ramoškaitė net iš Hartfor
do, Conn., valstijos; Kuz
mickas ir Kuzmickienė iš 
Shenandoah, Pa.; Vincas 
Valukas su sūnumis iš'. 
Scranton, Pa.; philadelphie- 
tės dainininkės M. Vaidžiu- 
lienė ir Statkevičiutė; Ch. 
Valantis smuiką solo; Mer
ginų Sekstetas ir Lyros 
Choras.

Apart to, drg. R. Mizara, 
“Laisvės” vyriausias redak
torius, kalbės apie karą ir 
Lietuvą. Prie to, rengiam 
puikų banketą.

Prašoma draugų ir gerų 
“Laisvės” prietelių iš apy
linkių ir kitų artimesnių 
miestų atvykti j banketą ir 
sykiu apvaikščioti “Lais
vės” apšvietos gyvavimą.

■
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rikos žihonės turėtų tuos kraštus aprū
pinti ginklais ir amunicija, klausė jis.

Viskas rėdo, kad senatorius Ld Follet
te žino, ką jis šneka. Amerikos reakci
ninkai, net ir tie, ką seniau buvo embar
go nuėmimo priešininkai, dabar stoja vi
su įkarščiu kuo veikiausiai embargo nu
imti ir tuo būdu greičiau Ameriką į ka
rą įtraukti.

“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad pa
saulio reakcijos jėgos buriamos vienon 
krūvon vienam ir tam pačiam tikslui: 
karui prieš Sovietų Sąjungą.

Tam tikslui paleista juoda propagan
da prieš Sovietus, tain tikslui Sovietai ir 
komunistinis judėjimas teršiamas per 
radiją ir spaudą. , .• „

Amerikos žmonės, kuriems rūpi taika 
ir gerbūvis, privalo visomis jėgomis ko
voti prieš įtraukimą šio krašto į karą.

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

Act of March 3, 1879f

T ai Nukalbėjo!
Apie Lietuvos-Sovietų Sąjungos sutar

tį rašė viso pasaulio spauda, rašė ir Am
erikos lietuvių spauda. O vis tik iš visų 
Amerikos lietuvių laikraščių pasireiški
mų, mums dar neteko skaityti tokių 
kvailų ir naivių “opinijų,” kokias pareiš
kė “Naujoji Gadynė” ir SLA organas 
“Tėvynė’.’ (kaip gaila!). Pirmasis para
šė: “Bolševikų Rusija pavergė Lietuvą,” 
o antrasis, “Tėvynė”: “Lietuva gaus Vil
nių, bet bus po Stalino padu...”

Žinoma, dėl pirmojo (“N. G.”) pasirei
škimo niekas nei nepaiso, nes tai laikraš
tis tarnaująs trockizmui ir dėlto iš jo iš
plaukia toki “perlai”. Bet “Tėvynė”,' ro
dosi, turėtų dalykus imti kitoniškiau. 
“Tėvynė” juk yra SLA organas. “Tėvy
nę” redaguoti SLA nariai, rodosi, rinko 
žmogų, kuris turėtų nuovoką apie pasau
lį ir apie Susivienijimą. Deja, gyvenimas 
parodė, kad “Tėvynės” redaktorius “ap
movė” SLA narius. Jis patapo įrankiu 

• Grigaičio ir įrankiu net taip susikompro
mitavusių ir nieko nereiškiančių mūsų 
gyvenime trockistų!

Tik tegu p. Jurgelionis pagalvoja, ko- 
— kią nesąmonę jis parašė. Jis išbjauriojo 

Staliną, išbjauriojo Sovietų Sąjungą ir 
pareiškė, jog dabar Lietuva būsianti po 
“Stalino padu.” Bet kai “Tėvynė” (su ta 
p. Jurgelionio išmintimi) jau buvo pašte, 
tai Lietuvoj, spalio 11 d., įvyko nepapra
sta švente, žmonės džiaugėsi, žmonės

• minėjo Sovietų-Lietuvos sutarties pasi
rašymo dieną kaipo gražiausią Lietuvos 

w istorijoj dieną! Atseit, žmonės džiaugė
si dėlto, kad juos kas nors turi po padu!..

Ir tokių, kaip ši, kvailybių “Tėvynės” • 
redaktorius pridarė tiek ir tiek. (Andai 
jis rašė, kad Čikagos Grigaitis atidarė 
visiems SLA Pild. Tarybos nariams akis 
pasakydamas, kad SLA turtas yra ne 
Pild. Tarybos narių turtas!...)

O Vis Tik Tai Yra Geras Dalykas!
Nepaisant, kaip kas kada į buvusį An

glijos ministerį pirmininką Lloyd George 
žiūrėjo, šiandien jis turi pripažinti,, kad 
tasai žmogus pradėjo gerą darbą. Jis su
organizavo “Akcijos Tarybą Taikai ir 
Rekonstrukcijai” (Council of Action for 
Peace and Reconstruction.”). Į tarybą 
įeina žymių Anglijos žmonių. Tarybos 
tikslas: praplėsti darbą už taiką, neįleis
ti Anglijai ir pasauliui įsivelti giliau į 
karą. Pradėti dėl pastovios taikos tar
tis tuoj aus.

Kaip Lloyd George Taryba veiks to
liau, liekasi palaukti ir pamatyti. Jeigu 
Chamberlainas ir įstumtų kraštą ir pa
saulį giliau į imperialistinį karą, tai ir 
tuomet tosios Tarybos veikla neturėtų 
sustoti, bet turėtų plėstis.

Žinoma, toki kaip Grigaičiai, kurie iš
tikimai tarnauja Chamberlainams, tuo
jau pradės rėkti, kad Lloyd George yra 
“Hitlerio agentas.” Tas žmogus panašiai 
vadina mus, kurie stovime už taiką, ku
rie esame priešingi imperialistiniam ka
rui.

Bet tegu jis sau rėkia, o taiką mylį 
žmonės privalo darbuotis už taiką!

Po Devynių Metų
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” rašo:
“Spalių 14 d. suėjo lygiai devyni me

tai nuo inkorporavimo Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo. Tai rodosi visai 
trumpas istorinis laikotarpis, bet mūsų 
Susivienijimas per tą laikotarpį yra ga
na daug nuveikęs. Jis yra daugiau nu
veikęs abelno visuomeninio darbo ir už 
kai kurias kitas pusėtinai nusenusias ir 
pražilusias fraternales organizacijas.

“Kuomet tvėrėsi mūsų Susivienijimas 
(1930 m.), daugelis trumparegių ir tiks
lių mūsų Susivienijimo priešų tvirtino, 
kad iš to niekas neišeis, nes* naujo Susi
vienijimo tvėrėjai nesą kompetentiški, o 
ir dirvos naujai lietuvių fraternulei

Sovietų raudonarmiečiai tariasi su Japonijos kariuomenės karininkais dėl karo 
paliaubų Mandžiūrijos—Sovietų pasienyj.

Už Jų Kriminalystes 
Liaudis Skaudžiai

Užmoka

Tenka pažymėti, kad net “Vienybės” 
redaktorius, kuris pasirodė aiškiu pro- 
hitlerininku, taip paikai apie kalbamą 
sutartį nenukalbėjo, kaip “N. Gadynė” 
ir “Tėvynė”!

Sveikintina LaFolletto Kalba
Pereitą savaitę senatorius Robertas 

La Follette sakė USA senate kalbą. Jis 
kalbėjo embargo nuėmimo klausimu. Jis 
kalbėjo ilgai ir karštai. Jis kalbėjo žmo- 

į ; Lniškai. Jis priešinosi embargo nuėmi
mui, nes, sakė Wisconsino senatorius, ta
sai žygis yra taikomas tam, kad šį kraš
tą į karą įtraukti.

Be kitko jis nurodė:
“Britanija ir Francija, kurių demo

kratijas mes turėtume ginti, neparodė 
nei krislelio noro ginti Mandžuriją, gin
ti Ethiopiją, ginti Ispaniją... Paskui at
ėjo Murtichas. Francija čechoslovakijai 

* žadėjo pagalbą ir apsaugą, tačiau ji, če- 
choslovakija, buvo išduota.

“O kaip buvo su Ispanija? Britanija 
ir Francija pasislėpė už tuščio nesikiši- 

-jiio komiteto, sėdinčio Londone, kuomet 
* Vokietija ir Italija atvirai teikė gen.

draugijai visai nebesą. Kai kurie jų dar. 
ir skerspaines darė, skundus apdraudos 
departmentams teikė. Mūsų Susivieniji
mas betgi visas kliūtis nugalėjo ir visur 
laimėjo.

“Šiandien mūsų Susivienijimas yra 9 
metų senumo. Tai palyginamai labai 
jaunutis, betgi gana buinus, ir tvirtas. 
Jisai jau turi netoli 9,000 narių, kurių 
gerą trečdalį jaunimas sudaro. Jisai turi 
šimtus nenuilstančių darbuotojų, kurie 
nuolatos savo brangią organizaciją bū
davo j a.

“Už metų laiko (spalių 14, 1940 m.) 
LDS bus jau dešimties metų senumo. 
Sekami metai todėl bus jubiliejiniai; 
tai bus paminėjimas 10 metų sukakties 
nuo LDS suorganizavimo. Kad tą sukak
tį tiksliau atžymėjus, LDS 4-tas Seimas, 
įvykęs 1938 m., Pittsburghe,' iškėlė šūkį: 
su sekamu Seimu (1940 m.) LDS turi pa
siekti 10,000 skaičių. Norėdamas sąžinin
gai pravesti gyveniman tą pereito Seimo 
pasibrėžimą, LDS Centro Valdybos su
važiavimas, įvykęs pereitą pavasarį, pa
skelbė Jubiliejinį Vajų gavimui 2,500 
naujų narių.

i

Frankui ginklus ir kariuomenę...”
Amerikos valdžia taipgi, nurodė sena

torius, tuojau, sausio mėnesį, 1937 me
tais, pervarė embargo įstatymą, nes tai, 
girdi, apsaugos mūsų ramybę.

Senatorius dar vieną dalyką priminė. 
Jis davė Amerikos žmonėms suprasti, 
kad Anglijos ir Francijos imperialistai 
gali su Vokietija susitarti ir pradėti ka<- 

~rą prieš Sovietus. Ar ir tuomet Anie-

“Smagu čia atžymėti, kad jau virš 200 
LDS veikėjų yra užsiregistravę Centre 
jubiliejiniais vajininkais ir jau šimtas 
veikėjų yra gavę naujų narių. Trijų va
jaus mėnesių laikotarpyj, minimų veikė
jų pasidarbavimu, LDS gavo apie 230 
narių. Tie veikėjai užsitarnauja dideles 
pagarbos; jie vykiną gyveniman LDS 
4-to Seimo šūkį: Lt)S dešimts metų— 
10,000 narių.”

Lenkų tauta gyvena liūd
nas dienas. Labai gaila tau
tos. Labai gaila Lenkijos 
žmonių. Juos prislėgė na- 
zių batas. O tas batas labai 
sunkus ir skaudus. Darbi
ninkai turi dirbti po vokie
čių bosu. Sakoma, jog šim
tai tūkstančiu lenku darbi
ninkų išgabenta Vokietijon 
ir verčiami dirbti karo rei
kalams. Daugelio jų šeimy
nos sugriautos.

Lenkų sostinė Varšava 
baisiai sugriauta. Kur pa
sisukę fašistų armija, ten 
paliko griuvėsius.

Tuo tarpu buvę lenkų 
valdovai intrigas varinėja 
užsieniuose. Jų visur dabar 
pilna. Jie jau ir naują val
džią susidarė ir tik laukia 
progos sugrįžti Lenkijon ir 
vėl valdyti po senovei. Gal 
ir sugrįš. Dabar dar sunku 
pasakyti. Tik vienas daly
kas visai aiškus, tai tas, bū
tent, kad jie sugrįžę nebe
ras didžiulio žemės ploto, 
kuriame gyveno per vie
nuolika milionų ukrainie
čių, lietuvių ir baltarusių. 
Tie žmones išlaisvinti iš po 
dvarininkų letenos ir dau
giau jau niekada nebebus 
Lenkijos ponų pavergti.

Tai svarbiausias istorinis 
faktas. Tai vienas šio dar 
tik prasidedančio karo iš
davų. Klaidą daro tie, kurie i 
kursto karą, manydami, jog 
tik darbo liaudis kraują lies 
ir mirs, o viešpačiai pasi
liks viešpačiais. Šiame kare 
gali supleškėti pats kapita
lizmas nė vienoje šalyje.

Tą, matyt, numato ir ka
pitalizmo agentai. Jie jau 
muša trivogą. Jie jau sako, 
kad Chamberlainas turi pa
sibučiuoti su Hitleriu ir iš
vien gelbėtis nuo bolševiz
mo! Tai kas, girdi, kad 
prieš karą Chamberlainui 
nepavykę sukurstyt Hitlerį 
pulti Sovietų Sąjungą. Vėl 
ir vėl reikią bandyti. Na- 
ziai, girdi, pamatys, kad 
bolševizmas jiems nema
žiau pavojingas kaip Cham
berlainui ir jo viešpačių 
klikai.

Tiek apie tai. Mes kalba
me apie lenkų likimą. Len
kijos darbo liaudis skau
džiai užmoka už savo ponų 
kriminalyštės. Lenkijos val
stybė būvu parbmta vergi-

1 lingi. Pasaulis ir prieš juos 
turįs drebėti. Jie sakė: te
gul geriau pražus Lenkija, 
negu mes leisime Raudona
jai Armijai įkelti koją, 
idant Lenkiją apgynus. Ir 
neįleido ir neteko pačios 
Lenkijos.

Vargiai kuri kita tauta 
turėjo savo valdovais tokius 
niekšus, kokie stovėjo Len
kijos priešakyje.

Lenkijos žmonės yra ne
kalti, kaip nekalti žmonės 
V o k i e t i j o s, Anglijos ar 
Francijos. To mums reikia 
nepamiršti. Negalima ir ne
leistina smerkti visa lenku 
tautą. Turime atskirti po
nus nuo darbininkų ir vals
tiečių. Ponus mes smerkia
me, ponų mes neapkenčia
me. Bet su lenkais darbi- 

■ ninkais ir valstiečiais mes 
turime susikalbėti. Mes

mu ir plėšimu kitų žmonių. 
Jos valdovai buvo amžinai 
supuvę. Jų net prezidentas 
pasirodė svetimos šalies pa
valdiniu.

Lenkus valdė žmonės, ku
riems nei krašto, nei liau
dies reikalai nerūpėjo. Jie 
kraštą nualino. Jie vedė 
kriminališką t a r p t a u tinę 
politiką. Jie nuskriaudė Lie
tuvą. Jie grūmojo praryti 
visą Lietuvą. Jie padėjo 
Hitleriui sumesinėti Čecho- 
šlovakijos respubliką. Jie, 
didžiavos ir manė, kad jie 
baisiai dideli ir baisiai ga- jiems turime simpatizuoti.

“Laisvės” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų
Penkauskas ir Tamašauskas lipa ant kulnų Šimaičiui 

ir Stripeikai. Jiedu pasirįžę smarkiai padirbėti.
Nuo drg. P. Boko iš Waterbury, Conn., gavome 

<$114.00 už prenumeratas ir įsakymą tuojau prisiųsti 
naujoms prenumeratoms kortelių ir 3 knygutes atnau
jinimams. Tai išrodo, kad ir jis ruošiasi padaryti su- 
pryzą.

Šiandien vajininkų surašąs stovi šiaip:
G. Shimaitis, Montello, Mass......................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J....................
Penkauskas ir Tamašauskas, Lawrence 
ALDLD 10 kp., Phila., Pa.........................
L. Prūseika, Chicago, Ill..............................
Senkevičierič-Šlapikas, Easton, Pa. . . . 
K. Žukauskiene, Newark, N. J...................
J. Rudman, New Haven, Conn...................
A. Taraška, Hartford, Conn........................
M. Youces, Cleveland, Ohio ....................
A. Klimas, Hartford, Conn.........................
H. Žukienė; Binghamton, N. Y...................
A. Žemaitis, Baltimore, Md........................
F, J. Repšys, Milford, Mass....................
V. Vįndžiulis, Hudson, Mass....................
J. Barlris, Dedham, Mass..............................
E Dovidoniene, Worcester, Mass. 
Senas Vincas, Gibbstown,, N. J. . 
F. J., Madison, Youngstown, Ohio 

V. Padgalskas, Mexico, Me.............
WalerbUry Vajininkai .......................
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. . 
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. . 

R. Jarvis, Plymouth, Pa....................
J. Chuplis, Springdale, Pa...............
M. Cipliauskas, Waterbury, Conn. 

A. Lideikiene, Great Neck .............
J. Žilinskas, Lewiston, Me...............
J. J. Mo'ckaitis, Bridgeport, Conn. 

R. Mizara, Brooklyn, N. Y.................
J. Bakšys, Worcester, Mass; .... 
A. J. Navickas, Haverhill, Mass. . 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. .

Visur Vilniaus atgavimo minėjimu mitinguose reikia 
rūpintis gauti dienraščiui “Laisvei” naujų skaitytojų. 
Sėkmingiausias būdas gavimui naujų skaitytojų tai 
lankantis po stubaš.

356
355 
328 
262
183 
150 
138
110
75
72
70
61
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50
50
50 
44 
44
44
42
34
31
30
30
22
22
22 
2Ž 
20
20
20
19
12
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Daugelis jų, žinoma, nu
siminę ir nusivylę. Jie jau
čiasi apgauti, bet nežino, 
kas juos apgavo. Jie pyksta 
ant tų, ant kurių nereikia 
pykti, kurie jiems gero vė
lino ir norėjo jiems pagel
bėti. Jie kol kas dar nema
to, kad juos pardavė, juos 
apgavo jų pačių ponai— 
Moscickiai, Beckai, Smigly- 
Rydzai ir panašūs jiems 
niekšai. Ims laiko, kol jiems 
akys atsidarys.

t

sužadėtinė, 
fabrikanto 
susitvarkė 

marškinius

Skaudus Likimas
Taip, tikrai taip: ryt 

Plaukius jau bus vedęs ir 
gyvens kaip pas Dievą už
krosnyje. Žmonelė, kuri šį 
vakara dar tik 
graži, be to 
duktė. Plaukius 
fraką, baltus
pasidėjo, beveik viską pasi
ruošė. Tik; liko dar nueiti į 
vonią — ir to jis kaip tik 
dabar ėmės. Vanduo jį gai
vino, ir jis palaimintai jaus
damasis maudėsi.

Črrr... sučirškė telefo
nas,, ir Plaukius atsiliepė. 
Jį šaukė jo geras pažįsta
mas bičiulis Gaurius.

—Tu čia Jonai, — kreipė
si Gaurius į Plaukių.

atsakė Plaukius.
—Tu neišsigąsk, bet aš 

norėjau tau pasakyti, kad 
tave skaudus likimas ištin
ka, — kalba Gaurius,—tavo 
uošvis tikras bankrotas, o 
su jo dukterim ir kažkas 
negera.

—Ai, ai, ai,—sudejavo 
Plaukius.

—Bet man ir pačiam dar 
ne viskas aišku, — tęsia to
liau Gaurius, — aš tau vis
ką galėsiu tik rytoj rytą 
penktą valandą pasakyti, 
jei tu tik punktualiai pa
skambinsi. Bet tik punktua
liai. Mat, ruošiuos į kelionę, 
ir jei pavėluosi, bus viskas 
veltui.

Rytmetį, visą naktį akių 
nesudėjęs, Plaukius skambi
na Gauriui.

—Klausau 
Gaurius.

—Na, tai pasakok grei
čiau, — šaukia Plaukius.

—Apie ka? — stebisi

atsiliepia

Gaurius.
—Ogi apie mano likimą!
—Kvailas tu ar ką, kas 

tau taip įkalbėjo., Netikėk 
jei ir aš pats tau dar kar
tą sakyčiau. O už paskam- 
binimą labai dėkingas, ki
taip būčiau pramiegojęs ke
lionę. Mat, vakar, kaip ty
čia, sudužo žadintuvas, ir 
aš turėjau tave užsiprašyti 
į žadintojus. Juk tu vis vien 
šiąnakt nebūtum ramiai 
miegojęs.

Plaukius norėjo perpykęs 
išsikeikti, bet tokios rimtos 
dienos nedrįso sugadinti. 
Be to juk ir “skaudus liki
mas” buvo atitolęs.

Be Ydų Nėra žmogaus
—Aš nerūkau ir negeriu.
—Vadinas, tamsta visai 

be ydų.
—O ne, vis dėlto vieną 

turiu:—aš meluoju.
(Surankiota)
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“Laisvė” buvo pirmutinis laikraštis ry
tinėse valstijose, kuris mums įsteigė sky
rių. Jau kelios moterys randasi vajinin- 
kų saraše, bet reikia daugiau. Kuri iš 
moterų šiemet laimės dovaną?

Moterų Seimo paskaitos, sukėlusios 
audringą entuziazmą Seime, bus skolina
mos draugijoms-kuopoms skaityt savo su
sirinkimuose. Paskaitų reikalaukite pas 
Moterų Tarybos sekretorę K. Petrikienę.

Demokratijos Sargai

ELEANOR ROOSEVELT

(Ponia Roosevelt, prezidento žmona, yra ne tik šalies 
pirmoji ponia, bet taip pat plačiai žinoma rašytoja ir žur
nalistė. Ji drąsiai ir nenuoalsiai veikia už geresnes socialines 
ir ekonomines sąlygas, žemiau paduotos mintys iš ponios 
Rooseveltienės straipsnio, kuris originaliai buvo išspausdintas 
pereitą žiemą. Tačiau tos mintys ypatingai atatinka dabar, 
kada karo kurstytojai užaštrino ataką ant civilių teisių, ku
rios yra pačios demokratijos pamatu. Sk. Vedėja.) 

šioje šalyje yra auganti0 
banga baimės ir neapykantos, 
kuri kyla iš baimės.
tai yra tikėjimiška neapykan
ta, kartais rasinė neapykanta. 
Pereitais keliais metais beveik 
visos mūsų organizacijos ir 
daug asmenų ką nors pareiš
kė apie reikalingumą kovoti 
pavojingus ir priešingus ele
mentus mūsų tarpe. Mes pa
vėlinome sau nuryti 
gandą, kuri pagimdė 
kompleksą. Jeigu esi 
se, tai kas nors tau 
pasakoja, kad visi CIO nariai 
esą komun., arba kad visi ne- 
grai esą komunistai, j 
šalies 
rimtai 
šalies 
todėl, 
įtaka žydiškų mokytojų ir kad 
visi žydai esą komunistai, 
taip tos pasakos eina.

Manau, kad mums reikia 
pabusti, kad įtempus visą mū-j 
sų stiprumą sutikti faktus, ko-' 
ki jie ištikro yra mūsų šaly
je ir pasaulyje, 
mus 
me, 
kad 
žūtų

Aktore Neužgyveno
Turto

Fay Templeton, savu laiku 
buvusi garsi aktorė, išbuvusi 
scenoje (su keliomis pertrau
komis) per 60 su virš metų, 
mirė savo giminių kambaryje, 
San Francisco mieste. Pinigai 
atėjo, pinigai išėjo su aktorius 
vėtančiais ir mėtančiais ketu
riais vėjais. Aktorės gyveni
mas, jos ateitis, jei ji neap
rūpinta valstybės Įstatymais, 
nesaugi, neužtikrinta, kaip ir 
kiekvieno žmogaus.

Fay išėjo scenon faktinai iš 
lopšio, trijų metų būdama bu
vo pastatyta scenon lošt vei
kale ‘East Lynne.’ Su ja ir jos 
tėvai atėjo teatran ir Temp- 
letonų šeima kartkartėmis ke
liavo skersai ii? išilgai šalį su 
Įvairiomis teatro trupėmis.

Ji pirmu kartu paspruko ir 
ištekėjo būdama 15 metų ir iš
siskyrė sulaukus 18-kos. Tai 
buvo su Billy West, šokėju. 

| Antru sykiu ji ištekėjo už pa-

siturinčio Howell Osborn ir 
apleido sceną, bet po jo mir
ties, bylinėjantiesiems gimi
nėms turtą išmėčius, ji vėl su
grįžo scenon ir joj iškilus ji 
vėl ištekėjo už trečio vyro, pa
siturinčio pittsburghiečio Wil
liam J. Patterson. Išbuvus sce
noj per 40 metų, ji sakė 
nebegrįšianti, bet ir vėl 
grįždavo, ir vėl iki durų 
pildyti teatrai liudydavo,
ji tebesanti kreditu teatrui.

Paskiau, išsibaigus galimy
bėms vaidinti ir pinigams, tū
lą laiką ji gyveno Aktorių 
Fondo Namuose, o prieš pa
baigą gyveno su giminėmis 
San Franciscoj, kur ir mirė 
spalių 3-čią, sulaukus 74 me
tų, pragyvenus gražią aktorės 
karjerą ir daugelį savo
bintojų, tačiau neturinti sau
gumo, priklausanti nuo 
darybės bei giminių malonės.

M-tė.

j on 
sū- 

pri-

gar-

Šeimininkėms
Atėjus ilgiems rudens vaka

rams, kada neturima skubių 
pareigų kuriam vakarui, pa
prastai ir sugrįžus iš darbo 
šeimininkė ilgesnį laiką gali 
pašvęst vakarienei gaminti. 
Štai ilgokai imąs, bet skanus 
ir stiprus valgis:
ITALIŠKA MĖSOS SRIUBA

lab-

SKOLASTIKA

Margareta Sanger
Marga- 
su ke-

Minersville, Pa.
Spalio 3 d. buvo laikytas 

susirinkimas Lietuvių Moterų 
ApŠvietos Kliubo. Narių lan
kėsi taip, kaip visada, ne vi
sos, nors šiame susirinkime tu
rėjo visos lankytis ir išgirsti 
delegatės raportą iš seimo. 
Raportas liko išduotas ir su
sirinkusios draugės raportą 
užgyrė. Susirinkime tapo pra
vesta šie svarbūs tarimai: Nu
tarta paaukoti iš iždo $2 
“Daily Workerio” vajui. Ap
kalbėta ir tarta daryt pastan
gas gauti naujų narių Į kliu-

(Tąsa)
Prakalbų maršrute 

ret Sanger susidūrė 
bliomis padėtimis. Tūlose vie
tose turtingos moterys, kurios 
užsiiminėdavo- socialiu darbu 
li.uoslaikiui praleisti, statyda
vo kliūtis, kuomet M. Sanger 
bandydavo kalbėt biednes- 
nėms moterims. Tūli katalikų 
kunigai sukeldavo tokią ba
taliją, kad policija leidimus 
prakalboms sulaikydavo. Ta
čiau visuomenė dar labiau su
sidomėdavo ir laikraščiai pri
sidėdavo su parama gimdy
mo kontrolei.

Mrs. Sanger atidarė Ame
rikos pirmą gimdymo kontro
lės kliniką 1916 m., Brookly- 
ne. Ištroškę informacijų žmo
nės būriais ėjo klinikom Pa
sibaisėtinos istorijos apie ne- 
dateklių, ligas, alkį, aborci- 
jas, prostituciją ir netikėtiną 
skurdą pripildė raštinę.

Ir tuojau New York o po
licija iškrėtė kliniką, arešta
vo Mrs. Sanger, jos seserį, ku
ri jai padėjo darbe, ir Fanią 
Mindell, perkalbėtoją. Klini
ka uždaryta kaipo “kiršinan
ti visuomenę.”

Mrs. Byrne, Sangerienės se
suo, nuteista ir uždaryta kalė
jimai!. Ten ji tuojau paskelbė 
bado streiką. Visuomenė ir 
spauda stebėjosi jos drąsa. 
Kada ją paliuosavo, jos svei
kata buvo kritiškoj padėtyj. 
Mrs. Sanger taipgi buvo nu
teista trim dešimtim dienų 
kalėjimo. Ji tą laikotarpį pa
naudojo suplanuot nacionalę 
kampaniją, kadangi, kaip ji 
sakė, reikalinga buvo “agita
cija, švietimas, organizacija ir 
įstatymai.”

Po to ji įsteigė raštinę New 
Yorke ir vasarį, 1917 m., iš
leista pirmas numeris žurnalo 
“Birth Control Review,” pa
švęstas sutraukyt 
motinystės retežius.
mo kontrolės priešai netiksliai 
pagelbėdavo sukelt susidomė
jimą tuo klausimu savo ban
dymais sulaikyt • M. Sanger 
nuo sakymo prakalbų.

Ji dirbo didvyriškai, sakė 
prakalbas, atsakinėjo laiškus, 
vedė raštinės darbą, rašė 
spaudai. Universitetai, socia- 
lės gerovės grupės, darbininkų 
organizacijos, — visi griebėsi 
šio klausimo. Jį diskusavo iš 
politinio, moralio, socialio, re
liginio, švietimo ir ekonominio 
atžvilgio.

1922 metais M. Sanger pa
kviesta kalbėt Japonijoj, ša
lyj turinčioj gyventojų per
viršiaus problemą. Jos atsi-

kad 
būk 
pa-

lankymas sukėlė geroką au
drą. Japonijos valdžios atsi- 
nešimas į to klausimo mora
lybę buvo aržus ir juokingas, 
— Japonijos, kuri išdavinėjo 
leidimus prostitucijų namams 
ir prie jų viešai rodė mergi
nas su pastebimai išstatyto
mis kainomis už jas per va
landą ir naktį! Keista, 
tokia valdžia rūpinosi, 
gimdymo kontrolė galinti
žeist jaunuolių moralybę ir 
tuo pat sykiu laimino legalę 
prostituciją, sistemą gaunan
čią paramą nuo vyrų, kurie 
norėjo išvengt nepageidauja
mo padidėjimo savo šeimynos.

Po to sekė prelekcijos Ko
rėjoj ir Chinijoj. Ten ji su
tikta mandagiai, gana skirtin
gai nuo užgauliojimo, koks 
Sangerienei teko pradžioje 
darbo savo šalyje.

Margareta Sanger pastebė- 
jo, kad kuomet krikščionys 
misionieriai prikalbėdavo kai
miečius neskandint moteriškos 
lyties kūdikių, skaičius pros
titučių padaugėdavo, kas ro
dė, kad mergaitės parduoda
mos ton vergi jon pagelbėt 
maitint šeimyną ir palengvint 
jų pačių maitinimo naštą. 
Čionai perviršis gyventojų 
daugino baisų skurdą ir tam
są.

Dvi gimdymo kontrolės kli
nikos atidaryta Anglijoj 1921 ■ 
m. Sekamais metais Londone I 
įvyko Penkta Nacionalė Gim
dymo Kontrolės Konferencija. 
Palyginant trumpu laikotar
piu buvo padaryta Įmatomas 
progresas.

Savo autobiografijoj Marg. 
Sanger pažymi Mussolinio pa
reiškimą, padarytą po Pasau
linio Karo, kad Italija susi
dūrė su gyventojų perviršiaus 
problema ir kad iš jos išeit 
reikėsią sterilizuot. kariaut, 
ar surast gyventojams išėji
mą, kolonizuot. Įmatoma, 
kad perviršis gyventojų turįs 
ryšių su jos militariškais ir 
kolonizacijos pasimojimais be
giu paskiausių metų.

šešta Gimdymo Kontrolės 
Konferencija Įvyko New Yor
ke 1925 m., tai gana didelis 
žingsnis pirmyn atsižvelgiant 
į pirmesnes legales sunkeny
bes, kurias gimdymo kontro
lės skelbėjos ankčiau sutikda
vo, Jungtinėse Valstijos.

Prie progos keliais žodžiais 
norisi primint apie M. Sanger 
asmeninį gyvenimą. Su pir
muoju vyru ji išsiskyrė, ta
čiau be jokių blogų pasekmių, 
kadangi su William Sanger 
jiedu buvo viens nuo kito nu
tolę dėl susidomėjimo skirtin
gais dalykais. Vė’iau ji vėl 
ištekėjo ir dabar yra Mrs. J. 
Noah H. Slee. Jos du sūnūs, 
dabar jau užaugę, yra išsimo
kinę inžinierystės ir medici
nos. (Bus daugiau)

Įnešta ir apkalbėta, kad 
šiemet lapkričio mėnesį J. Ra
manauskui sueina 50 metų 
kaip pribuvo Į Jungtines Vals
tijas ir 69 metai gimtinės die
nos sukaktis. Atžymėjimui to 
visko, nutarta surengti vaka
rienę su įžanga lapkričio 22 
dieną, t. y., prieš Dėkavonės 
Dieną (Thanksgiving Day). 

Po vakarienei bus orkestrą, 
gros lietuviškus šokius, taip 
pat ir angliškus, jeigu bus šo
kikų. Galės linksmintis per 
visą naktį, nes ant rytojaus 
nedirbama diena. Kliubas nu
tarė prisidėt prie Moterų Ta
rybos, Įmokant $1.

Kliubo Narė.

Viską dar pavirink bent 20 
minučių, išėmus kaulą, pa
duok stalam

Ši sriuba yra gana tirštoka 
ir labai maistinga, tad pava
duoja pietus ir skyrium jau 
nereikia mėsos gaminti.

B. E. Senkevičienš.
Easton, Pa.

—o—
ĮSIGYKIT KNYGĄ ‘VIRĖJA’

Virš paduotas receptas im
tas iš knygos “Virėja,” kurią 
sutaisė K. Petrikienė, išleido 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centro Moterų Komitetas. Joj 
randasi 340 receptų sriuboms 
ir kitokiems valgiams, taipgi 
vitaminų ir kitų svarbių mais
to vertybių kiekiui parodyt 
lentelės, taipgi paduota įvai
riems valgiams virt-kept lai
kas, karštis ir kitos informaci
jos. Knygos kaina $1. Platin
tojams, imant ne mažiau 5 
knygų, didelė nuolaida. Rei
kalaujant rašyt sekamai: Vi
rėja, 46 Ten Eyck St., Brook-

Kiekvienas apšvietą bran 
ginantis žmogus privalo bū 
ti dalininku dienraščio “Lai 

i cvpc” bendrovės

Juozo Ginkaus
Nupirk gerą didoką jautie

nos kaulą, bent pusę svaro į 
gabaliukus supjaustytos jau
tienos ir gerai numazgojus su
dėk į didelį puodą, užpilk 2 
kvortas šalto vandens, įdėk 2 
kapotus svogūnus, 1 šaukštą 
druskos ir užvirink. Kada 
sriuba verda, atskirai paimk 
[/2 svaro smulkiai sukapotos 
jautienos (geriausia yra 
“round steak”), 1 didelį 
šaukštą itališko geltono sūrio, 
druskos, 1 skardinę sausų po
midorų, 1 kiaušinį, 1 šaukštą 
sausų duonos trupinių, 1 
šaukštuką kapotų petruškų ir 
biskelį sutrinto česnako (jei
gu kas myli jo skonį). Iš to 
'viso sudaryk mažyčius kuku
laičius ir apspirgink karštame 
svieste. Italai vartoja “olive 
oil.” Kaip sriuba bus virus 
jau bent valandą, suleisk į ją 
mėsos kukulaičius. Supjaus
tyk 1 puoduką salierų ir su
dėk. Vėl virink 1 valandą. 
Tada paimk 1 galvukę žiedu- 
lių kopūstų (cauliflower) ir 
padalink žiedelius, taipgi 3 
bulves, nulupk ir supjausčius 
keturkampiai sudėk sriubom

Radio Programa
Pirmadieniais 8:15 vai. vak.
Ketvirtadieniais 7 vai. vak.

Iš stoties WCNW

Aš netikiu, kad priespauda 
Kartais ir neteisingumas bent kokioj 

šalyj yra sveika įtaka. Yra ne
ginčijamas faktas, kad demo
kratija negali gyvuoti ten, 
kur prievarta, o ne įstatymas 
turi galutiną žodį. r

Teisybė, kad šiandien demo
kratijos yra pavojuje, todėl, 
kad joms priešingos spėkos 
veikia per pasaulį, bet jos 
grasina daugiau, ne tik de- 
mokrat. Kada spėkos tam
pa tokios reikalingos, kad be
veik visos tautos turi dalyvau
ti lenktynėse vartoti ginklus, 
kad privertus visą pasaulį jų 
klausyti, tada 
galutiną 
gu pačiu laiku nedėta pastan
gos rasti kitokį išrišimą, 

i
Mes galime skaityti civili

zacijos istoriją. Jos visokius 
gerumus ir blogumus, kaip 
įvyko po priverstinu valdy- 

I mu. Užpakalyj tos visos isto
rijos glūdi pasaka kiekvieno 
asmens baimės. Man rodos, 
kad tai yra iššaukimas mūsų 
šių dienų moterims auklėti de
mokratiją ir atsisakyti pulti 
po baime. Jeigu mes neišmok
sime gyventi drauge kaip as
menys ir grupės, ir nerasime 
būdų apveikti mūsų nesusipra
timus be baimės viens kito, 
ir be vartojimo prievartos, ne
galėsime tikėtis matyti mūsų 
demokratiją pasekminga. As
menys • ir atsakomos grupės 
gali užtikrinti savo laisves ir 
p.”ogas tik dirbant iš vien už
tikrinimui laisvės ir progų vi
siems kitiems asmenims ir 
sakomoms grupėms.

Reikale skelbimų kreipkitės

495 Grand St, Brooklyn
Tel. EVergreen 4-7142

propa- 
baimės 
pietuo- 
rimtai

Kitoje 
dalyje kas nors t a u 
pasakoja,
mokyklos grasinamos 

kad jos

kad mūsų

esančios po

ir priversti 
paaukauti viską, ką turi- 
medžiaginiu, atžvilgiu, 

laisvė ir demokratija ne- 
nuo svieto. Kuomet mes

pavėliname tikėjimiškai nepy- 
kantai išsiplėtoti mūsų -tarpe, 
kada mes pavėliname vieną 
žmonių gupę žeminti kitą, ta
da mes trumpam laikui gali
me atnešti sunkenybių kokiai 
nors ypatingai žmonių grupei, 
bet tikra sunkenybė ir tikra 
skriauda daroma mūsų demo
kratijai ir mūsų tautai. Mes 
taip veisiame žmones, kurie 
negali g^?nti po demokra
tiška valdžios forma, bet ku
riuos turime kontroliuoti prie
varta. Mes tik turime pažiū
rėti į pasaulį, kad pamatyti, 
kaip lengva yra tapti sukvai
lintais, priimti be protestų 
kitiems daromus įžeidimus ir 
uždėti naštą nusprendimo ir 
atsakomumo dėl kokio pasiel
gimo ant kokio neaiškaus 
daikto, vadinamo valdžia, ar
ba kokio 
vedėju.

asmens, vadinamo

verstinos

mes matome
Armageddon,” jei-

at-

London, spal. 16.—Prane
šama, kad trys Vokietijos 
bombiniai lėktuvai mėginę 
bombarduot fortus Škotijos 
pajūryje; bet sakoma, kad 
Anglijos lėktuvai nuviję 
nazių bombininkus, “pada
rydami jiem didelių nuosto
lių?

Ištvinusios

dalį Franci jos Maginot tvir
tovių linijos. (Prancūzai 
sakydavo, kad Maginot 
tvirtovės esančios apsaugo
tos nuo potvinių, o išeida
ma iš krantų Rhein upė jau 
ne kartų užliejo nazių tvir
toves palei Francijos rube- 
žių.)

SCHOOL DAYS
GRCIEN

Amerikos Pirmas Puikiausias 
Riešinis Laikrodėlis

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

wfeMwWB
Londono gyventojai turi įsitaisę ir tokias slėptuves nuo “oro paukščių.” Tos 

slėptuvės yra prie namų,, kiemuose.

M. Baltulioniūtė Sugrįžo 
iš Lietuvos

Pereitą sekmadienį, švedų 
linijos laivu Kungsholm, su
grįžo iš Lietuvos Marijona 
Baltulioniūtė, “Laisvės” mote
rų skyriaus bendradarbė ir 
Brooklyno Moterų Kliubo dar
buotoja. Ji Lietuvon buvo iš
vykus prieš pat prasidėsiant 
karui ir daugelis reiškė susi
rūpinimo, ar ji begalėsianti 
sugrįžti. Tad labai nudžiu
gome sulaukus.

Būtų pageidautina, kad d. 
Baltulioniūtė parašytų iš sa
vo įspūdžių. K—te.

LAUREL ... IS jewel GRUEN. Yellow 
gold filled, Guildite bock . . $24.75

CHIEF ... 1$ jewel GRUEN. Yello- 
gold filled < aie. Guildite back, $24.75

Robert Lipton
įsteigta jiuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173
EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST F RONT STREET

Su Siuom skelbimą gausite nuolaidą.
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Ketvirtas puslapis LAISVI Trečiai, Spalių 18, 1939

Lietuva Naujoje Situacijoje 
ir Amerikos Lietuviai

(Prakalba, pasakyta spalio 11 d., 1939, 
Brooklyne, masiniam lietuvių susirinki

me, suruoštam A.L.K. Skyriaus)

(Pabaiga)

Paskiausias kalbėtojas buvo rašytojas 
Cvirka, kuris taipgi lankėsi Sovietuose. Apie 
jo kalbą “L. ž.” sako:

“Rašyt. P. Cvirka savo pranešime pa
žymėjo, kad apie Sovietų Sąjungą Vaka
ruose nušviečiama daug kas tendencin-

- gai, perdėtai. Kalbėtojas savo kelionės į 
SSSR metu nepastebėjęs ten skurdo, nusi
vylimo; atvirkščiai — matęs entuziazmą,

- didelį statybos tempą, veržimąsi į mokslą, 
didelę demokratizaciją žmonių santykiuo
se ir tt. Palietęs plačiai Sov. Rusijos įvai
rias gyvenimo sritis, apie jas atsiliepė pa
našiai, kaip ir L. Gira su prok. Pakarkliu, 
baigdamas savo pranešimą P. Cvirka pa
brėžė, kad išsaugoti tvarką šiais nera
miais laikais, apginti kultūrą ir demokra
tines laisves įmanoma tik bendradarbiau
jant su Sov. Sąjunga.”
O. prieš keletą savaičių Maskvoje lankėsi 

Lietuvos žemės ūkio ministras profesorius 
. Krikščiūnas. Jis nuvažiavo pasižiūrėti da

bar einamos Maskvoje Sovietų žemės ūkio 
parodos. Jis irgi davė Kauno spaudos ko
respondentam pasikalbėjimą apie savo įspū
džius. Pasikalbėjimas seka (“Lietuvos Ai
das,” rugs. 4 d., 1939) :

Ką Tamsta, p. Ministre, galėtum mums 
pasakyti apie savo kelionę į Sovietus?— 

pirmiausia buvo paklaustas ministras.
—Į Sovietų Socialistinių Respublikų Są

jungą (taip dabar vadinasi buv. Rusija) 
aš vykau, svarbiausia, pažiūrėti žemės 
ūkio prodos, kuri buvo atidaryta rugpjū
čio 1 d. Ja todėl daugiausia interesavausi 
ir daug kartų lankiau. Paroda didžiulė 
(užima daugiau kaip 300 hektarų plotą) 
ir daro gilų įspūdį kiekvienam, kuris ją 
aplanko. Jai suruošti ir sutvarkyti ilgai ir 
rimtai dirbo geriausi Sovietų Sąjungos ar
chitektai, skulptoriai, dailininkai, braižy
tojai, agronomai, kolchozninkai, ir kiti. 
Dėl to parodoje paviljonų daug, visi jie 
gražaus stiliaus ir meniškai sutvarkyti. Iš 
viso paroda daro lankytojui labai gilų 
įspūdį.

—Kas ypatingai krito Tamstai į akį pa
rodoje ?

—Giliausią įspūdį man padarė Sovietų 
Sąjungos mokslininkų ir pažangiausių 
kolchozninkų laimėjimai, kurie vaizdžiai 
parodyti parodoje. Pastarieji gauna der
lius, siekiančius 80 metrinių centnerių 
kviečių ir pan. augalų grūdų iš 1 ha, iš 1 
karvės išmelžia per metus 17,000 litrų 
pieno ir daugiau, gauna iš 1 avino geriau-, 
sios rūšies vilnos iki 14-15 kg. ir tt. žino
ma, tai vis rekordai, bet jie labai įdomūs.

—Kokį įspūdį Tamstai, p. Ministre, pa
darė Maskva ir jos apylinkės?

—Maskvoje aš buvau, galima sakyti, 
pirmą kartą, nes anksčiau man teko tik 
pravažiuoti pro tą miestą. Todėl aš nega
liu lyginti dabartinės Maskvos su senes
nių laikų Maskva. Pasakyti galiu tik tiek, 
kad tai labai didelis (sako, kad dabar 
joje yra per 4 mil. gyventojų) ir sparčiai 
modeminamas miestas: eilė gatvių ir aikš
čių žymiai praplatinta, pristatyta naujų 
namų, požeminiam susisiekimui padaryta 
Metro įrengimai, (labai modernūs ir gra
žūs). Maskvos upė sujungta su Volga spe
cialiu kanalu (vandeniu jį aprūpina Vol
ga). Pastaruoju teko man važinėtis ir gė
rėtis gražiais jo krantais, vandens revervu- 
arais ir kt.

—Ar teko susitikti su žymesniais vals
tybės vyrais?

—Taip, atvykęs į Maskvą tuojau pada
riau vizitą žemės ūkio liaudies komisarui 
Benediktovui, su kuriuo kurį laiką pasi
kalbėjau, vėliau mačiausi su jo pavaduo
toju Vasiniu, su užsienių reikalų liaudies 
komisarijato generaliniu sekretoriumi Bo- 
gomolovu, Vokso pirmininku Smirnovu ir 
kitais.

—Kaip Tamsta buvai Sovietuose priim
tas ir kaip jų aukštieji pareigūnai žiūri į 
Lietuvą ?

, —Į šį klausimą turiu pasakyti, kad So
vietų Sąjungoje aš buvau šiltai priimtas ir 
globojamas; man buvo sudaromos progos 
pasikalbėti su žymiausiais mokslo ir ūkio 
praktikos atstovais, daug pavažinėti ir ne
mažai matyti. Šis palankumas, žinoma, 
buvo reiškiamas ’ ne man asmeniškai, bet 
per mane tam kraštui, kurį aš turėjau gar
bės atstovauti. Iš to ir iŠ įvairių pasikal
bėjimų aš darau išvadą, kad Sovietai 
lieką draugingi Lietuvai.

Gerbiamieji, šitaip kalba net keturi 
mūs Lietuvos visuomenininkai, nesenai 
lankę Sovietų Sąjungą. Tai kam mes

BIMBA .. -i...... ■ • ■ ■ -

Į rime geriau patikėti: Vienam, neapykan
tos suėstam profesoriui Pakštui, ar Lietu
vos Rašytojų Draugijos pirmininkui, poetui 
Liudai Girai, rašytojui Petrui Cvirkai, Lietu
vos žemės ūkio ministrui Krikščiūnui ir 
Lietuvos valstybės prokuroro padėjėjui Pa- 
karkliui ? Tai kurie iš jų meluoja: profeso
rius Pakštas, ar šitie keturi veikėjai? Aišku, 
kad mes tikėsime tienls keturiems vyrams, 
o atmesime prof. Pakšto piktus melus prieš 
socialistinę šalį ir jos žmones.

*°k*e Pat *r Tautininkų Vadai

Arba štai, “Vienybėje” spalio 11 dieną 
ponas Vitaitis teigia, būk dabar Lietuvą už
klupęs arba pavergęs “dar didesnis ir ag- 
resyviškesnis priešas,” kaip buvo imperia
listinė Lenkija. O tam pačiam numeryje 
tūlas žmogelis vardu Vincas Vyšnius dabar- 

Sovietų Sąjungos žygius Pabaltojoje 
prie bandito įsiveržimo į svetimą

gi pasakysime: tiktai visai lygsva-

tinius
lygina 
stuba. *

Mes
ros netekę svetimiems dievams dirbą sutvė
rimai gali šiandien Sovietų Sąjungą lyginti 
prie bandito.—Sovietų Sąjungą, kuri visai 
liuosu noru sugrąžino Lietuvai didžiulį Vil
niaus krašta. *■

Mainyt Savo Gaires

užteks. Profesoriaus Pak
reiktojo, nes tie jo melai,

pa-

zy- 
ap- 
t il

Tiek apie tai ir 
što melus atmušt 
tie kurstymai ir ■ kiršinimai lietuvių prieš So
vietų žmones yra labai žalingi—labai žalin
gi ne Sovietų Sąjungai, bet lietuvių tautai, 
kuri susitarė su socialistiniu kraštu drau
gingai gyventi ir bendromis spėkomis gintis 
nuo bendrų priešų. Dėl šių profesoriaus ir 
kitų panašių elementų plepalų nenukentės 
Sovietų Sąjunga. Bet jie gali apnuodinti ir 
sukaneveikti geroką dalį lietuvių tautos 
kūno. Taip šiandien gali elgtis tiktai arba 
sąmoningi Lietuvos priešai, arba paskutiniai 
neišmanėliai. Tegul pats profesorius pasi
renka, -kuriai kategorijai jis ir jo plauko va
dai priklauso.

Iš savo pusės, džiaugdamiesi Lietuvos ne
priklausomybės užtikrinimu ir apsaugojimu 
dabartinėje sutartyje tarpe Lietuvos ir So
vietų Sąjungos; džiaugdamiesi, kad paga
liau mūsų pasiūlymai ir troškimai apsaugoti 
Lietuvos nepriklausomybę tapo Lietuvos pri
imti ir išsipildė, mes norime rimtai atsikreip
ti į visas kitas sroves—į jų eilinius narius 
ir vadus. Mes kviečiame talkon, mes šau
kiame prie bendro darbo. Mes raginame 
tuos vadus mainyti savo gaires, keisti savo 
orientaciją, iš negatyvės ir destruktyvės į 
pozityvę ir konstruktyvę. Dar ne per vėlu. 
Dar galima. Iš tiesų, dabar kaip tik laikas. 
Dabar reikia rimtai ir šaltai visą padėtį pa
sverti. Dabartine situacija reikia ne liūdėti 
ir desperuotis, bet džiaugtis ir didžiuotis.

Bendromis spėkomis Lietuvai mes galime 
be galo daug padėti—ne kiršinti ir kurstyti 
ją prieš Sovietų žemę ir žmones, bet kelti ją 
kultūriniai. O darbo be galo daug. O proga 
dabar yra auksinė. Lietuvos kultūrėjimui, 
ištraukimui Lietuvos kaimiečio .iš baisaus 
vargo ir kultūrinio atsilikimo durys plačiai 
atsidaro. Lietuvių graži kalba, lietuvių me
lodinga daina, lietuvių knyga, teatras, po
ezija, paišyba, mokykla, sportas, dabar be 
baimės, kad ateis koks nors fašistinis siau
bas ir viską sunaikins, galės bujoti ir kles
tėti. Didelio džiaugsmo ir naujo pasiryžimo 
aidai garsiai skamba Kaune, Vilniuje, viso
je Lietuvoje. Dabar Lietuva daug didesnė. 
Ją reikia padaryti daug gražesne. Ji turi 
būti padaryta laisva ir pažangi Lietuva. Lie
tuvos bastilijos turi atsidaryti ir turi iš jų 
išeiti geriausi Lietuvos sūnūs ir dukterys, 
kurių vienintelis prasižengimas yra, kad jie 
gina Lietuvos varguolių reikalus. Lietuvos 
žmonėms be jokio atidėliojimo turi būti su
grąžintos visos civilės laisvės ir demokrati
nės teisės.

Sovietų Sąjunga sugražino Įąętuvąi Vilnių 
ir Vilniją, bet Lietuvos žmonėms laisves tu
ri susigrąžinti patys lietuviai. Turi būt Lie
tuvoje išrinktas naujas seimas, paremtas 
slaptu ir lygiu visų piliečių balsavimu. Turi 
susidaryti tokia vyriausybė, kuri turės pri
tarimo ir pasitikėjimo visos tautos.

'"^Tokios yra išvados iš dabartinės situaci
jos. Tokie yra darbai. Lietuva laimingai 
peržengė kryžkelį—peržengė laimingon ir 
gerojon pusėn, pasirinko teisingą ir vaisin
gą kelią.

Visi nuoširdūs Lietuvos sūnūs ir dukterys 
Lietuvoje suras bendrą kalbą, surems pečiais 
ir stos į darbą. Mes, Amerikos lietuviai, ga
lime ir turime jiems visaip kaip padėti.

Bet ar susitarsime? Ar mes irgi surasime 
bendrą kalbą? Ar mes irgi visi suremsime 
pečiais? Tai priklausys ne nuo mūsų vienų.
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Mes esame pasirengę ištiesti savo brolišką, 
savo tvirtą lietuvišką ranką visiems, norin
tiems bendrai darbuotis, ir priimti kiekvie
ną bendros talkos ištiestą ranką mums.

Bet ar jie tą patys darys? Tegul jie pa
tys atsako. O geriausia, tegul savo darbais 
įrodo. Mes neturime jokios baimės dėl anų 
srovių eilinių žmonių. Kaip mes, taip jie 
trokštą Lietuvai laimės, trokšta visų lietu
vių vienybės ir bendro darbo. Dabar jie 
džiaugiasi padėtim, džiaugiasi, kad paga
liau Lietuva atgavo Vilniaus kraštą ir savo 
istorinę sostinę, kad Lietuvos nepriklauso-

mybė tapo išgelbėta ir užtikrinta. Jie dė
kingi Sovietų vyriausybei ir žmonėms.

Bet srovių vadai dar turi prabilti, 
laukiame. O tuo 
me:

Tegul gyvuoja
tuva!'

Tegul gyvuoja 
niaus kraštas!

Tegul gyvuoja 
ga!

Tegul gyvuoja vienybė ir broliškumas tar
pe Amerikos lietuvių !

Mes 
tarpu mes garsiai šaukia-

laisva, nepriklausoma Lie- 

ir bujoja atvaduotas Vil-

Socialistinė Sovietų Sąjun-

LENKAI SOCIALISTAI BU 
VO LIETUVIU PRIEŠAI

tada ji 
tautas, 

rengėsi.

esą, įeiti į vieną didelę Ru
sijos partiją. Rusijos social
demokratų partija leido 
skyrium gyvuoti Lenkijos 
soc. partijai, bet ne Lietu
vos. Amsterdamo tarptau
tiniame darbininkų (socia
listų) kongrese LSDP no
rėjo turėti savo delegatą 
(ar brolišką delegatą)'. Ple- 
chanovas pareiškė: atsto- 

. vau jas Rusijos SDD Parti
ją, taigi kartu ir Lietuvą, 
tai šiajai nereikią atskiro 
delegato. Jo nuomonę pa
laikė kongreso komitetas.

Lenkai socialistai, beje, 
da seniau to buvo parašę 
savo organe, kad lietuvių 
soc. partija neturi gyvavi
mo teisės 
bytu.”

1905 m.
vo organe buvo pradėjęs 
dalinti darbininkus pagal 
religiją: visus nežydus pa
vadino krikščionimis. “D. 
Balsas” pastebėjo: “bijosi 
lietuvius pavadinti lietu
viais.” Tai gal dėl to, kad 
dalis tų lietuvių kalbėjo 
lenkiškai, o lenkais juos va
dinti mažiau tiko, negu kri
kščionimis. Antra, žydai 
matomai pataikavo lenkams 
socialistams, kurie būtų py
kę, jeigu jie tuos L.S. Par
tijos vadovaujamus darbi
ninkus būtų pavadinę lietu
viais. Lietuviai juk “netu
ri gyvavimo teisės”, anot 
lenkų vadų, socialistų!

užmirštų

lias dešimtis senų nykstan
čių genčių per keletą metų 
pakėlė į naują civilizaciją, 
sudarė jų kalboms raštlį, 
abėcėlę, literatūrą, mokyk
las. Galima sakyti, sutvėrė 
naujas tautas iš
gentelių. Taigi, kas myli 
tautiškumą, tas gali būt 
kad ir agentu tos tautų gai
vintojos! Sovietų Sąjunga 
tautų nenaikina, neneigia; 
taigi ji nėra šovinistinė,' 
nėra imperialistinė. !

J. Baltrušaitis.

“niema racji

žydų Bundas sa-

Pirmas Vokietijos Laivas 
Su Naziais iš Latvijos

plaukė pirmas nazių laivas 
su 349 vokiečiais iš Latvi
jos. Dar stovį penki Vokie
tijos laivai Latvijos prie
plaukose gabenti iš ten vo
kiečius nazius į “tikrąją tė-' 
vynę.”

Hitlerininkai rengiasi iš
kraustyti lenkus iš Pomor- 
žės ir apgyvendinti ten vo
kiečius, kurie bus parga
benti iš Latvijos, Estonijos 
ir Lietuvos.

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.

tokios 
ponais 
niekad

(Pabaiga)
Tai taip elgėsi tuomet ta 

Pilsudskio partija. Revoliu
cinis sąjūdis visoj carinėj 
imperijoje tuomet nesus
tabdomai augo, stiprėjo. 
Tokiu tai laiku lenkai socia
listai labiau pradėjo neigti 
kaimyniškas tautas, kurios 
kartu su lenkų liaudžia bu
vo prislėgtos po carų jun
gu. Numatė, kad bus revo
liucija, Lenkija gal įgys ne
priklausomybę ir 
pavergs mažesnes 
Prie to išanksto
Lygiai taip darė tie patys 
pilsudskininkai ir jų bend
rai grafai ir kunigai šiais 
metais, kada pamatė, jog 
karas su Vokietija neišven
giamas. Jie tuo laiku ėmė 
skelbti pasauliui “faktus,” 
rodančius, kad Lietuva, 
nors nepriklausoma, tėra 
tik Lenkijos dalis, Lenkijos 
provincija. Lenkijos valdo
vai manė: hukariausim Vo
kietijų, pasiimsim Lietuvų 
ir būsim didžiausi Europos 
diktatoriai. Tokios Lenkijos 
niekas nesigaili dabar, kada 
ji kare žuvo. Galima žmo
niškai linkėti, kad 
Lenkijos, su tokiais 
valdovais daugiau 
nebūtų, o kad to
lenkiškoji liaudis — darbo 
žmonės, prolętariatas įgytų 
laisvę ir įsisteigtų savo val
džių, be ponų.

1905 metais prasidėjo vi
soj Rusijoj revoliucija prieš 
carizmų, už tautų ir darbo 
žmonių laisvę. Lietuvoje 
darbavosi daugiausia dvi 
socialistinės partijos: Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tija ir Žydų Socialdemokra
tų Sųjunga (Bund). Ir šitų 
dviejų partijų darbus Lie
tuvoje pradėjo savintis ru
sų Social. - Revoliucionierių 
Partija ir, žinoma, Lenkijos 
Socialistų Partija. Rusai 
ėmė girtis savo nebūtais 
darbais Vilniuje, o lenkai 
savo organe “Naprod’e” 
pasiglostė sau karvošių, sa
kydami, kad jie lietuvius 
prikalbinę statyti politinius 
reikalavimus.

“Darbininkų Balsas” (Nr. 
3, kovo mėn, 1905 m.) tai 
paminėjęs, sako: “Be rekla
mos neapsįeina!”

Tais laikais tarp pažan
giųjų žodis reklama turėjo 
prasmę neteisingo pasigyri
mo. Tais laikais pasitaiky
davo visose partijose nerei
kalingų navatnumų. Beveik 
visų šalių socialistų parti
jos buvo visai jaunos. Jos 
buvo tautinės. Mažosios 
tautoš socialistai buvo lyg 
laisvingesni: nors jie siekė 
savo tautai, arba savo tau
tos kraštui nepriklausomy^ 
bės, arba autonomijos, bet 
kartu žadėjo dėtis-fede- 
motis su didžiosiomis tau
tomis. Tuo tarpu didžiųjų 
tautų socialistai norėjo ma
žųjų tautų soc. partijas pa
naikinti; jų nariai turėtų,

Šitų peržvalgų baigiant, 
skverbiasi iš kitos puses na- 
vatnumo idėjos. Tai tokios 
idėjos, kad mūsų tautiečiai, 
paskui tautininkai, katali- 
kai-politikieriai, arba kleri
kalai mus niekino tada ir 
niekina dabar, vadindami 
tautos išgamomis, kosmopo
litais, net nelietuviais. Prie
dams dar Maskvos agentų 
titulas mums teikiama.

Seniaus, kol dar mes 'ne
buvom susiorganizavę Am
erikoj į LSS, tautiečiai, lai
svamaniai kunigus, klerika
lus vadindavo Ponios trus-l 
to agentais. O šiandien tie 
patys žmonės kartu su kle
rikalais rėkauja, kad ko
munistai, anų socialistų įpė
diniai, esu Maskvos agen
tai !

Mes nebuvome ir nesame 
tautos priešaį. Jokios ’tau
tos priešais mes nesame. 0 
savo tautų, lietuvių tautų, 
gynėme ir giname. Giname 
jos vardų, garbę, teises, o 
svarbiausia—giname jų nuo 
išnaudotojų viešpatavimo, 
nuo savų ir svetimų lietu
viškos liaudies engėjų. Šie 
engėjai rėkia į padanges/ 
kad jie esu vienatiniai lietu
viai patrijotai. Bet po jų 
patrijotizmu tūno prisiglau
dęs tautos niekšas—“scoun
drel,” kaip anglas daktaras 
Johnson pasakė.

Ar Maskva tautų prie
šas? Sovietų Sąjungą ke-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru 
dus 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

Mateušas Simonavičius
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 vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eloveiterio stoties

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

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOCIŲ
GRAŽUS PA VILIOKAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

g'S&Žf’ r r ■.

Oficialis 
vardas STEAMBOAT INN

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTERiKRAFT OIL BURNERS
f JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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So. Boston, Mass.
So. Bostono Piliečių Kliubo 40 
Metų Sukaktuvių Paminėji
mas ir Adv. Jono Grigaliaus 

Pagerbimas

“Graži ateitis — sunki pra
eitis,“ prisimena Vilniaus kraš
tą ir Lietuviu Piliečiu Kliubų 
veiklą. Šių dienu žinios, be 
abejo, džiugina kiekvieną lie
tuvį. Laikraščiai ir radio pra
neša, kad “Lietuva atgauna 
Vilnių:“ Per 20 metų nu
skriausti Vilniaus1 Krašto lie
tuviai atvaduoti. Dvidešimts 
metų persekiojimas užbaigtas. 
Vilnius ir vėl Lietuvos Sosti
nė .

Tas pats džiaugsmas ir Bo
stono lietuvius džiugina, kitu 
paminėjimu. Jau 40 metų 
kaip Bostono apielinkės lie
tuviai suorganizavo ūkėsų 
Kliubą. So. Bostono Kliubas 
turėjo sunkią praeitį, kaip ir 
kitų lietuvių kolonijų kliubai. 
Jis pergyveno sunkius laikus, 
bedarbę, krizę ir persekiojimą 
skaitlingesnių tautų ir kitų.

So. Bostono Piliečių Kliu
bas parėmė jaunuolius sporte, 
finansuodamas basket - ball, 
soft-bail žaislus; politikoj įgi
lino šaknis didesne įtekme: 
perremontavo nuosavo namo 
parengimų ir susirinkimų sve
taines, išleisdami apie $3,000 
tam tikslui; “kliubrūmį” su 
modernizavo nauju šaldytuvu, 
nauju baru; padidino ir pa
gražino “kliubrūmio“ svetai
nę. Kliubrūmio svetainė mels
vai išdabinta ir graži priėmi
mui šimtais kliubo narių ir 
draugų. Ateitis išrodo gera, 
nes kliubas tvirtas, turėdamas 
arti tūkstančio narių savo 
skaičiuje.

Tai tikrai turime kuom pa
sidžiaugti. Dabar nariai pra
deda naują progreso lapą sa
vo istorijos. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Kliubas rengia 
savo “Padėkavonės Dieną,“ 
40 metų sukaktuvių ir pami
nėjimą, nedėlięj vakare, spa- 
lio-Oct. 22, ir kviečia visus 
lietuvius iš arti ir toli links
mai ir istoriškai paminėti šį 
įvykį.

šiose iškilmėse bus vaka
rienė su gražia muzikališka 
programa didžiausioj Kliubo 
svetainėj, kur galima susodint 
400 žmonių vienu kartu. Bus 
kalbėtojų, o muzikos progra
moj dalyvatfs radio dainininkė 
Adelė Mickevičiūtė iš Provi
dence, R. L, buvusi montellie- 
tė; dainininkas Rapolas Juš
ka, gabus muzikas ir vargo
nininkas iš So. Bostono; gros 
smuikininkas Longinas Buinis, 
Jr.; ir gražią muziką per pa
tį bankietą ir šokiam gros ga
bus Lietuvių Radio Smuikų 
Kvartetas, o dainininkams 
akompanuos Valentina Min- 
kienė.

Piliečių Kliubo 40 metų pa
minėjime bu$ pagerbtas adv. 
Jonas Grigalius, kuris pereitą 
mėnesį buvo paskirtas Bostono 
Miesto Teisių Skyriaus asisten
tu (City of Boston Law De
partment). Šiose iškilmėse 
svečiuosis Bostono miesto ma
joras Maurice Tobinas ir kiti.

Taigi, gerbiami skaitytojai, 
vardan So. Bostono Piliečių 
Draugijos, kviečiu lietuvius, 
jaunuolius ir suaugusius iš ar
ti ir toli, atsilankyti ir sykiu 
pasilinksminti šiam istoriniam 
pamihėjime, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Kliubo iškilmė
se spalio-Oct. 22, gražioj nuo
savoj svetainėj, 6 vai. vaka
re, kampas E ir Silver Sts. 
Tikietas $1.00.

Steponas Minkus.
Fin. Sek r.

ARTILERIJOS VEIKI
MAS VAKARŲ 

FRONTE
Paryžius, spal. 16.—Pra

dėjo smarkiau veikt vokie
čių ir francūzų artilerija; 
dažniau susikerta prieki
niai būreliai vokiečių su 
francūzais.

Baltimore, Md.
Lietuvių Komunistų Kuopa 

turėjo prakalbas spalio 8-tą 
dieną, Lietuvių Svetainėj, 853 
Hollins Street. Buvo du kal
bėtojai, drg. Mizara ir Brook
lyn© ir vietinis drg. C. Beun. 
Drg. Mizara nurodė savo pra
kalboje, kas yra didžiausi kal
tininkai šiandieniniam kare. 
Didžiausiais kaltininkais yra 

; Chamberlain ir Daladier, kad 
su jų pagelba vokiečių fašiz
mas buvo apginkluotas ir jau 
buvo pasirengęs pulti Lenkiją. 
Ir kada Sovietai pasiūlė An
glijai ir Franci jai visiems ben
drai ginti Lenkiją, tai tada 
Chamberlain su Daladier su 
Lenkijos panais pasitarė ir at
metė tą pasiūlymą.

Drg. Mizaros nurodymai 
publikai labai patiko. Buvo ir 
klausimu, į kuriuos drg. Miza
ra tinkamai atsakinėjo.

Antras kalbėjo drg. C. 
Beun. Nurodė, kodėl Dies Ko
mitetas puola Komunistų Par
tiją, kad vėliaus būtų galima 
kitas progresyves organizaci
jas sunaikinti ir kad būtų ga
lima sunaikinti naujosios da
lybos išleistus įstatymus, kurie 
yra išleisti dėl darbininkų pa
gerinimo.

Draugui pirmininkui papra
šius aukų dėl Komunistų Par
tijos, aukavo šie draugai: po 
50 centų, P. Pasarskjs, F. Pi- 
variunas, V. Jakevičius; po 
25 centus, J. Stanys, K. Ku- 
čiauskas, V. Kučiauskas, A. 
Vitkus, K. Juskauskas, J. 
Brazys, P. Vaitiekūnas, O. 
Deltuvienė, F. Deltuva, A. Ja
na vičia ir Braziene. Viso su 
smulkiomis aukomis suaukuo- 
ta 11 doleriu 46 centai. Ren
gėjai visiems aukavusiems ta
ria širdingai ačiū.

Taipgi turiu prisiminti, jo- 
gei nemažai buvo išparduota 
knygelių prakalbose, “Kuni
gas Coughlinas“ ir kitokių už 
virš 2 dolerių.

Toliau turiu pranešti, jogei 
mūsų kuopa pasiskyrė sukelti 
50 dolerių dėl Komunistų Par
tijos reikalų, kuri yra pasiren
gus išleisti laikraštį Baltimo- 
rės mieste.

Sekantis Lietuvių Komunis
tų Kuopos susirinkimas įvyks 
trečią ketvirtadienį šio mėne
sio, tai yra 19-tą dieną spalio, 
Lietuvių Svetainėj, 7 :30 vaka
re. Tad visi draugai ir drau
gės malonėsite susirinkti lai
ku, nes yra daug svarbių da
lykų aptarti.

V. J.

CIevelando Kronika
Prakalbos-Bankietas

Ketverge vakare (spalio 19 
d.), Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave., įvyks labai 
svarbios prakalbos. Būs kal
bama apie Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos apsigynimo ir 
prekybos sutartis. Lietuva 
antru kartu iš Sovietų gauna 
Vilnių, savo krašto sostinę. 
Karpius su Grigaičiu nėra tuo- 
mi patenkinti. Kodėl taip 
yra? Drg. šolomskas pilniau
siai išaiškins ir nušvies daly-1 
kus tuo klausimu.

—o—
^Prakalbų laike , bus puiki 

damij programa, Purią išpil
dys mūsų jaunuolių Lyros 
Choras po vadovyste Juozo 
Paltanavičiaus. Dėka komu
nistinio judėjimo ir Sovietų 
Sąjungos, Lietuvos nepriklau
somybei pavojus prašalintas. 
Turint Sovietų . Sąjungą arti
mu Lietuvos draugu susieiki
me paminėti Vilniaus atgavi
mą Lietuvai. M.

—o— 
Nelaime

šiuomi pranešu liūdną ži
nią, kad drg. A. J. Naunčiką 
sunkiai sužeidė gatvekaris ir 
12 valandų po sužeidimo mi
rė Charity Hospital. Mirė 1 
20 vai. po pietų, spalio 15 d.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Vilkelis. Laidotuvės 
bus ketverge, spalio 19, 2 vai. 
po pietų.

Apie nelaimę bus pranešta 
vėliau. Draugas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

ALDLD 103 kp. rengia vakarienę 
ir šokius, spalių 21 d., Liet. Piliečių 
Kliubo Svct., 17 School St., pradžia 
7:30 v. v. Vakariene bus skani, bus 
ir gėrimų. Muzika gera — Petrikos 
Radio Orkestrą iš Worcesterio. Įžan
ga į vakarienę 50c. Šokiams 25c. 
Kviečiame visus dalyvauti. (245-247)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras reiigia balių, įvyks 

šeštadienį, 21 d. spalių, 57 Park St., 
pradžia 7:30 v. v. Pelnas nuo šio ba
liaus bus skiriamas pusiau “Laisvei” 
ir Liet.- Meno Sąjungai. Šiame baliu
je bus gardžių užkandžių ir gėrimų. 
Bus ir gerų laimėjimų. Todėl visi 
ateikite ir atsiveskite savo draugus. 
— O. V. (245-246)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Kom. Partija ruošia 

svarbias prakalbas Europos karo 
klausimu ir 20 m. sukaktuvių pami
nėjimą Komunistų Partijos. Įvyks 
ketvirtadienį, spalių 19 d., Liet. 
Draug. Svet., 6835 Superior Ave. 
Pradžia 7:30 v. v. Kalbės D. M. Šo
lomskas, “Laisvės” redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y. ir Andrew Onda, 
kandidatas į koncilmanus nuo 'Ward 
30. Dainuos Lyros Choras, vad. J. 
Paltanavičius. Įžanga visiems ■ veltui. 
Kviečiame dalyvauti. (245-246)

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

19 d. spalių, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visos narės dalyvaukite ir nau
jų atsiveskite. (245-246)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, spalių 22 d., 4 vai. 

po pietų, Liet. Darb. Svet., 920 E. 
79th St., vietos Liet. Kom. kp. ren
gia bankietą atžymėjimui 20 metų 
komunistų veikimo * Clevclande. 
Draugai simpatikai nesivėluokite su 
tikietų įsigijimu, tuomi komisijai pa
dėsite jos darbe. Gera muzika šo
kiams. — Komisija. (245-247)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, spalių 19 d., 
7.30 v. v., 376 Broadway, šiame su
sirinkime turėsime aptarti daug 
svarbių dalykų. Todėl visos draugės 
dalyvaukite. (245-246)

ELIZABETH, N? J.
Bangos Choras rengia šaunią va

karienę, apvaikščioti 10 m. gyvavi
mą. Įvyks 22 d. spalių, 8 v. v. LDP 
Kliubo, 408 Court St. Turėsime ska
nių valgių, gėrimų ir gerą orkestrą 
šokiams. Kviečiame pritarėjus daly
vauti ir paremti Bangos Chorą. 
Įžanga vyrams .$1.00, moterims 50c.

(245-247)
EI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, Kitokių grupių ir 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.
STOKES
kamp. Broadway

Ir Stono Avė., tarpo Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

BROOKLYN, N. Y.
Tol.: Glenmoro 5-6191

Estate of

BARRY P. SHALINS
(S hall n s kas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

' Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingos, laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499
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s rems sutkus
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele 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.

Penktas puslapis

RUDENS MADOS

uz

3

3

3
3

Office Phone 
EVergreen 8-1090

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

RHEA

Vapor Room,

Nainy Rakandų Krautuve

Di von ai-Užd a n g a i-Linol i j os

3

3

'1

Telefonas
EVergreen 7-6673

Managed by

TEITELBAUM

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

Sun. ail day and night

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

BAR ir GRUB
lietuvių Restaurantas

lįi quote’

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Stteet 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

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

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.
' Kaip užeisite, malonėkite klausti

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

Telefonas EVergrecn 7-6111

Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

Įmokėti $2.45 ir 
po $2.45 j mėnesį

£
£ 
£

£
£
£
£
£

I
3

3 
3

3 
3

NAUJAUSIOS
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 nuaugiino 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
Vertes $30.00

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

kJ

£
£
£
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Gaukite šiandien, tiktai 75 cental.

APTIEKORIUS -

NOTARY 
PUBLIC

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GR&BORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
1 užtikrintas ir už prieinamų kalnų.

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiisko ir Amerikoniško stiliaus. Puikus,, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro, 
f f

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

■inn" i

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
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 30 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving Pi.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

1
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Šeštas puslapis LAISVE

NowWko^^feZmios

uni-

(JORONA, L. L, N. YĮsitėmykite!
Tele phone: Havemeyer 9-9115

viršininkui
psiūlymą

miesto laužymų gy- 
į naujus butus, kurių 
siūlo išleist $333,000,-

n u matom a 24 butų
visi simpati- 

dabar pradė
siu prakalbų 

garsinant jas

ir apylinkėj.
L. K. S Kp.

i, kuri Lie
sai esm aną 

nuvežė St. 
Jo padėtis 

Jis yra vedęs, tėvas

Quill Minios Sutiktas 
Gelžkelio Stotyje

Cacchione Kalbės Piliečių 
Kliube Spalių 27-tą

Prigirdė Posūnį, Kad 
Nepakvaištų

Komunistai Siūlė Pla
ną Panaikint Laužynes

t

'if

|

Treciad., Spalių 18, 1939

Primušė Žmogų, Kad Jo 
Mašina Pasivažinėt

Michael Quill, darbietis, na
rys dabartinėj Miesto Taryboj 
ir dabar nepriklausomas kan
didatas į Miestą Tarybą, pir
madienio vakarą sugrįžo iš 
San Francisco, kur Įvyko CIO 
konvencija. Grand Central 
stotyje jį sutiko per 1,200 
newyorkiečių, tarpe jų dauge
lis transportininkų, kurių 
joj jis yra prezidentu.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Centras ruošia įspūdingą 
dainų-muzikos vakarą, kuris 
įvyks ateinantį šeštadienį, 
spalių 21-mą dieną. Tai bus 
Ukrainą Salėje, 101 Grand 
St., Brooklyne.

Programą pildys keturi šios 
apylinkės gerai išsilavinę cho
rai, Liet. Stygų Orkestrą, trys 
populiarūs dainininkai-solistai, 
jauna gabi pianistė Aldona 
Žilinskaitė ir Ensamblis Aid- 
balsiai.

ALDONA KLIMAITĖ 
Ji dainuos šiame parengime

Šis vakaras ruošiamas ne 
finansiniam pelnui, bet mora
liam sustiprinimui šios apy
linkės chorų ir kitų dailės gru
pių, kurios nuolat nemokamai 
patarnauja lietuvių visuome
nei. Dabar mūsų visuomenės 
pareiga paremti savo atsilan
kymu į šį menininkų sanskri- 
<M.

Koncerto pradžia 7:45 va
kare; po koncerto šokiai prie 
geros orkestros.

Įžanga visam vakarui tik 
centai.

Dailės Mėgėjas.

Visų Žiniai

35

Šiuomi pranešame visiems 
brooklyniečiams ir apylinkės 
gyventojams, kad Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubas ren
gia savo metinę vakarienę, 
laukiant Naujų 1940 metų. 
Įvyks sekmadienio vakare, 
gruodžio 31, 1939 m. Bus 
duodamas valgis ir gėrimas. 
Tikieto kaina $1.50 asmeniui. 
Vakarienę pradėsime lygiai 7 
vai. vakaro. Prašome nepa
miršti šį pranešimą.

Piliečių Kliubas.

Sveikina iš Vestuvių
Brooklyniečiams ir great- 

neckiečiams gerai žinomas 
biznierius Kasmočius rašo:

“Gerą rytą, gerbiami lais- 
viečiai! šiandieną, spalių 15- 
tą, Brocktone, Mass., esu už 
piršlį vestuvėse švogerio, 
Frankio Groso, kuris laiko 
aludę Brooklyne, 52 Meserole 
St. .

Antanas Kasmočius 
ir Šeima.”

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Peter V. Cacchione, Komu
nistų Partijos Kings Apskri
čio kandidatas į New Yorko 
Miesto Tarybą, sutiko kalbėt 
lietuvių komunistų rengiama
me masiniame mitinge. Jis 
Įvyks spalių 27-tą, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo svetainėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. įžan
ga nemokama.

Komunistai ir 
kai prašomi jau 
ti darbuotis už 
sėkmingumą,
žodžiu ir lapeliais savo šapo- 
se

Chelsea apylinkės rendau- 
ninkai, 40 šeimų, gyvenančių 
351-353 W. 38th St., N. Y., 
paskelbė streiką prieš kėlimą 
rendų po $10 ir iki $20 Į mė
nesį per apartmentą.

Į įsikalbėjęs sau, kad jo 4 
metų posūnis Jimmy sergąs 
nepagydoma liga, gal Įgimta 
beprotybe, dėlto, kad jis vai
tojo per miegus, Lawrence 
Rougeau, W P A darbininkas, 
berniuką prigirdęs maudynėj. 
Jis pats nuėjo pas policistą ir 
pasakė tai padaręs. Nubėgę 
detektyvai rado vaikutį negy
vą. Susiedai pasakojo, kad 
vaikas buvęs visapusiškai nor
malus, nors jo motina perei
tą vasarą protiniai susirgus ir 
esanti Rockland County įstai
goj.

Patsai Rougeau esąs 4-tas 
iš 19-kos vaikų šeimynoj. Gy
veno 233 E. 12th St., N. Y., 
penkių kambarių a p artmen te, 
kur apart jo su kelių mėnesių 
sūneliu, taipgi posūniu ir po
dukra, dar gyveno jo motina, 
šeši broliai ir seserys.

Mokinkime Vaikučius 
Lietuviškai

Dar apie Tautininky 
Prakalbas

Keturi komunistų kandida
tai į Miesto Tarybą pateikė 
New Yorko Miesto butų vir
šininkui Rheinstein ir Valsti
jos Butų viršininkui Wein- 
feld psiūlymą perkraustyt 
25.0,000 
Ventojų 
statybai 
000.

Plane 
projektai po visas penkias da
lis miesto. Juose butai turėtų 
būt išrendavojami už apie $5 
kambariui per mėnesį.

Jie taip pat siūlė aptaksuot 
brangius apartmentus, už ku
riuos mokama virš $100, taip
gi krautuvėms patalpas, ku
rioms mokama $250 ar dau-.lėjo išaiškinti, 
giau rendos per mėnesį. Tas 
sukeltų mažiausia $11,000,000 
per metus ir palengvintų tak
sų naštą mažosioms Įstaigė
lėms ir bizniams.

Pereitą šeštadienį prasidėjo 
Ateities žiedo Vaikų Mokyk
lėlė; vaikučių prisirinko gra
žus būrys — visi energingi, 
pasirįžę mokintis lietuviškai 
skaityti ir rašyti — o dar la
biau gyvos kalbos. Mokytojai 
tinkami ir patyrę. Numatoma, 
kad skaitymui ir rašybai bus 
vaikučiai padalinta Į du sky
rius. Salia kalbos ir rašybos, 
mokinama . muzikos, dainų ir
gi lietuviškai. Ar tai nepuiku ? 
Kreditas reikia duoti toms 
organizacijoms, ar asmenims, 
kurie stengiasi, suranda mo
kytojus, paaukauja savo triū
są ir laiką, kad tik palaikius 
lietuvybę, tautiškumą.

Mūsų tėvai ir vaikai turėtų 
pasinaudoti tokia proga. Da
bar dar nevėlu užsiregistruoti 
į minimą mokyklėlę, ir galės 
vaikas sau per visą žiemos se
zoną subatų popiečiais po po
rą valandų naudingai praleisti 
laiką, lavindamasis lietuviškos 
kalbos, rašybos ir dainų.

Mokyklėlė būna subatomis, 
pradedant 2-rą valandą po 
pietų, “Laisvės” Svetainėje, 
419 Lorimer St.

Ateikite ir mokinkitės!
Susirūpinęs Vaikais.

Puiki Parė Sutkų Pagerbimui
Praeito sekmadienio vaka

rą pas Balčiūnus (Varpo kep
tuvės savininkus) buvo puiki 
parė pagerbimui Sutkų, pro
ga jųjų 25-rių metų sukak
tuvių vedybinio gyvenimo. 
Tai buvo “sidabrinės” Sutkų 
vestuvės. Svočia buvo ponia 
Jankuvienė (Petro Jankaus 
žmona), piršlys — A. Balčiū
nas.

Apart skanių valgių ir gė
rimų, pažymėtinai daug gė
lių bukietų buvo. Didžiausias 
bukietas buvo nuo visų sve
čių, o kiti 
kaip tai: 
Chester), 
dukters ir 
Norkienės

nuo atskirų šeimų, 
Gatautų (iš Port 

Jankuvienės, Sutkų 
žento, Ch. 
ir kt.

Dalyvavo apie 50 
Šokiam

Krapavickas, 
kas.

Degučio,

smagiai
Poška ir

svečių.
grajino
J. Stu-

ir vai-surengė
A. Balčiūnienė,

Šią puotą 
gius sutaisė 
Denienė, Vencevičienė ir Nor
kienė; jom gelbėjo ir ant sta
lų nešė valgius Ona Mališaus- 
kaitė.

Beje, Sutkai laiko užeigą 
ant Grand St., prie 
St.

/ Linkiu draugam 
laimingai sulaukt 
vestuvių paminėjimo!

Hooper

Sutkąm 
auksiniu 

š.

buvo 
publi- 
120)

(Pabaiga)

Trečiasis kalbėtojas buvo p. 
Tysliava. Reikia pasakyt, kad 
p. Tysliavos prakalba 
rimta ir išmintinga. Ir 
ka (kurios buvo apie 
jam labiausiai pritarė.

Jisai apsidžiaugė, kad Len
kijos dvarininkų ir imperialis
tų valdovai prasmego. Labai 
užjautė Lenkijos paprastą 
liaudį, kuri nešė dvarininkų 
jungą, taip lygiai, kaip ir 
Lietuvos liaudis ir ta papras
toji lenkų liaudis, tik pasi
džiaugs prie naujos tvarkos.

Tysliava išsireiškė esąs gi
liai įsitikinęs, kad Sovietai 
nėra imperialistinė šalis ir vi
siškai nenori Lietuvą paverg
ti, nes jeigu būtų norėjus pa
vergti, tai būtų ir pavergus ne 
tik Lietuvą, bet ir Latviją su 
Estonija, nes raudonoji armija 
tai ne “Mikučio” (caro) ar
mija. Bet jeigu Sovietai nori 
įsteigt tvirtoves Lietuvoje pa
lei Vokietijos rubežių, tai iš 
to bus nauda ne tik Rusijai, 
bet ir Lietuvai. Jeigu Sovietai 
nori apsistatyt tvirtovėmis 
Pabaltijoje, tai jie tai daro 
ne imperialistiniais tikslais, 
bet apsigynimo savęs ir mažų
jų valstybėlių apgynimui nuo 
Vokietijos ar kitokio imperial
izmo. Tik, esą, pažiūrėkime į 
demokratišką Angliją, kiek ji 
turi pavergus tautų ir valsty
bių. O kad ir mūsų mylima ir 
demokratiškiausia Amerika, 
ar ji neturi aprietus tvirtovė
mis Panamą? Kaip Amerika 
gins Panamą sykiu ir Ameriką 
apgindama, taip Sovietai gins 
save ir sykiu apgins ir Pa
baltos valstybėles. “Todėl aš 
esu optimistas ir giliai tikiu, 
kad iš Sovietų-Lietuvos sutar
ties neatsitiks nieko blogo’Lie
tuvai, ir manau, kad Lietuva 
išeis laimėtoja, ji laimės Vil
nių, laimės Klaipėdą ir 
laiku laimės Tilžę.”

Ponas Tysliava 
turi, tai nėra nei 
tos blėkutės.

Aukų Vilniaus
siems surinkta $13.48...

Porą dainelių padainavo p. 
Hoffmanas.

O, beje, dar vienas juokin
gas ir žioplas, bet visgi kaip 
;ą įtikinantis Stilsono “argu
mentas” prieš Sovietus.

Stilsonas išdidžiai nuduoa- 
mas turįs kytrą galvelę, suri- 
lo: “Ar jūs žinote, dėlei ko 
Sovietai nori statyt tvirtoves 
r.nt Lietu vos-Vokieti jos rube- 
iiaus? Nugi todėl, kad jeigu 
Hitleris sumanys pult Rusiją, 
tai kad Sovietams nereikėtų 
kariaut ant savo locnos že
mės, ta žemė bus Lietuvos že-

medalio 
baimės

su

ne- 
dėl

nukentėju-

Visi keturi komunistų kan
didatai, L Amteris — Man
hattan©, Peter V. Cacchione— 
Brooklyn©, Isidore Begun — 
Bronxo ir Paul Crosbie — 
Queens, siūlo, kad miestui bū
tų. leista pasiskolint minėtą 
sumą — 333 milionus — ir i 
tuojau pradėt statybą pavyz
dingos pigiomis rendomis su- 
siedijos prie East River Drive . 
tarp 14th St. ir iCorlears ____
vieton statyt kitą Tudor City i 
ar Sutton Place, kur žemės 
daug brangesnės, 
planas siūlo išleist 
giau $325 už žemę 
barį, panašiai, kaip 
Vladecko planas.

Priedams prie 
prieinamų, sveikų, 
butų 60,000 biednuomenės šei
mynų, komunistų kandidatai 
nurodo, kad projektų statyba 
duotų 400,000 darbų unijinė
mis algomis, paakstintų in
dustriją, biznį ir transporta- 
ciją; pak’eltų gyvenimo lygį, 
sveikatą, gerovę ir džiaugs
mą gyventojuose. Komunistų 
kandidatai sako, kad jie ir jų 
partija dės pastangas pravesti 
tą programą, ir kad išrinki
mas komunistų kandidatų pa
lengvins planus Įvykdyti gyve
nimam nes būdami Miesto 
Taryboj jie galės tankiau 
grieščiau juos iškelti.

Frank Ilumel, augalotas 20 
metų vyrukas, Long Island 
City, turėjo begalinį norą šau
niai pasivažinėt, paūžt, bet 
neturėjo tam pinigų. Todėl, 
kaip sako detektyvai, jis atsi- 
kvietęs auto pardavėją Į na
mus, primušęs jį iki netekimo 
sąmonės, Įbrukęs skrynion ir 
pametęs kiemo gale patvory
je, o pats su parodyt atvežta 
mašina nuvykęs pas merginą 
ir su ja išvažiavęs Į Bear 
Mountain šokti per naktį.

Važiuojant keliu tačiau jis 
prisiminęs, kad salesmanas 
galįs numirt jų kieme ir jis 
telefonavo policijai 
me rado pusgyvį 
Harry McGill i)’ 
Johns ligoninėn, 
kritiška. 
4 vaikų.

Kada Ilumel šoko, tuo tarpu 
policija kamantinėjo visus jo 
namiškius, kurie nieko nega- 

nors salesma
nas buvęs sugrūstas sesers 
skrynion ir jų prieškambary
je rasta kraujo žymės. JĮ pa
tį detektyvai sutiko ir areš
tavo grįžtant namo 5 vai. ry
to. Sako, kad jis prisipažinęs.

8
St., 
Apšvietos 
m as.

1. vakaro, 419 
Įvyks Lietuvių 

Kliubo

kur
Komunistų 

ne dau- 
per kam- 
siūlė ir

MOTERŲ ATYDAI
Ketvirtadienį, spalių 19 d., 

Lorimer 
Moterų 

susirinki-
Jame dalyvaus ir nese- 

| niai iš Lietuvos sugrįžusi mū
sų pirmininkė J. Lazauskienė 
ir tik pereitą sekmadienį su- 

Hook I grUA,s M. Baltulioniūtė, tad 
^bus proga artimai pasikalbėt. 

Kviečiamos ir ne narės.
Sekretorė.

suteikimo 
patogių

ir

Lankėsi “Laisvėje”

LDS Centro Komiteto 
riai, atlikę posėdžius, apdova
nojo savo dienraštį:

Mažanskas, pirmasis
pirmininkas, davė $2, o dak- 
taras-kvotėjas Dr. M. Palevi- 
čius $1.

na-

vice-

---O---
Pereitą savaitę lankėsi “L.” 

įstaigoj Bronius Simonavičius 
iš Providence, R. L Drg. Si
monavičius pirmiau gyveno 
Mass, valstijoj (Bostono apy
linkėj). Jis’tada mokindavo 
chorą. Svečias pabus keletą 
dienų New Yorke, aplankys 
Pasaulinę Parodą ir po t__
grįš namo. * L. B.

mė; kad Lietuvos 
kentės, tai Rusijai nei 
šalta dėlei to.”

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų Z7 AND 

uaucr& 
Fairview Restaurant & Bar

KENO YRA ŠIS KARAS?
Robert Minor, buvęs karo 

korespondentas pereitame pa
sauliniame kare ir kovingas 
darbo žmonių ir abelnai liau
dies gynėjas, Komunistų Par
tijos Centro Komiteto narys, 
kalbės tuo klausimu Williams- 
burge šio ketvirtadienio va
karą, spalių 19-tą, atvirame 
ore, kampas Grand St. Ex- 
tension ir Havemeyer St.

L. K. N.

Moteriškė Davus Dovaną 
Geru Tikslu 
moteriške, atnešusia į 

prakalbas 
kaip bu-

Kongreso 
dalykas ve

katalikų

Su ta 
Lietuviu 
dovaną, 
vo:

Pirmadienį buvo 
prakalbos; aš irgi jose buvau 
ir sykiu su ta moterimi va
žiavome namo. Ji man parode 
tą dovaną ir sakė, kad jai ne
patiko Pakšto prakalba ir 
lietuviai Vilniaus dar neatga
vo, tai, sako, dėlto ir nedavus 
tos dovanos. Aš jai 
kad Vilnių gausime
Kada per radio pagarsino, 
kad Vilnių lietuviai gavo, tai 

, moteris ir atvežė tą dovaną, 
ba jinai ją skyrė 
tam, kas 
davė.

Kaltinti 
dėsi, kad 
nežudytų, 
tas savo prakalbose sakė, kad 
kai bolševikai paimsią Vilnių, 

ty^itai visus išžudysią.’ Aš labai tam I

sakiau, 
sere d o j.'

iš širdies
Vilnių Lietuvai ati-

moterį kam ji mel- 
bolševikai kunigus 
negalima, ba Pakš-

žmonės 
šilta nei

išsilavi-Bet juk ir mažai 
nęs žmogus supras, kad jeigu 
Vokietija puls Rusiją, tai juk 
pirmiausiai vokiečiai turėtų 
nušluot mažai ginkluotą Lie
tuvą iki susitiktų Sovietų spė
kas, o susitikus galingą Rau
donąją Armiją ir vėlei prisiei
tų šluot Lietuvą iš antro ga
lo. Gi esant drūčiai apgink
luotam Lietuvos - Vokietijos 
pasieniui, tai tuomet dar dide
lis klausimas; ant keno že
mės eitų mūšiai... F. B.

apgailestauju, kad blogos šir
dies žmogus sugadino tos mo
ters džiaugsmą ir jos dovana 
nepasiekė tikslo.

A. Kazakevičius.

SUS1R1NK1MAI
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadienį, 18 d. ‘spalių, 8 vai. 

vakare, Berželio patalpoj, kampas 
Crescent St. ii’ Atlantic Ave., Brook
lyn, įvyks ALDLD 185 kuopos susi
rinkimas. Nariai, kurie tik galite, 
malonėkite atsilankyti. — V. Pauk
štys. (244-245)

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai: 3 šil

ti ir du šalti. Kreipkitės bile laiku 
šiuo antrašu: Yasiunas, 577 Crescent 
St., Brooklyn, N. Y.

(244-245)

Vieta masinom pastatyt, ši ištaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance J fėrus.

110-62 Corona Ave.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Bfe
■K?:

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai kre*tai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

FORMAT CO. Inc
» Dealers in

Furniture and Bedding

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

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

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovų.

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

EVergreen 4-7911
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