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ko ALK Brooklyno Skyriaus 
sušauktas didysis masinis mi
tingas Vilniaus atvadavimo 
reikalu, tai “Naujosios Gady
nės“ spaiio 12-tos laida pir
mam pusi a py j pasakė :

“Tai yra melas. Nei Brook
lyne randasi ALK skyrius, nei 
jis prakalbas ruošė, nei Brook
lyno lietuviai norėjo tame 
‘džiaugsmo susirinkime’ daly
vauti.“

Mat, ta laida išėjo iš po 
spaudos pirm kalbamo mitin
go (tą popietį), tai red akto
rius pasirūpino papranašaut, 
kad į tą mitingą lietuviai neis.

Tačiau mitinge buvo tūks
tantinė minia — pilnutėlė di
džioji Grand Paradise salė. 
Tai “N. G.” laida už spalio 19 
jau sako:

“...į Grand Paradise sve
tainę susirinko ne tik.bolševi
kai, bet ir tas mūsų visuome
nės elementas, kuris mažiau
siai interesuojasi politinėmis 
grupėmis bei jų darbuote.“ Ir,1 
tą minią “N. G.“ išvadina 
“labiausiai atsilikusiais žmo
nėmis.“

Štai jums, brooklyniečiai, 
“N. Gadynės“ komplimentas: 
esate “labiausiai atsilikusiais 
žmonėmis“!

šitaip gali kalbėt tik pa
prasti pliuškiai.

—o—
Dėl “melo“ apie ALK sky

riaus gyvavimą lai būna ži
notina: Po pereito spalio kon
ferencijos iš ALK Brooklyno 
Skyriaus pasitraukė tik trys 
kuopos: SLA, LSS ir LDD. 
Gi pasiliko ir tebesilaiko 20 
kuopų bei organizacijų! Už 
Gasiūno rezoliuciją Lietuvos 
klausimu balsavo 64 prieš 
stils.oninių 25-kis, ir šių skait
linių “N. G.“ niekad ir nie
kur neužginčijo!

—o—
Socialistai sako: jei Stalinas 

šaudė trockistus už susidėji
mą su naziais, tai ar nereikėtų 
dabar už tą patį taip pasielgt 
su Stalinu ?

Tai bandymas drumst van
denį. Trockistai buvo šaudo
mi kaltinimu suokalbiavime 
su naziais ir kitais sunaikint 
Sovietus išdraskymu šalies. Gi 
Stalinas pasirašė nepuolimo 
sutartį su naziais savo šalies 
sustiprinimui ir apsaugai. Tik 
tos sutarties pasekmėj Lietu
va ir Vilnių atgavo!

Išdavystė ir apsauga—tai 
ne tas pats. Bet mūsų bro
liam socialistam, matote, rei
kia jieškot durnelių . . .

Kai Lietuvos valdžia ir liau
dis krykštauja džiaugsmu dėl 
Sovietų atvadavimo Vilniaus 
Lietuvai, ir dėl bendro apsi- i 
gynimo sutarties su Sovietais, • 
tai Amerikos lietuviai socialis
tai, sykiu su visais reakcinin
kais, stinga vietos išliejimui 
savo tulžies tuo pačiu klau
simu. Girdi, Vilnium džiaug
tis dar ne laikas. . .

“Naujienos“ laikėsi įsikibu
sios į Chamberlaino skverną ir 
sykiu su juo skelbė Lietuvai 
“neteisėtumą“ prie Vilniaus.

Bet štai iš Londono praneš
ta, kad vyriausias karo tūzas1 
Chamberlainas jau atsisako 
nuo kovos už atvadavimą 
Lenkijai Sovietų užimtųjų te
ritorijų, taigi ir nuo Vilniaus.

Tai po keno skvernu dabar 
Grigaitis jieškos to “neteisė
tumo”? O jis visgi jieškos,— 
jis negalės pakęst to fakto, 
kad Sovietai Lietuvai Vilnių 
atvadavo.

LSS savo principų deklara
cijoj, priimtoj Scrantorio kon-

Kaunan Atvyko So
vietų Delegacija dėlei 
Bendro Apsigynimo

Sovietai Atsiųsią Tik iki 20,000 Savo Kariuomenės, Kuri 
Tarnaus Lietuvos Gynimui ir Sovietų Apsigynimui

Kaunas. — Sovietai at
siuntė aštuoniolika savo at
stovų kaipo delegaciją tar
tis su Lietuva apie įsteigi
mą tam tikrose vietose Lie
tuvoje stovyklų Raudonajai 
Armijai, orlaivynui ir jūros 
laivynui.

Lietuva davė Sovietams 
teisę steigti tokias stovyk
las pagal tarpusavio pagal
bos sutartį, kuri buvo pa
sirašyta su Sovietais spalių 
10 d. Pagal šią sutartį, So
vietai sugrąžino Lietuvai 
Vilnių ir Vilniaus apskri- 
čius.

Pranešama, kad Sovietai 
atsiųsią į leidžiamas sto
vyklas Lietuvoj 20,000 savo 
armijos. Jinai gi tarnaus 
Lietuvos gynimui, taipgi 
Sovietų apsigynimui ir bus 
užlaikoma sovietiniais kaš
tais*

(Taip rašo amerikonų ži
nių agentūra Associated 
Press. Tatai turėtų suma- 
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Rooseveltas Pamaldose už 
Karo Laimėjimą Anglijai
Hyde Park, N. Y.—Vie- 

tinėje episkopalų bažnyčio
je sekmadienį dalyvavo pa
maldose ir prezidentas Roo- 
seveltas. Kai kunigas Fr. 
R. Wilson meldėsi, kad Die
vas padėtų Anglijai laimėt 
karą prieš Vokietiją, tai ir 
Rooseveltas nulenkė galvą.

Visi maldininkai suprato, 
jog Rooseveltas geidžia, 
kad Anglija ir Franci j a su
muštų Vokietiją.

ferencijoj, pasisakė prieš nau
dojimą spėkos. Jie nei per 
colį nepasitrauksią nuo de
mokratinio socializmo. Jie ne
galį pripažint jokios diktatū
ros. Darbininkų klasės (liau
dies didžiumos) diktatūra ir 
buržuazinė bei fašistinė .(liau
dies mažumos) diktatūra jiem 
tas pats.

Sulyg socialistų, socializmą 
vykint reikėtų tik tada, kai 
paskutinis buržujus už jį bal
są paduos. O kaip gi kitaip, 
jei atmeti spėką? Ispanijoj 
įsisteigė demokratija. Bet 
generolas Franco pasakė: aš, 
balsuoju prieš jjj. kardu! Na, 
tai, sulyg socialistų, išeina 
taip: Draugučiai, mes prieš 
spėką; tai palaukim iki ir 
draugas Franco balsuos su 
mumis. . .

v Iki ant mūsų planetos žmo
nija gyvuos, tai socialistai, 
savo dėsnio laikydamiesi, so
cializmo įvykint negalės. Su
lyg priešspėkinio dėsnio, jie 
net negali būt ne tik socialis
tais, bet nei demokratais. Vi
so labo—košė!

ORAS.—Vėsu. 

žint baimę Amerikos saliū- 
ninių tautininkų, kurie per
sigandę pasakoja, būk So
vietai atsiųsią “35 tūkstan
čius” savo raudonarmiečių, 
o jie užkariausią merginas, 
nuo lietuvių.)

Lietuvos armijai buvo 
nustatyta įžengt į Vilnių 
pirmadienį, spalių 23 d. Lie
tuva turi 23 tūkstančius 
savo nuolatinės armijos.

Indijos Žmonės Sako 
Anglijai: Duok Mums 
Demokratiją Dabar!
Delhi, Anglija. — Angli

jos karaliaus vietininkas 
Indijoj, lordas Linlithgow 
išleido pareiškimą, jog tik 
po karo Anglijos valdžia 

i svarstys, kaip mažu-pama- 
žu duot didesnę savivaldy
bę įvairioms provincijoms, 
iš kurių susideda Indija; 
sako, kad Indija “dar ne
pribrendus” gaut tokią pla
čią savivaldybę, kokią turi 
Kanada, Australija ar kiti 
Anglijos dominionai.

Bet indų Kongreso Par
tijos vadai, J. Nehru ir kiti 
reikalauja nelaukt, iki baig
sis karas, o dabar leist 
įsteigt demokratinę centra- 
linę valdžią Indijoj, ir kad 
ta valdžia būtų atsakomin- 
ga visos Indijos seimui, o 
ne Anglijos karaliaus vieti
ninkui, kaip iki šiol. Kitaip, 
tai indų Kongreso Partija 
nepadės Anglijai vest da
bartinį karą, sako tie vadai.

Jie taipgi reikalavo, kad 
Anglijos karaliaus vietinin
kas Linlithgow paaiškintų, 
dėl ko Anglija iš tikro ka
riauja. Jis atsakė, kad “šiuo 
laiku aš dar negaliu paro-l 
dyt karo tikslų.”

Kiek pirmiau indų Kon
greso Partija išleido mani
festą, reikalaudama, kad 
Anglija duotų Indijai nepri
klausomybę.

Dabar Indų Kongresas, 
vadovaujamas M. K. Gan- 
di’o, įsakė pasitraukt iš vie
tų aštuonioms Indijos pro
vincijų ministerijoms. Tas 
p a s i t r a u kimas yra indų 
protestas prieš Anglijos im
perialistinę politiką.

Indų Kongresas kontro
liuoja visų,Indijos provin
cijų vietines valdžias, apart 
trijų.

Bet Anglija yra davus 
valią savo gubernatoriams 
atmest provincijų seimelių 
tarimus.

(Anglija tik kitur neva 
“už demokratiją” kariauja, 
bet savo kolonijoj Indijoj 
laiko cariškoj priespaudoj 
350 milionų žmonių.)

KAUNO DIENRAŠTIS GIRIA SOVIETUS, KAD 
JIE GINA SILPNESNIU TAUTU LAISVĘ

Kaunas. — Lietuvių dien
raštis “Apžvalga” šiltai gi
ria Sovietų Sąjungą, kad 
Sovietai palaiko teisę pris
paustoms tautoms apsi
spręsti ir savivaldiškai gy
venti. Tai šitokią politiką 
sekdami, Sovietai sugrąži
no Lietuvai ir Vilnių su ap
linkiniais apskričiais, sako 
“Apžvalga.”

Per paskutinius 19 metų 
įvyko permainų tarptauti
nėje politikoje, bet Sovietai

SOVIETAI IR TURKIJOS SU-
TARTIS SU TALKININKAIS

Maskva.—...“Negalima laikyt taikos įrankiu tą 
savitarpinės pagalbos sutartį, kurią Anglija ir Fran- 
cija padarė sų Turkija,” rašo “Izviestija,” Sovietų vy
riausybės organas:

“ši sutartis liudija, jog Anglija ir Francija įtrau
kė Turkiją į karo ratą. Turkija, pagal šią sutartį, yra 

’pasižadėjus kąriaut Anglijos ir Francijos pusėje prieš 
Vokietiją ir Italiją...

“Turkija čia prisiėmė tokia atsakomybę, kuri tu
rės paliest jos politiką labai artimoj ateityj... Nors 
šiaip ar taip, Sovietų Sąjungai nėra pamato gailėtis 
to, kas atsitiko.

“Kai kas sako, kad Sovietai galį pralaimėt dėl šio 
Turkijos susidėjimo su Anglijos-Francijos (karine) 
sąjunga. Tai,*? žinoma, ne tiesa. Sovietai /neprisidėjo 
prie šio bloko, o išlaikė savo bepusiškumą (neutralu
mą) ir savo veikimo laisvę. Tatai gi yra tikrai geras 
dalykas kas liečia taikos palaikymą.

“Anglijos-Francijos sutartis su Turkija nenaliečia 
Sovietų Sąjungos tiesioginius reikalus. Turkijos pasi
žadėjimai yra aiškių-aiškiausiai nustatyti protokole, 
prijungtame prie sutarties, ir tas parodo, jog Turkliai 
nėra prievolės dalyvaut jokiame veiksme, kuris galėtų 
ją traukt j karą su Sovietų Sąjunga.

ANGLIJOS-FRANCIJOS POLITIKIERIŲ 
SĄMOKSLAS

“Tačiau planai Anglijos ir Francijos diplomatų 
siekė toliau, negu tik sutartis su Turkija.” Juk Angli
jos ministeris pirmininkas Chamberlainas, kalbėdamas 
savo seime apie pasirašymą sutarties su Turklį a. pa
reiškė, jog buvo laukiama, kad “Rusija ir Turkija taip 
pat padarys savo sutartį.”

“Iš Chamberlaino pareiškimo matome, jog Angli
jos-Francijos diplomatai aiškiai turėjo viltį, kad So
vietai padarysią kokią (šaligrečia) sutartį su Turki
ja,” rašo “Izviestija,” Sovietų valdžios organas.

“Anglijos ir Francijos laikraščiai sakė, kad An
glijos-Francijos sutartis su Turkija tai esąs ‘išbandv- 
mas, kaip stiprus yra So vie tų-Vokieti jos draugiš
kumas.’

“Visi tie dalykai sudaro įspūdį, jog buvo tam tikri 
(Anglijos ir Francijos) planai, kurie siekė įvaryt kylį 
tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos.

(Tąsa 2-ram puslp.)

NAZIŲ SUBMARINAI
NUSKANDINO DU AN

GLIJOS LAIVUS
London, spal. 23. — Vo

kietijos submarinai paskan
dino prekinį Anglijos laivą 
“Sea Venture,” 2,327 tonų 
įtalpos, netoli Škotijos, ir 
“Whitemantle,” 1,692 tonų 
įtalpos, Šiaurinėje Jūroje, 
kaip kad anglai praneša. 
Nėra žinios apie 14 pasta
rojo laivo jūrininkų.

“FONIŠKAS” KARAS

Washington. — Amerikos 
karininkai vadina Anglijos- 
Francijos karą prieš Vokie
tiją tik '“fonišku.” Nemato 
tikro karinio veikimo, o tik 
savotišką žaidimą.

niekad nepakeitė savo nusi
statymo kas liečia Vilnių— 
jie visados pripažino Lietu
vai teisę valdyt Vilnių, ra
šo tas lietuvių laikraštis.

“Sovietai jungia stiprini
mą savo apsaugos su politi
ka apsisprendimo prispaus
toms tautoms. Ir naujoji 
Sovietų Sąjungos sutartis 
su Lietuva taip pat yra pa
grįsta šiais dviem princi
pais,” sako “Apžvalga.”

LENKŲ NEVA “VAL-1 
DŽIA” PROTESTUOJA

PRIEŠ SOVIETUS
Paryžius. — Lenkijos ne

va “valdžia” Paryžiuje įtei
kė protestą Francijai ir An
glijai prieš Sovietus, kad, 
girdi, Sovietai neturį teisės 
daryt balsavimus atvaduo
tuose nuo Lenkijos plotuose 
ukrainų ir baltarusių. (Tais 
balsavimais Sovietai davė 
ten žmonėms apsispręst, ar 
jie nori prisidėt prie So
vietų Sąjungos ar įsikurt 
n e p r i k lausomas respubli
kas.)

Paryžius. — Pranešama, 
kad Vokietija prašė kariš
kos Sovietų talkos, bet So-
vietai atmetė prašymą.

Įstatas Trumpina Dar
bo Laiką; Daugeliui 

Pakelia Algas
Dvylikai Milionų Darbininkų Įveda Trumpesnę Darbo Sa
vaitę; Prideda Algų apie 700-tam Tūkstančių Darbininkų
Washington. — Nuo šio 

antradienio turi būt su
trumpinta darbo savaitė 
nuo 44 valandų iki 42 va
landų visoj šalyj, pagal Al- 
gų-Valandų Įstatymą, bet 
tiktai tiems darbininkams, 
kurie gamina
pardavinėjamus
jinėje prekyboje. O tai dir
biniai, kurie pardavinėjami 
ne tik toj pačioj valstijoj,

Estonai ir Latviai Malo
niausiai Pasitiko
Raudonarmiečius

Tallinn, Estonija. — So
vietai atsiuntė sutartą 
skaičių savo raudonarmie
čių, jūrininkų ir lakūnų 
įsisteigt Dagoe ir Gesei sa
lose, pagal Estonijos tarpu
savio apsigynimo sutartį 
su Sovietais; ir estonai vi
sur kuo širdingiausiai pa
sitiko ir priėmė tuos Sovie
tų raudonarmiečius, jūri
ninkus ir lakūnus kaip sa
vo tautos draugus-gynėjus.

“Kaip rudenį lapai krinta 
nuo medžių, taip dabar nu
krito šmeižtai, kurie per 
daugelį metų buvo sklei
džiami prieš Sovietų Są
jungą,” rašo vienas prane
šimas iš Estonijos sostinės 
Tallinno į Maskvą: “Estoni
jos žmonės mato aukštą 
laipsnį sovietinių jūrininkų 
kultūros, gražų jų užsilai
kymą ir mandagumą. O. 
raudonarmiečiai labai įdo
mauja estonų teatrais, kny
gų krautuvėmis, koncertais 
ir paminklais, išreikšdami 
gilią pagarbą tautinei esto
nų kultūrai. O kada sovie- 
tinis torpedlaivis “Karolis 
Marksas” atplaukė į Esto
nijos Baltiškąjį Uostą, tai 
gyventojai stebėtinai pui
kiai jį pasitiko, delnais plo
jo ir mėtė savo kepures
aukštyn į orą. Tai ne seno
sios Rusijos jūrininkai, an- 
dais mus vergusieji,” sakė 
estonai.

Ryga. — Atplaukiant So
vietų kariniams laivams į 
Liepoją, jie dvidešimt vie
nu šuviu iš kanuolių pa
sveikino Latviją, o Sovietų 
orkestras griežė tautinį 
Latvijos himną ir Interna
cionalą. Latviai, iš savo pu
sės, mušė 21-ną kanuolių 
šūvį, sveikindami Sovietus 
ir grieždami Internacionalą 
ir tautinį Latvijos himną.

Perth Amboy, N. J., spal. 
23. — Per gaisrą Generalėj 
Ligoninėj sudegė keturi kū
dikiai, du berniukai ir dvi 
mergaites.

kur jie dirbami, bet išveža^ 
mi pardavimui ir į kitas 
valstijas.

Nuo šio antradienio taip 
pat turi būt pakelta alga 
tokiem darbininkam iki 30 
centų valandai, kur jie iki

dirbinius, šiol gavo mažiau negu 30 
tarpvalsti- centų.

Per pirmuosius metus 
Algų-Valandų Įstatymo vei
kimo, tai yra, iki šiol, buvo 
nustatyta 25 centai valan- 
dai kaipo būtina mažių-ma- 
žiausia alga darbininkams, 
kurių dirbiniai pardavinė
jami tarpvalstijinėje preky-
boje.

Taigi nuo šio antradienio 
darbo savaitė turi būt 
dviem valandom sutrum
pinta daugiau kaip dvylikai 
milionų darbininkų ir penk
tuku valandai pakelta alga 
690,000 darbininkų, kurie 
tegaudavo iki 25 centų į va
landą. t

Už darbo laiką virš 42 
valandų savaitėje fabrikan
tai turės mokėt pusantro 
sykio tiek kaipo už viršlai
kius atsitikimuose paeinan
čiuose po šiuom įstatymu.

Tokios mažių-mažiausios 
(minimum) algos ir darbo 
valandos bus per šešis se
kančius metus, o paškui, pa
gal šį įstatymą, tai fabri
kantai tarpvalstijinių dirbi
nių turės mokėt darbinin
kams nemažiau kaip po. 40 
centų valandai; ir regulia- 
ris darbo laikas bus 40 va
landų per savaitę.

Iki šiol daugelis darbi
ninkų gaudavo mažiau kaip 
po 30 centų valandai pen
kiose pramoniškose šiauri
nėse valstijose ir vienuoli
koje pietinių valstijų.

Pačių Anglų Šarvuot
laiviai Paskandinę Ke

leivinį Anglų Laivą
Berlin. — Anglijos kelei

vinis laivas “Athenia” sy
kiu vežė amunicijos1 krovi
nius, ir kariški Anglijos 
agentai rugs. 3 d. patys pa
degė karo medžiagas tame 
laive. Bet “Athenia” dar 
per 14 valandų neskendo; 
tada Anglijos laivyno mi
nisteris W. Churchill at
siuntė tris šarvuotlaivius, 
kurie bombardavo ir nus
kandino tą keleivinį Angli
jos laivą “Athenią.” Taip 
rašo valdiška nazių spauda. 
Taip Vokietijos propagan
dos ministeris Goebbels da
bar per radio kaltino An
glijos valdžią, ypatingai jos 
karo laivyno m i n isterį 
Churchillą, šaukdamas:

(Tąsa ant 6-to pust)
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sų, tai jis ir bus išrinktas, nors jo są
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Demokratijai Kenksmingas Žygis
New Yorko miesto rinkimams tvar

kyti taryba, trimi balsais prieš vieną, 
nutarė išmesti iš rinkimų sąrašo keturis 
komunistų kandidatus į miesto tarybą. 
Tais keturiais žmonėmis yra Petras 
Cacchione (Brooklyne), Israel Amteris 
(Manhattane), Paul Crosbie (Queens) ir 
Isidor Begun (Bronxe).

Šitie kandidatai tapo išmesti iš rinki
mų sąrašo neva dėl techniškų trūkumų. 
Buvo surinkta apie pusė šimto tūkstan
čių piliečių parašų po peticijomis, rei
kalaujančiomis juos įdėti į rinkimų są
rašą. Tačiau pasirašiusieji nepažymėjo 
savo rinkiminių distriktų, kuriuose jie 
gyvena. Neva tuo pasiremdama rinki
minė taryba ir išmetė šiuos keturis kan
didatus.

Buvo kreiptasi į teismą. Žemesnysis 
teismas rinkiminės tarybos padavadiji- 
mą atmetė. Tuomet taryba kreipėsi į 
aukštesnį teismą—State Court of Ap
peals. Pastarasis atmetė žemesniojo teis
mo sprendimą ir užgyrė daugumos nai’ių 
rinkiminėj taryboj tarimą.

Nereikia nei aiškinti, kad šitie keturi 
kandidatai išmesti iš rinkimų sąrašo ne 
del tų technikinių trūkumų. Tai buvo 
padaryta reakcininkų grynai politiniais 
sumetimais—dėl to, kad jie yra komu
nistai. Reakcininkai buvo nusigandę, nes 
šiemet komunistų kandidatai būtų gavę 
kur kas daugiau balsų, negu per pereitus 
rinkimus. O per pereitus rinkimus Pet
ras Cacchione tik per 300 balsų nebuvo 
išrinktas į miesto tarybą.

Šis reakcininkų žygis., aišku, yra pa
neigimas demokratijos, yra paneigimas 
pačių pamatinių demokratinių teisių. Bet 
jie, matyt, nepaiso, o dirba savo, kad 
tik užduoti smūgį komunistiniam judė
jimui.

Komunistų Partijos organas “Daily 
Workeris” skelbia, kad, nepaisant to vis
ko, komunistai • rinkimų kampaniją va
rysią pirmyn ir raginsią piliečius-bal- 
suotojus įrašyti paminėtųjų kandidatų 
vardus. Miesto konstitucija, mat, duoda 
teisę piliečiams įrašyti vardus tų kan
didatų, kurie jiems patinka. Jei tik tokis 
kandidatas gaus užtenkamą skaičių bal-

Kas Gi Jos Paiso
Nors aną dieną iš Londono buvo pra

nešta, kad “naujoji Lenkijos valdžia” su
tinkanti pripažinti Sovietams tas terito
rijas, kurias kadaise turėjo Lenkija, bet 
kurias dabar pasiėmė Sovietų Sąjunga 
ir Lietuva (Ukrainą, Baltarusiją ir Vil
nių), tačiau iš Washington© ateina kito
kių žinių. Skaitytojas bus pastebėjęs pir
madienio “Laisvės” laidoj žinią, kad 
“naujoji Lenkijos valdžia” pareiškusi 
Lietuvai protestą dėlto, kam ši ėmusi 
Vilnių! Atseit, dabartinė Lenkijos “val
džia” yra karo stovyj su Lietuva.

Jeigu buvusieji Lenkijos valdytojai ši
taip elgiasi, tai jie pasirodo ne tik juo
kingi, bet ir dideli nevidonai. Jie dar vis 
savinasi tą, kas ne jų. Daugiau: jie no
ri, kad pasaulis kariautų, kad žmonės 
lietų savo kraują už tai, kad jie galėtų 
atšigrobti kadaise pasivogtas žemių sri
tis. Juk Ukraina ir Baltarusija niekad 
nebuvo Lenkijos. Lenkija tuos kraštus 
pasivogė. Juk Vilnius—ne Lenkijos. 
Lenkijos plėšikai jį buvo pasivogę iš Lie
tuvos. Dabar, kai buvusieji Lenkijos val
dytojai privedė savo kraštą prie tokios 
didelės katostrofos, kai pavogtosios že
mės pateko į rankas savo šeimininkų, 
tai tie patys Lenkijos plėšikai protestuo
ja ir, žinoma, grūmoja karu.

Buvusieji Lenkijos valdytojai greit nu
siramintų, jei už jų nugarų nestovėtų 
Anglijos ir Francijos imperialistai. De
ja, šitie remia buvusius savo talkininkus 
ir, matyt, yra pasirįžę pralieti milijonų 
žmonių kraują, kad Lenkijos plėšikams 
sugrąžinti tas žemes, kurias jie kadaise 
buvo pasivogę ir kurios šiandien išsilais
vino !

Kur jūs matėt bjauresnį dalyką!
Na, ir šitam dalykui, tačiau, mielai 

pritaria socialistai!

Bjauri Kampanija
Amerikos spaudoj pasirodė žinių būk 

šio krašto fabrikantai pradėsią karą “su 
komunistais, dirbančiais fabrikuos.” Gir
di, komunistai galį būti šnipais, jei ši 
šalis įeis į karą, tad jie reikią izoliuoti, 
išvyti iš darbų!

Nereikia aiškinti, kad tai yra gudrus 
išnaudotojų triksas. Jie yra pasirįžę iš
mėtyti iš darbų visus pažangesnius dar
bininkus, kad jie nereikalautu didesnių 
algų ir geresnių darbo sąlygų. Kitais 
žodžiais, reakcininkams rūpi sutriuškin
ti darbo unijos, organizuotas darbinin
kų judėjimas. Jie, mat, gali apšaukti ko
munistu kiekvieną žmogų, kuris tik sto
vi už šviesesnį gyvenimą. Aišku, jiems 
tas pasimojimas padalyti nepavyks!

Mes visuomet sakėme ir sakome: 
Dieso komiteto tikslas ir tikslas visų 
reakcininkų yra ne “komunizmą naikin
ti,’’ bet naikinti kiekvieną pažangesnį 
žmonių judėjimą. Jų tikslas fašizmą 
Jungtinėse Valstijose paseliupti, auklėti.

Laisvoji
Ar Reikalinga Šelpt Lietuvos 

Pavilloną ?

Kaip matyt iš laikraščių, 
tai lietuviai siunčia aukas pa- 

Į laikymui Lietuvos Paviliono 
Pasaulio Parodoj. Bet ar tos 
aukos reikalingos? Ką reiškia 
palaikymas Paviliono? Kokią 
naudą atneša tas Pavilionas 
progresyviam darbininkam? 
Dėl ko mūsų laikraščiai taip 
plačiai rašo apie Pasaulinę

ciaroma, 
pitalistai 
Aš nieko

Kaip man atrodo, tai tas 
kad tik daugiau ka- 
padaryti/ sau pelno, 
nesakau, kad aukau- 

i ir biznieriai, nes 
nori apsigavint savo vie- 

Bet progresyviam žmo- 
n^ra reikalo tokius daly- 

us šelpt.
Pereitam numeryj “Tiesos” 

patėmijau, kad
pasiuntė $50 dėl palai- 
Lietuvių Paviliono. Man

Sakykla
rodos, kad progresyvius atme
tė, nepriėmė dalyvaut Lietu
vių Dienoj Pasaulio Parodoj. 
Jeigu tautininkai gaspado- 
riauja, nepriima dalyvaut, tai 
dėl ko mūsų tie centai tenai 
turi eiti? Juk mes turim 
daug geresnių reikalų, kurie 
laukia pagelbos.

Atvažiavo senelis dr. J. 
šliupas dalyvaut Pasaulio Pa
rodos Lietuvių Dienoj. Tai 
žmogus, kuris mums lietu^ 
viams atidarė akis, ne vieną 
iš mūs atitraukė nuo bažny
čių, kur ir šiandien kai ku
rie būtume mulkinami. Mes 
turim atiduot didelę garbę Dr. 
J. šliupui.

Tas žmogus atvažiavo kelis 
tūkstančius mylių, kad atsto- 
vaut Lietuvos pirmeivius, kad 
pasveikint Amerikos lietuvius 
varde progresyvių žmonių. 
Bet tautininkų štabas atsisakė 
duot tam seneliui išreikšt sa

vo mintis ir pasveikint Ame
rikos lietuvius varde pirmei
vių.

Ar mum reikia juos remt 
šitam momente? Man rodos, 
kad LDS labai prastai pasi
elgė, pasiųsdami $50 dėl Lie
tuvos Paviliono palaikymo. 
Jeigu jie mus progresyvius 
nepriėmė dalyvaut Lietuvių 
Dienoj, tai kam jie ima nuo 
progresyvių tuos $50? Jeigu 
mes jiem nelegališki, tai ir 
mūsų pinigai nelegališki. Te
gul jiem kunigai ir ponai 
siunčia aukas. O mes darbi
ninkai turime kur siųst aukas. 
Mūsų kovotojai šaukiasi iš 
Francijos, kur uždaryti kon
centracijos kempėse, kurie 
kovojo už mus. Tai mūsų 
reikalus jie gynė ir jiem rei
kalinga pagelba. Bet ne po
nam tautininkam su jų Pavi- 
lionu. zTai taip man atrodo.

Senas Grinorius.
Redakcijos pastaba. Mes, 

žinoma, kitaip žiūrime į Lie
tuvos Paviliono palaikymą. 
Mes tai skaitome kultūriniu

JAPONŲ GAUJOS NAIKINA 
AMERIKONŲ BIZNIO 
ĮSTAIGAS SHANGHAJUJ
Shanghai, spal. 21.—Ja

ponų agentai, perrengti chi- j 
niškais drabužiais, užpuolė 
policininkus,- kurie saugojo 
gatves-kelius einančius pa
lei Tarptautinę Koloniją; 
nušovė vieną chiną polici
ninką ir sužeidė vieną in- 
dusą anglų policininką.

Šiomis dienomis japonų 
valdininkai S h a n g hajuje, 
užimtame Chinijos didmies
tyje, nusprendė nušluot ša
lin chinus policininkus, ku
riuos Tarptautinė Kolonija 
samdo saugot kelius einan
čius palei ją.-

Jungtinių Valstijų valdi
ninkai Tarptautinėje Kolo
nijoje grūmojo pašaukt sa
vo jūreivius gint tuos kelius 
nuo japonų. Bet Anglijos 
valdininkai patarė to neda-

Japonai Shanghajuje su
darė neva “chinų” gaujas 
užpuldinėti ir plėšt ameri
konų ir anglų biznius tame 
mieste, ir tos gaujos jau 
siaučia tenai.

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

Dar Apie Lattimero Mainierių Skerdynę
Draugas J. Ramanaus

kas aprašo “Laisvėje” apie 
skerdynes, suruoštas prieš 
Lattimero mainierius. Jis 
rašo, kad toje kovoje krito 
21 .darbininkas. Jų tarpe 
buvo penki M lietuviai. Tų 
kritusiųjų eilėse yra ir ma
no dėdė, mano tėvo brolis. 
Gal tada jis vadinosi Wil- 
kowsky. Mat, jis buvo su
lenkėjęs, bet tikras lietuvis.

Aš dar mažas buvau Lie
tuvoje, kai mano tėvelis pa
sakojo apie tą baisią sker
dynę. Jis tada vadino 
“buntaučka” tą streiką. Jis 
pasakojo, kad darbininkai 
neklausė savo ponų, tai po
nai pradėjo juos šaudyti ir 
nušovė daug darbininkų. 
Jis pats irgi dalyvavo toje 
kovoje, bet laimė pasitai
kius, kad likęs sveikas. Jis 
su ašaromis pasakojo apie 
tas baisias skerdynes.

Kaip sakiau, aš tada dari 
mažas buvau, bet kai dabar 
perskaičiau drg. Ramanau
sko raštą, tai man atėjo 
mintis, kad apie tai mano 
tėvelis pasakodavo. Tada, 
žinoma, aš nieko nesupra
tau apie tos skerdynės reik
šmę. Dabar aš suprantu tą 

• kovą ir tą didvyrišką pasi
aukojimą mano dėdės ir ki
tų kovotojų.

Būčiau labai 
jeigu kas iš 
draugų atsiųstų
brolio adresą. Jis ten kur

dėkingas, 
pažįstamų 
mano pus-

reikalu ir todėl jį visos srovės 
gali bendrai remti.

Lietuvių Diena Pasaulinėj 
Parodoj ir Lietuvos Pavilio
nas nėra vienas ir tas pats 
dalykas. Nereikia juos mai
šyti.

Beje, Lietuvių Dienos Komi
tetą buvo pasigrobę ir nepri
leido pažangiosios visuome
nės bendrai dalyvauti ne tau
tininkai, bet kunigai ir jų po
litiniai pakalikai. Kiek mums 
žinoma, tai tautininkai ir Lie
tuvos konsulas ponas Budris 
norėjo, kad visos srovės su
tilptų.

Chiniečiai mini Chinijos Dieną Pasaulio Parodoj New Yorke. Išskėtę Chinijos 
vėliavą, jie prašo stebėtojų aukų Chinijos karo nukentėjusiems sušelpti.

Socialistų Internacionale 
Nėra Minties Laisvės

Kartais tenka išgirsti so
cialistus argumentuojant, 
kad Trečiame Internaciona
le nėra minties laisvės. Ten, 
esą, iš Maskvos duodama 
įsakymai ir tų įsakymų pil
dymas yra privalomas vi- 

1 siems komunistams. Kas ki-

nors Pennsylvanijos apylin
kėje gyvena. O gal jis pats 
skaito “Laisvę” ir patėmi- 
jęs šį rašinėlį atsilieps.

Vincas Vilkauskas,
37 Fairmount St., 

Nashua, N. H.

SOVIETAI IR TURKIJOS SU
TARTIS SU TALKININKAIS

(Tąsa nuo 1-mo puslp.)
“Tai pasidaro aišku, jog buvo bandoma per šali- 

grečias sutartis tarp Sovietų Sąjungos ir Turkijos, iš 
vienos pusės, ir tarp Anglijos, Francijos ir Turkijos, 
iš antros puses, įtraukt Sovietų Sąjungą į tokią kom
binaciją, kuri būtų atkreipta labiausiai prieš Vokietiją 
ir prieš būsimus Anglijos ir Francijos priešus Vidur
žemio Jūros srityje” (kaip kad prieš Italiją)...

SOVIETAI PERMATĖ PLANUS KARINIŲ 
GEMBLERIŲ

“Sovietų Sąjunga, būdama ištikima savo politikai 
taikos ir Sovietų Valstybės reikalų gynimo, tačiau, 
sugebėjo laiku ir teisingai įkainuot Anglijos-Francijos 
diplomatų planą, o tas planas tai buvo gembleriškai 
išnaudot įsigyvenusį draugiškumą tarp Turkijos ir 
Sovietų Sąjungos.”

Bet “aiškus ir ryžtas nusistatymas Sovietų Sąjun
gos suardė tų gudragalvių planus, kurie dar kartą 
mėgino užkurt karišką priešingumą tarp Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos.”

Sykį Turkija padare minimą sutartį su Anglija 
ir Francija, tai Sovietai jau negalėjo daryt šaligrečią 
sutartį su Turkija. Tokia (Anglijos-Francijos pagei
dauta) sutartis tarp Sovietų Sąjungos ir Turkijos 
būtų nesutaikoma su Turkijos prižadais, duotais 

sutartyje tarp Anglijos-Francijos ir-Turkijos,” sako 
“Izviestija,” pagal pranešimus amerikonų žinių agen
tūros Associated Press.

(Anglijos-Francijos sutartis su Turkija, be kitko, 
žada praleist Anglų ir Francūzų karo laivus per Dar- 
danellų protaką, kaipo kelią iš Viduržemio Jūros į 
Juodąsias Marias.—Ta protaka eina per Turkijos že
mę.)

“Taigi Sovietų Sąjunga, kaip didžiausia valstybė 
prieinanti prie Juodųjų Marių, turi atsargiai temyt 
kiekvieną dalyką, kuris rišasi su žingsniais prisiar
tinimų prie Juodųjų Marių,” sako Sovietų Komunistų 
Partijos organas “Pravda.”

Anglija ir Francija jau gegužės mėnesį iš esmės 
padarė sutartį su Turkija. Ir tik kada ši sutartis buvo 
užtikrinta, tik tada Anglija ir Francija nusprendė 
išstot karan prieš Vokietiją.

Anglija ir Francija, kaip sako įvairūs karo žino
vai, nebūtų drįsusios skelbt Vokietijai karo, jeigu Tur
kija nebūtų padarius tarpusavio pagalbos sutarties 
su Anglija ir Francija.

čiata, esą, pas socialistus: 
viešpataują visiška minties 
laisvė, galį galvoti kaip 
kam patinką.

Bet kad gyvenime ne taip 
yra, faktus paduoda Ame
rikos Jungtinių Valstybių 
socialistų dienraštis “Nau
jienos”. Ten rašoma, kad 
“Šeštas Jaunųjų Socialistų 
kongresas, susirinkęs Lille 
mieste (Franci j oje) praeitą 
savaitę, vienbalsiai nutarė 
pašalinti iš Internacionalo 
‘Suvienytą Ispanijos Socia
listų Sąjungą.’ Ten pat ra
šoma: “Jaunimo Interna
cionalo sekretorius Erich 
Ollenhauer savo kalboje nu- 

rode, kad ta sąjunga suko- 
munistėjusi.”

Matot kaip?! Socialistai 
gali galvoti ir čamberlainiš- 
kai ir kitaip, ir vis bus ge
rais socialistais, tik jau, 
gink dieve, ne komunistiš
kai, nes tada jau metami 
lauk. Bet, ar yra socialistų 
galvojančių čamberlainiš- 
kai? Gal tik išsišokama 
taip išsireiškiant? Ne. Tai 
neišsišokimas. Apie tai 
skaitome Lietuvoje einan
čiame socialistų žurnale 
“Mintis”. Straipsnyje “Aiš
kumo bejieškant” sakoma: 
“1938 m. pavasarį Bliumo 
vyriausybė iškilmingai už
tikrino Čechoslovakiją, kad 
francūzų - čechoslovakų są
junga veikia. O kai po Miu
ncheno kapituliacijos ir Če- 
choslovakijos p a r 1 a m ente 
buvo balsuojama Miunche
no “taika”, visi socialistai, 
išskyrus vieną vienintelį at
stovą, pasisakė už Miunche
no “taiką.” Šitaip, žodis žo- 
din, apie Francūzijos socia
listus rašo Lietuvos socia
listų žurnalas “Mintis”.

Dabar jau matome, kad 
Francijos socialistai yra su
sitepę valstybių ir demo
kratijų išdavimu. Bet vie
ton juos nubausti pašali
nant iš Internacionalo, jie 
paliekami lošti vadovau
jančią rolę Internacionale 
ir su teise mėtyti iš Inter
nacionalo tuos socialistus, 
kurie grįžo iš pirmųjų ko
vos apkasų prieš fašizmą, 
palikdami karo lauke lavo
nais tūkstančius savo narių 
ir patys grįždami žaizdose, 
o daugelyje atvejų, amži
nais invalidais.

Ar tai ne pasityčiojimas 
iš demokratijos gynėjų? Ar 
tai ne antras čamberlainiš- 
kas žingsnis? Lai daro sau 
išvadą pats skaitytojas.

(Iš “Darbo”)

JAPONA1 LAIMĖJĘ MŪ
ŠIUS PRIEŠ CHINUS

Tokio. — Pasak japonų, 
tai jie sumušę dalį Aštun
tos Chinų Komunistinės x
Armijos ties Fengsifi, Kian-' 
gsi provincijoj, nukaudami 
“1,390” chinų; o Shansi 
provincijoj japonai laimėję 
mūšį prieš kitą chinų armi
ją, nukaudami 290 chinų ir 
suimdami į nelaisvę 178.

Bet patys japonai nesa
ko, kad jie tuomi būtų už
ėmę bent vieną chinų mies
tą ar miestelį.
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Remember
Goodness: Many are the 

ways of cementing the bricks 
ternational “friendship” in 
tYying times. But give the Rocke
feller clan a pat on the back, for 
they, in their infinite brilliance, are 
cognizant of the fact that German 
and British imperialism have

queer Irish Sweepstakes took place Fri- 
of in- 
these

day in Dublin. Thousands of Ame
ricans who planked down $2.50 on 
the line express no resentment that 
no horses were in the sweeps....

been
of the Times: — Barbara 
21-room apartment on 5th 

opposite the 
is now for

Metropolitan 
rent. Decora- 
at $100,000.00

WORLD WAR CASUALTIES
Total

(all
Total

(all
Prisoners and missing* * *

UNITED STATES
killed ....................... ’ 50,510
wounded ................. 182,674:!< *

killed 
belligerents) 

wounded 
belligerents)

in a

best 
Mr.,

competing with the American varie
ty in South America. To do their 
bit for the U. S. the Rockefellers 
are opening a Class A hotel 
large southern metropolis . .’.

—o—
Bridge Trouble: With the 

material on hand, Joe Sacal,
Mrs. Walt Incas and Birute Fulton 
to teach us ■— the mastering of 
Bridge was accomplished in ten easy 
lessons. But now that we have 
ceased trumping the partner’s ace 
we are dismayed at the falling in
terest in bridge and kindred past- ■ 
times^ Perhaps the war is to blame 
and Mr. and Mrs. John Smith have 
their time taken up by the radio 
and newspaper, for the monthly 
Treasury analysis of excise tax re
ceipts showed increased collections 
on every item except playing 
cards ...

Sweet>phrase Dept.:— “Machine 
guns chattered through the valleys 
like a convention of pneumatic ri
veters.” from a newspaper 
pondent rhapsodizing on the 
tic aspect of an Angelus 
while German and French
were busy murdering each other ...

corres- 
roman- 
tolling 
youth

Nobody Minds” Section. — The

MAN ABOUT TOWN

PITTSBURGH SYMPHONY

Dark acrid clouds rising 
the monstrous steel plants ... Flat- 
boats plying their way along the 
Ohio river with loads of coal and 
sand... Toward evening a heavy fog 
rises from the river... 
ing motionless over 
the bridge, suddenly 
by spewing forth the 
umed rot gut...

Cold, the night air penetrates 
thru all... In the distance the 
twinkling of lights Jrom homes atop 
the strangely shaped hills ... Men, 
crippled, ply their way painfully

When Fritz

-Dr. Brown 
and a world 
of the mind, 
a conclusion 
of many, is

Signs 
Hutton’s 
Avenue 
Museum
lions alone are valued 

—o— 
Oh Yeah Item: —

Kuhn, notorious leader of a Ger
man-American Bund, visited Hitler 
in Germany, they, so he says, dis
cussed the Olympic Games ...

—o—
The Cause of It All: 

of Oxford University 
authority on diseases 
has finally reached 
which, in the minds
bound to be the guiding light in un
derstanding the war and events in 
Europe. To put it quite bluntly, Hit
ler’s crazy.

Stated more in detail D?. Brown 
means that the Chancellor of the 
Reich is suffering from a paranoid 
tendency that almost amounts to 
persecutory mania, this, in addition 
to a growing magalomania with 
Messianic feelings, presupposes that 
Hitler will gradually impair what 
intellect he has until he becomes a 
raving maniac ...

' ; Now we do not doubt that Dr. 
Brown speaks with a certain 
amount of authority. For all we 
know, Hitler may really be insane, 
but oddly enough we are not en
couraged by the thought. The idea 
of waiting for the “all’s well” sign 
to be hung up over the world only 
when they place you-know-who in 
the strait jacket isn’t 
ing.

For the time being, 
are pinning our faith
awakeness of the American people 
in avoiding the war for which 

hunting 
reasons with which to cover 
hide its imperialist nature . . .

too comfort-

therefore, we 
in the wide-

British are vainly
the 
for 

and

By

along 
bursts

JOSEPH SACAL

Total
Total

PROFITEERING 
of war to U. S.

$41,000,000,000.00 
18,000 new millionaires in 1917. 
68 Wall St. corporations jump 

profits 300 pęr cent.
Food prices rise 50 to 100%.
We are still paying for the last 

war.

Cost

Celebrate Liberty 
Statue Anniv.

In a Bulletin issued this week, 
the American Committee for Pro
tection of Foreign Born, celebrates 
the 53rd anniversary 
cation of the Statue 
October 28th.

by A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS

8,588,315

w.4:

21,210,452
7,750,919

of the dedi- 
of Liberty on

contains facts 
concerning the

"Hi story of C.P.S.U.”
A Review

world. What 
the 

the 
its

It is

U.S.S.R. 
world is 
economic 
not pos-

this 
the 
the 
that

ei clear statement of 
of the Bolsheviks on 
of war, so pertinent

point is
position 
question 
it must be quoted:

The 7-page Bulletin 
and information
Statue of Liberty and also an ad
dress by President Franklin D. Roo
sevelt at the ceremonies attending 
the 50th anniversary of the dedica
tion'' of the Statue.
Bulletin 
cents.

Copies of the 
can be obtained for five

Horrors, Major, what happened !” 
A cab driver socked me!”

‘‘Since
Liberty 
harbor, 
coming 

rem ind

its dedication,” the Bulle
tin states, “the Statue of 
has stood In New York 
welcoming the immigrant 
here to seek freedom, ever
ing the American people that their 
country was founded in liberty and 
can continue as a democracy only 
as long as the principle of equality 
for all is maintained.

Dust Be My Destiny
CHAPTER IV

0-

(In the last two months the So
viet Union has become the center 
of controversy in the 
is the government* of 
that every nation in 
concerned vitally with 
and political acts ?
slide in one article or series of ar
ticles to explain clearly the role of 
the Communist Party of the Soviet 
Union, nor to point out the role of 
a socialist society in a capitalist 
world; but it Is possible to under
stand the historical background and 

’ important role of socialism in the 
: Soviet Union and the world by read
ing one of the most important books 
issued in many years—“The History 
of the Communist Party of the So
viet Union.”)

“It was not, to every kind of 
war that the Bolsheviks were op- • 
posed. They were only opposed 
to wars of conquest, imperialist 
wars. The Bolsheviks held that 
there are two kinds of war:

“a) Just wars, wars that are 
not wars of conquest but wars of 
liberation, waged to defend the 
jM'ople from foreign attack and 
from attempts to enslave them, 
or to liberate the people from 
capitalism slavery, or, lastly, to 
liberate colonies and dependent 
countries from the yoke of impe
rialism; and .........................................

“b) Unjust 
quests, waged 
slave foreign 
reign nations.

“Wars of the first kind 
Bolsheviks supported. As 
of the second kind, the 
vicks maintained that a 
struggle must be waged
them to the point of revolution 
and the overthrow of one’s own 
imperialist government.”

The imperialist nature of the 
present war is'clear in the light of 
the above.

The section devoted to the Soviet 
Revolution and the victory of So
cialism on one sixth of the earth is 
vivid in its clear analysis and ex
planation of what occurred.

“History of the C.P.S.U.” 
book that must be in every 
if one is to understand the
events of our time and be able to 
chart a course for the future.

wars, wars of con 
to conquer and 
countries and

History of the Communist Party 
of the Soviet Union (Bolshevik). A 
short course edited by a commission 
of the Central Committee of the 
C.P.S.U. (B.) Authorized by the 
Central Committee of the C.P.S.U. 
(B.) International Publishers, New 
York City, 364 pages, Trade Price 
$2.00. Popular price $1.00.

HE successful Socialist revolu
tion in the Soviet Union, the 

largest single country in the world, 
is universally accepted as the most 
important historical event since the 
World War. The replacement of 
capitalism by a new social-economic 
formation—Socialism, has inevitably 
had a profound effect on the world’s 
thinking, the world’s search for a 
solution of its economic and poli
tical problems. And it becomes in
creasingly clear that in the inter
national arena the problems of war 

i and peace cannot be solved without 
due cognizance of the new and 
mighty power of the USSR.

en- 
fo-

the 
to wars 
Bolshe- 
resolute 
against

is a 
shelf 
vital

“Don’t move, either of you!” Joe 
broke in grimly. “She goes out if I 
have to kill everybody in here! ... 
Get their keys, Mabel... !”

Mabel nervously took the keys of 
both jailer and matron. Joe backed 
them into a cell, slammed the door, 
locked it and rushed from the jail 
with Mabel. “Somebody may be. 
around,” he warned her, “Walk nor
mally and I can be close enough to 
throw a gun on them. Nick’s wait
ing for us!” He locked the steel 
door, threw the keys far inside, 
closed the outer door, and crossed 
the street.

As they piled into his car, Nick 
murmured, “This is good, Mabel. .. 
this is good!” and got swiftly under ' 
way, bound Tor the freight yards.

As Joe and Mabel got out, Nick 
said sadly, “Well... we got here ...” 
Joe held out his hand, “Thanks for 
all you’ve done for us, Nick!”

“Ah . .. that’s nothing .. . Maybe 
you need money ... I give it to 
you ...”

“No, thanks, Nick . . . we’ll 
along...”

“How? .How you live?”
“I don’t know ... somehow .. .”
“But all this time they look 

you ... I worry . . .”

said
Joe with forceful cheeriness, 

as the elderly night jailer opened 
the outer door, and peered suspi
ciously between the bars of the 
door beyond it.

ELLO there, Pop...!

B’klyn Performs 
“Baudžiavos”“The spirit of tolerance and un

derstanding in which the Statue of 
Liberty was dedicated—and the ve
ry democracy which she has always 
symbolized—is threatened today by 
a wave of alien-baiting which has 
been intensified by recent develop
ment in Europe. In Congress more 
than 70 so-called anti-alien bills are 
pending. All of these measures—for 
deportation, fingerprinting, registra
tion, concentration camps — threat
en to destroy the liberty and demo
cratic rights of everyone in the 
United States, citizen and non-citi- 

native and foreign-born alike.”

“Watcha want?” snarled Pop.
“I gotta get some pictures of the 

Alden dame.”
' “I don’t remember ya. Who are 
ya with?”

“National Press! I think I took 
your picture last summer!” <

“Yeah?” Pop was evidently pleas
ed. Then doubts assailed him. “Wait 
a minute! One, of your guys took 
some pictures already tonight!”

“Yeah.. .” agreed Joe with a 
grin, “and some drinks afterward... 
he dropped his plates. He’s getting 

I the devil now... held up everyth- 
' ing! They told me to beat it over.
If I
You

the 
an 
for

This Sunday
BROOKLYN, N. Y.—Each year 

the B’klyn Aido Chorus presents a 
play that is tops in presentation 
and entertainment value. And this 
year is no exception when the cho
rus joins hands with the Liaudies 

“Baudžiavos 
act play on 

in Czarist 
one be en-

The appearance of this authorita
tive History of the Communist Par
ty of the Soviet Union, which bril
liantly illuminates the historical for
ces that led to the great October 
Revolution and records and analyzes 
the main stages in the building of 
Socialism up to the adoption of 
Stalin Constitution in 1937, is 
event of the greatest importance 
all progressive, thinking people.

The History records how a group 
of men and women joined together 
in a political party undertook to 
shape events, to “make” history for 
their people and country, and how, 
against all odds, this Party, backed 
by the will of the people, exerting 
superhuman effort, established a 
new system of production and dis- 

| tribution and human relationship in 
I accordance with the teachings of 
scientific Socialism it adopted as its 
guide. It traces the growth of the 
Party from its obscure beginnings 
in semi-feudal, backward, autocratic 
Tsarist Russia to its present posi
tion 

, first for į

zen,
walk ... Spasmodic out- 
music from the restau- 
bar nearby ... This Sa

turday eve, everybody celebrates,- 
forget those dreary hours of work. 
“Drink, man, drink!” shouts a 
friend to a friend, “tomorrow the 
bar’s closed.” Yes, even here Blue 
Laws prevail....

Sunday . . . Early morn church 
go’ers wend their way toward a 
drab looking structure. Lithuanian 
it is. Bars closed, movies open in 
the afternoon, yeh, Blue Laws ...

Trains constantly thundering by. 
Homes quiver momentarily. The 
scream of the whistle puts one on 
edge. Voices are drowned ...

Uptown movie house features 
stage show, "Flying Down to Rio,” 
direct from Broadway. Bus they 
travel in says Missouri. Boring 
show... Man on stage says he’ll 
sing and play piece audience de
sires. “Name it!” he shouts to the 
audience. “Play Mrs. Maguire’s 
Baby Carriage.” shouts an enthus
iast.
stage. "Is it a new song? 
does it go ?
the enthusiast gleefully, followed by 
a roar from the crowd ...

Raw, evil smelling cut plug on 
sale at tobacco stores. Tobacco

the 
of

from rant and

A drunk lean- 
the railing of 
comes to life 
recently cons-

Ask Justice for
U.S. Minorities

NEW YORK, N. Y. — Four mino
rity groups in the United States, 
Negroes, Indians, Mexicans and 
Orientals, now are asking for “that 
justice and good-will which we ad
vocate for minorities in other lands, 
“the American Committee on Reli
gious Ri£]]£^^d^Minorities declared chewing individuals splatter side-

| walks with healthy spats ... Street 
car fare ten cents, three slugs for a 

town you pay 
Coming into

"What is it?” asks man on 
How 

“Ya push it!” shouts

in a statement this week.
The statement was issued on a 

background of reports from Europe • qyarter 
of extension of democratic rights to 1 
the formerly oppressed minorities of 
Western Ukraine and Byelo Russia 
now under 
viet’s Red 
concessions 
nia and in

The committee expressed the be
lief that religious and racial perse
cution was threatening to spread in 
the United States, and chided orga
nized religion for its failure to sup
port the Negro and other minori
ties in their struggle for equal 
rights.

Discussing the persecution of the' 
Negro, it asserted it was imperative 
that organized religion should act 
decisively to end anti-Negro discri
mination. It also assailed discrimi
natory practices gainst Mexicans, 
Indians and Orientals.

the protection 
Army, and of 
to minorities 

Yugoslavia.

of the So- 
important 
in Ruma-

Leaving 
when you get off. 
town you pay getting on... Neon 
Signs... “Drink Iron City Beer”! 
‘Duquesne is the best!”

Revolutionary heritage of the 
people obvious in preparation for 
premiere showing of “Alleghaney 
Uprising ...” Lithuanian clubs same 
atmosphere as in other states... 
Beer drinkers, discussionists, danc
ing to the unseemingly ending pol
kas (due most likely to Polish cri
sis).

L. D. S’ers... Vibrant youthful 
group in Esplen. Albert Balchus, 
Jimmy Labanauskas, Eddie, Vir
ginia, Lillian, Alice Mažeika, Anne 
Schwall. Alice signs up as drive 
member ... Balchus—more informa
tion on merit system... Group 
tickled pink over arrival of LDS 
Junior shields...

North Side ... Evening conversa
tion .,. Mary, Sophie, Bess Orman... 
Talks with Isabelė, George Leko- 
vitch ... Possibility of branch ... 
More later... Sometime

High Note
Beauty wrackt 

note
High
While trees 

in late August gold 
afternoon 
tell of soon Fall 
and Winter 
with hushing

Sigh
She sings 

with tear sparkle eye 
of once 
love

Came
High note 

from parted lips 
in silver

Wane
—I). K.

Lith Prof. Lauds 
Cultural Relations 
With USSR

KAUNAS. - 
“Mūsų Vilnius 
lished here, 
writes in an article:

In the newspaper 
’ (Our Vilno) pub- 
Professor Kemezhis

“Our neighbor, the great Soviet 
Union, has transfered Vilno and the 
Vilno region to us. Need one ex
plain the tremendous significance of 
this act of the USSR?

"We are glad that now we have 
a direct frontier with our great 
neighbor which enables us to main
tain even closer political, cultural 
and economic relations with her.

“The contributions of the great 
Russian people to science, art and 
literature have long been recognized 
by our people. The Lithuanian 
people follow with close attention 
the successes of the USSR in all 
spheres of endeavor and particularly 
in the cultural field.

“We will strive to extend com
mercial relations with the USSR 
and to develop cultural cooperation 
with the Russian people

don’t get ’em, I’ll catch 
know how it is ... !

it, too!

taking“All right.. .” said Pop, 
out his keys and unlocking the 
door, “But I did 
guy in the world 
tonight...”

Pop 
them, unlocked the one in front, left Į 
it so, ;
every detail. ;

“The other cameraman spoiled the ' 
films, hey?” mumbled Pop as they 
walked down ''the dimly-lit corridor 
of cells, “He had my pitcher in ’em, 
too!”

“DonT worry,” said Joe with a 
welI simulated laugh, "I’ll take care 
of you ... !” Turning a corner they 
came upon a hard-faced woman who 
sat by a desk reading a newspaper. 
Beyond, stretched the women’s cells. 
“He’s from the National Press,” Pop 
explained, “The other guy got 
drunk and spoiled the film so he’s 
goin’ to take some more pitchers of 
you and me and the Alden dame! 
The matron who was thawing vi
sibly 
“You 
tron, 
with 
’em ..

“I sure do,” Joe answered in his 
most ingratiating manner, “if she’ll 
let me... !” The matron, smiling 
broadly, unlocked the door, and 
started down the corridor... "I’ll 
get her for you, mister, . right 
away ...”

“Come on out, darling,” the ma
tron cooed, “and get your picture 
taken 
rified 
cell.

Joe 
face hardening, 
both of you! I’m takin’ her outa 
here!”

The horrified matron screamed 
and fell to the floor, away from the 
gun. There was immediate clamor 
among the other prisoners. The old 
jailer took a step forward, “Put 
it up, son...” he said, “You can’t 
get away with ...”

think every news 
had been in. here

unlocked the door behind

get

of leadership in the 
Socialist State.

Role of People

world’s

mlocked the one in front, left I “Ah ... stop worryin’...! Nick, the į During the early period 
and Joe followed taking in (important thing is that she’s out of beginning of Marxism there 

now? an ideological rationalization 
hands . .. and pianism, a division of society into 

heroes and mobs; the “heroes” de
termined the course of history, the 
“mob” were merely pawns. The 
Marxist answer to this confusion 
regarding the role of the individual 
and his ideas, a confusion that per
sists to our day, is stated succinct
ly

detail.

Teatras to perform 
Nuotakos.” It is a five 
the times of serfdom 
Russia. Not only will
tertained and moved by the sto
ry, but each person seeing the play 
will leave with a clearer picture of 
the lives and times of our fathers 
and grandfothers.

PakalniškisNick

of the 
existed 

uto-jjail. What’s gonna happen 
, Listen ... I got two
this camera! Maybe the camera’ll 
bring me luck ... It has up to now! 
Remember, Mabel.. .the camera . . . 
the movie theatre . . . the guy that 
made a livin’ snappin’ pictures?” 

“Carruthers . 
“That’s right.

Maybe
I bet
worry 
under 
sleep ... we’ll live 
ginning to move, made itself heard 

' in the background. “So long Nick, 
you’re a good egg...

“So long, kid .. . sometime you let 
me know where you are ... ! ’Bye, 

He held out his hand, 
but Mabel, tears in her eyes, ig
nored it and impulsively kissed him. 
“Goodbye, Nick... we’ll see you 
again...”

Nick
“I will 
figures 
among

Ahead of them awaited their most 
amazing adventure.

(TO BE CONTINUED))

. you moan ..
. Carruthers . . . 

I can do the same thing...! 
I can ... Oh, Nick ... don’t 

about a thing ... everything’s 
control ... we’ll eat. .. we’ll 

” A freight be-

began to take out her keys.
do want pitchers of the ma- Mabel... 
too, don’t ya,” Pop went on 
a wink, “The other guy had

nodded, on the verge of tears, 
hope . . .” he said. The two 
faded into the darkness ... 
the moving box cars.

of

Marxists affirmed that it is 
heroes who create a people, 
the people who create heroes 
move history onward. He-

again!” 
for Joe,

suddenly

Mabel, numb, ter
emerged from the

pulled his gun, his
“Get ’em up ...

Engagement Notice
LINDEN, N. J. — At an infor

mal dinner party last week Mr. 
and Mrs. Adam Gudaitis of 511 
Richford Terrace, Linden, 
Jersey, have announced the engage
ment of their daughter, Antoinette, 
to Frank J. Beach, son of Mr. & 
Mrs. Leon Beach of 142 Livingston 
Street, Elizabeth, New Jersey.

New

in the book:
“In answer to the Narodniks’ 

assertion that the masses are no
thing but a mob, and that it is 
heroes who make history and 
convert the mob into a ]>eople, 
the 
not 
but 
and
roes, oustanding individuals, may 
play an important part in the 
life of society only in so far as 
they are capable of correctly un
derstanding the conditions of de
velopment of society ..and ..the 
ways of changing them for the 
better. Heroes, outstanding indi
viduals, may become ridiculous 
and useless' failures if they do not 
correctly understand the condi
tions of development of {society 
and go counter to the historical 
needs of society 
belief that they 
history.”

The struggle for
under tsarism grew and in 1905 a 
revolution was crushed 
vengeance on the part 
lity, landlords and 
against the people
who participated in the revolution. 
But all this ferocity could not wipe 
out the lessons the people learned.

in the conceited 
are ‘makers’ of

a better society

with savage 
of the nobi- 

capitalists 
and those

Policy on War
The declaration of war in 1914 

came in the midst of a revival of 
the struggle which took on a revo
lutionary character. Of special in
terest 
with 
World 
with

is the director 
taken by Mary

P. Grabauskas

with 
Sin- 
and

V. Bovinas 
leading roles 
cus, Kačergis, 
Nick Pakalniškis. The Aido Chorus 
is under the leadership of Aldona 
Žilinskas.

The play will be presented Sun
day at 3:30 p. m. and tickets are 
$1.00 and 75 cents. Dancing will 
take place after the performance. 
Tickets for dancing only are 50c.

The New National Hall where 
“Baudžiavos Nuotakos” will be pre
sented is located at 261-7 Driggs 
Avenue in Brooklyn.

Detroit Holding 
Halloween Party

To taper off 
held-Sunday 
scheduled a 
the 28th of

NEW L. D. S. SLOGAN
Get a Member in December!Get a Member

DETROIT, Mich. — 
after the concert we 
the Aido Chorus has 
Halloween Dance for 
this month at the Porter Hall. Of
course this affair will be well sup
plied from the point of view of eat
ing, drinking and dancing, as usual. 
Hoping to see you all at our Hal- 

Tony.

for the present day, faced 
the possibility of a 
War, is the chapter 
the war of 1914-17.

Second 
dealing
And atloween Dance.
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KĄ MACIAU IR PATYRIAU
LIETUVOJE

.......rr-T"  —  .• _== P. Baranauskas ■ ■ - -r, ■ =

(Tąsa)
Su apsiavimu irgi merginoms bėda. 

Merginai čeverykai kad ir prasti kainuo
ja apie virš dvidešimt litų; ateina mer
gužėlė į vakaruškas su tais čeverykais; 
išsiveda kavalierius ją pašokti. Na, o čia 
brace, kad šoka, tai šoka... turi dirbti 
mergaitė, kaip gaisrui įvykus. Kavalie
rius išsivedęs mergaitę suks, suks į vie
ną pusę, tai vėl treptelėjo visa spėka ir 
dui į kitą pusę, o čia kartais būna pa
lyta,—purvynas tik teška. Bet čia taip 
priimta, kad kuo smarkiau pasisuksi, tuo 
geresnis šokėjas. Čia kartais naujai iš 
kitur atvažiavusiam gali kilti mintis, kad 
tie šokėjai gali būt kur iš sergančių na
mo atvaryti...

Na ir keletą kartų šitaip pašokus, če- 
verykas sudrimba. Ot tai tau ir puoškis!

Kai kuriuose Lietuvos kampuose pas
tebėjau, kad daugiau merginos dėvi šio
kias tokias kepuraites arba skrybėlaites, 
bet Dzūkijoj skrybėlaitė merginai atrodo 
dar perdaug prašmatnu; todėl daugiau
siai, kad ir per atlaidus vaikšto mieste
lyje vienplaukės, arba užsiriša kaži ko
kios tamsios spalvos plonutę skepetėlę 
tik ant viršugalvio, ir užpakalyj susiriš- 
dama; bet kuri užsideda kokią kepurę ar 
skrybėlę, tai senesnės moterys tuojau 
pradeda ją pašiepti... Moterys ir pagy
venusios bobulės be jokios išimties ne
šioja baltas skepetėles, ir po smakru per- 
sirišusios.

Kaune bendrai publika atrodo pasirė
džiusį; beveik mažai kuo skiriasi nuo 
Amerikos. Ypatingai Kauno damos, pasi- 
ryžusios nei per vieną colį madomis ne
atsilikti nuo Paryžiaus, Londono arba 
New Yorko. Kauniškės, kas liečia sukne
lių trumpumą, tai beveik pralenkia ir 
New Yorko “gold-digerkas”; taipgi anei 
biskį nemažiau dažo lūpas ir nagus; o 

-kadangi ir Kaune ant Laisvės alėjos ne
šiojama čeverykai pasiūti iš diržiukų, ir 
matosi pirštai iš jų išlindę, todėl teko 
matyti kojų nagai taipgi nudažyti rau
donai ...

Beje, kauniškis jaunimas atrodo visai 
skirtingai išsiauklėjęs: tiek vaikinai, tiek 
merginos, proporcionaliai paėmus yra 
aukštesni ir plonesni, negu kaimiečiai; 
žodžiu sakant, miesčionys, ypatingai 
Kauno, atrodo panašūs į Amerikos mies
telėnus; o jeigu paėmus valdininkus, tai 
jie geriau atrodo, negu Amerikos did
miesčio žmonės, kadangi pas mus Ame
rikoje čia kiti praleidžia didesnę dalį 
savo laiko kur nors dirbtuvėje, raštinėje 
ar panašiai, o Lietuvos valdininko darbo 
valandos trumpos, rūpesčių mažai, mais
tas ir oras geras ir sveikas; kadangi ten 
kad ir Kaune nei tiek dūmų, nei aliejų 
nėra, kaip daleiskime, New Yorke ar ki
tame kokiame mieste.

Visai kas kita su kaimo jaunimu. Aš 
daugiausiai viską pavyzdin imu iš Dzū
kijos; dzūkiškas jaunimas bendrai paė
mus yra nedidelio ūgio; jeigu kurie turi 
pakankamai pavalgyt, tai tie gan storo
ki, stiprūs; o dar labiau merginos. Iš 
veido jos atrodo skaisčios, gražios, rau
donos; veidukas kitos, nors britvą ga- 
ląsk, bet figūra kaimietės merginos at
rodo nelanksti, kita ir gana storoka; 
veikiausiai nuo to rūkštaus pieno ir bul
vių, kai kurios net ir pilvelius turi už
siauginę... Kojos nabagių tų merginų 
taipgi storos, kad nuvažiuos kaimietė 
pirkt čeverykų, tai rinksis, rinksis, ir ne
gali prisitaikyt; kitos kojos taip storos ir 
didelės, kad atrodo, kaip sutinusios.

Beje, truputėlį kaimo jaunime skirtu
mą pastebėjau apie Marijampolę. Gal 
būt sunku kitiems tikėti, tačiaus kurie 
yra aplankę plačiau Lietuvą, jie tą irgi 
bus pastebėję, kad marijampoliečiai, 
jaunimas, yra kiek skirtingiau išsiauk
lėjęs. Tai yra kiek aukštesnio ūgio, tru
putį aukščiau kultūroje pakilę ir ten 
daugiau skaito laikraščius; gal būt net 
gražiau ir pasirėdę. Priežastis bus ta
me, kad ten yra geresnės žemės; ūkinin
kai truputį geriau irgi gyvena.

Gražiai Dainuoja
Jeigu mūsų amerikietės solistės dai

nininkės kai kurios nei išsižioti negali 
be pijano; graibstosi kaži kokių itališkų, 
ethiopiškų dainų, kartais nežino pati ar 
pats ką dainuoja; tai mūsų lietuvaitės 
Lietuvoje, kita net savo gyvenime ma- 

. tyti nėra mačiusi pijano, Vaciaus dainuo
ja ar pavieniai, ar būrelyje, taip malo
niai, taip ritmingai, kad stačiai tos dai
nos ir jų balsai žavėte žavi; jos dainuo
ja vakarėliuose, gegužinėse, arba linus 
ravėdamos, kur vargonų ar pijano ten 
niekas neatveža. Skamba po Dzūkijos 
žalius pušynus mūsų dzūkaičių gražios 
liaudiškos dainelės; girdėjau gražiai 
dainuojant ir apie Marijampolę jaunimo 
būrelį, kurie dainavo be galo gražiai—■ 
sutartinai. Bet šitaip neteko girdėti dai
nuojant Žemaitijoj... Teko girdėti dai
nuojant mūsų sostinėje—Kaune solistus 
ar solistes; tie irgi graibstosi garsiausių 
arijų—seka Londoną—New Yorką... 
Neteko girdėti jų dainuojant liaudiškų, 
lietuviškų dainų.

Teko būti keliose dzūkiškose gegužinė
se; kur susitelks būrelis vaikinų ir mer
gaičių—susiskirsto, suderina balsus, ir 

( kad sudainuos sau choru, kad stačiai to 
momento negali pamiršti niekada...

Tiesa, kai kuriuose Dzūkijos kaimuo- 
| se, mūsų kavalieriai, vietoj kad sudai- 
I nuoti gražias daineles, tai jie, brace, kad 
i užtrauks sau kokias “burleskines” dai

nuškas, kad kartais rimtesnės mergaitės 
jau ten gėdinasi artimai bebūti.

Kad ir nesmagu, bet reikia pripažinti, 
kad Dzūkijoj tokių kaimų, kuriuose taip 
atsilikęs jaunimas—yra labai daug.

Kavalieriai Mušasi
Kaip seniau, taip ir dabar, Lietuvoje 

įvyksta tarpe jaunimo labai daug muš
tynių. Mušasi miesteliuose, atlaiduose, 
mušasi vakaruškose, vestuvėse ir papras
tuose vakarėliuose. Priežąsčių mušty
nėms būna visokių, bet labai svarbios 
priežasties nei nereikia. Muštynės kar
tais įvyksta ve iš ko: pasisamdė kaimo 
jaunimas muzikantą groti su armoška; 
susidera jam mokėti pusantro lito; na ir 
pašokus, pasilinksminus, pradedama ko
lekcija muzikantui pinigų. Kurie geriau 
moka skaičiuoti, išfigeriuoja, kad išeina 
mokėti po 10 centų kiekvienam; bet at
siranda, kuris neturi nei tu 10-ties cen- 
tų; tuomet susitaria keliese, ir tą su
bankrutavusį kavalierių nusivedę kur už 
kampo, vienas palenkia už galvos, o ki
tas “apkausto” su akmeniu, ir “pamoki
na” kaip subankrutavusiam eiti į vaka
ruškas. (Toks atsitikimas įvyko vakarė
lyje, kuriam man pačiam teko daly
vauti).

Daug muštynių įvyksta už “paneles” 
(kaip Lietuvoj vadinama). Štai mūsų 
gretimame kaime randasi gražuolė Vin
cė; ateina ir atvažiuoja pas ją kavalie
rių ir iš arčiau, ir iš toliau. Parvažiuoja 
mūsų kaime vienas puskarininkas iš ka
riuomenės atostogų, ir vieną gražų, ty
kų vakarą nueina pas panelę Vincę pa
sisvečiuoti; o čia Vincės meilužis Nr. 2 
ar trečias, pajutęs pas saviškę nepagei
daujamą svečią, pasikalbina dar vieną 
savo gerą draugą, ir netoli Vincės namų 
jie pasaugoja sugulę rugiuose; na, ir 
prieš auštant, išeina sau linksmas, ge
rame upe, ir mūsų puskarininkas; dar 
p-lė Vincė palydi pastarąjį keletą žings
nių, o šitie saugotojai tuomet puola mū
sų puskarininką ir taip apkuldašina, kad 
pastarasis nepajėgia nei namo pareiti— 
turi “pasilsėti” porą valandų rugiuose.

Bet tai čia buvo tik pradžia tokio 
karo. Už poros savaičių viename vaka
rėlyje susiorganizuoja puskarininkas 
savo pulką, ir organizuotai užpuola vi
sus to kaimo kavalierius, kuriame buvo 
jis apkuldašytas. Tuomet jau įvyksta 
tikras karas—kaip ant Varšavos... Kai 
kurie net ir ligoninėje atsiduria.

Ir panašių muštynių pasikartoja tiek 
daug, kad pasikalbėjime su vienu Aly- 

, taus Apskrities Taikos Teismo valdinin
ku,—pastarasis pažymėjo, kad didžiau
sią procentą bylų jie nagrinėja už muš
tynes. -

(Bus daugiau)

EASTON, PA.
Plūdimosi “Lekcija”

Paprastai, kuomet kokis 
nors profesorius duoda lekci
jas, tai pas žmones esti tas 
supratimas, kad čia yra ko 
pasiklausyti-pasimokyti. Bet 
kartais išeina ir atbulai, štai, 
spalio 10 d. šv. Mykolo po- 
bažnytinėj svetainėj kunigas 
surengė prakalbas “profeso
riui” Pakštui. Tai, brač, “pro
fesorius.” Nėra reikalo kar
toti jo žodžius, jau “Laisvės” 
vietinėse žiniose buvo aprašy-i 
ta Pakšto burnojimai, tą pa
tį ir dar su pridėčkais pliauš
kė ir Eastone. Aišku, visas i 
pamazgas pylė ant Sovietų' 
Sąjungos. Taip plūstis leisti
na tik paskutinės rūšies ga
liūne. Tai plūdimosi “lekci
ja,” bet ne prakalba. Tokis 
“profesorius” sarmatą daro 
geriems profesoriams ir ren
gėjams. Iš atsilankiusių teko 
girdėti nusivilimo, nepasiten
kinimo; sako, kas perdaug, 
tai jau perdaug. Klausovų 
buvo apie šeši desėtkai.

—o— 
Sovietų Politikos Atbalsiai
Tarpe ukrainiečių ir lietu

vių dabartiniu laiku pasireiš
kia nemažo džiaugsmo'. Kur 
nepasisuksi, visur kalbama ir 
viltingai žiūrima į Sovietų Są
jungą, kaipo mažųjų tautų iš- 
liuosuotoją. Tik visai nereikš
minga saujalė nosis nuleidę 
vaikšto ir jieško įkvėpimo iš 
kapitalistinių laikraščių ra- 
portažų, kur, kaip žinoma, 
Sovietų Sąjunga nuolat per
statoma prastoj šviesoj’.

—o—
Įdomus Apvaikščiojimas

Spalio 13 d. Lehigh Valley

Sekcijos Komunistų Partija 
rengė apvaikščiojimą paminė
jimui 20 metų sukaktuvių nuo 
Partijos gyvavimo. Mitingas 
buvo surengtas kaimyniniame 
mieste, Bethlehem, Pa. Kalbė
tojais buvo draugai Frank 
Ernst ir Ben Davis iš New 
Yorko. Abudu pasakė geras 
prakalbas, ypatingai d. Davis 
sužavėjo klausovus savo iškal
bumu ir nuodugniu išaiškini
mu Sovietų Sąjungos dabarti
nės politikos ir abelnai pa
saulinių įvykių. Buvo ko pa
siklausyti. Taipgi buvo rodo
ma įdomi filmą “Professor 
Mamlock,” kuri padarė gi
laus įspūdžio į visus ir apie 
kurią dar ir šiandien tebe
kalbama. Vienu žodžiu, tin
kamai buvo apvaikščiotos 20- 
metinės sukaktuvės.

Iš Eastono dalyvavo gražus 
būrelis žmonių, jų tarpe dau
giausia lietuvių. Tai pagirti
na, kad eastoniečiai netingi 
kad ir keliolika mylių nuvyk
ti į savus parengimus. Bet ap-

sižvalgius publikoj, nesimatė 
Bethlehemo lietuvių. Kažin ką 
jie tą vakarą veikė?

Publikos buvo nedaug. 
Mat, paprastas vakaras, o, 
prie to, ir Bethlehem Steel te
roras atkreiptas prieš komu
nistus kenkia parengimams.

Rep.

Kaunas. — Ryšium su pra
sidėjusiu Vokietijos- Lenkijos 
karu, sumažėjo kontrabanda 
per Lietuvos-Vokietijos sieną, 
nes Rytprūsiuose nebėra kon
trabandai tinkamų prekių ir 
šiaip tas amatas pasidarė pa
vojingesnis.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
O the

tiąuonj

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

alaus
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

'Gaukite ‘Laisvei Naujų 
SkaitytoTu

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite I?orest Parkway 
WOODHAVEN, N.’ Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

JOSEPHINEirANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS .

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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

BAUDŽIAVOS NUOTAKOS
PERSTATYS LIAUDIES TEATRAS IR AIDO CHORAS 

’ VADOVYSTĖJE V. BOVINO

Sekmadienį, Spaliu 29 October, 1939
Pradžia 3:30 vai. po pietų Po perstatymui šokiai

Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės—_ NATI0NAJ- HALL
261-267 DRIGGS AVENUE BROOKLYN, NEW YORK

Draugės ir Draugai! “Baudžiavos Nuotakos” yra penkių veiksmų drama su dai
nomis, kuri vaizduoja baudžiavos laikų dvarokų ir baudžiauninkų gyvenimą—vargus 
ir kovas. Tai labai žingeidus istorinis veikalas, tat visi ir visos rengkitės pamatyti.
ĮŽANGA $1.00 ir 75c VIEN TIK ŠOKIAMS 50c

ŠOKIAI PO PERSTATYMUI
Skaitykite platesnius aprašymus Vietinėse žiniose

___  __ x j •
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Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Pirmomis karo 

dienomis išvykimas iš Lietu
vos į Ameriką buvo susitruk- 
dęs ir keliolika keleivių turė
jo, nespėję į laivą įsėsti, vėl 
sugrįžti. Tačiau susisiekimas 
su Jungtinėmis Valstybėmis ir 
kitais užjūrio kraštais nenu
trūko. Jis palaikomas Švedų 
Amerikos linijos ir vienos 
olandų laivų linijos. Dabar 
vykstantieji arba išvykstantie
ji į Ameriką važiuoja per 
Rygą, Taliną, Helsinkį į Stock- 
holmą, Švedijoj, o iš čia į šve
dų uostą Goteborgą, iš kur 
laivai plaukioja į šiaurės A- 
meriką ir atgal. Jau karui 
prasidėjus šiais keliais iš A- 
merikos Jungt. Valst. atvyko 
į Lietuvą keliolika žmonių ir 
išvyko apie 50. Dėl draudimo 
premijų pakėlimo laivams, 
susisiekimas kiek pabrango.— 
Rugsėjo 25 d. per Rygą at
vežta 300 maišų pašto iš A- 
merikos Jungt. Valst. ir Aus
tralijos, siųsto į Lietuvą. Taip 
pat gauti keli siuntiniai, iš
siųsti lietuvių firmoms dar i 
prieš karui prasidedant.

Kaunas. — Patiriama, kad 
nesenai pasirašyta tarp Lietu- i. 
vos ir Vokietijos sutartimi dėl 
klaipėdiškių pilietybės, klau
simas esąs išspręstas taip, kad 
tie klaipėdiškiai, kurie Klai
pėdos krašte gyveno prieš 
Klaipėdos prijungimą prie 
Lietuvos, tai yra ligi 1923 m., 
laikomi Vokietijos piliečiais, 
gi visi po 1923 m. atvykusie
ji ir įsigijusieji autonominio

Klaipėdos krašto vidaus pasus 
— laikomi Lietuvos piliečiais, 
o jei tokie pasilieka gyventi 
Klaipėdos krašte, tai laikomi 
svetimšaliais.

—o—
Kaunas. — Paskutiniu laiku 

tarptautiniais traukiniais daug 
keleivių ir per Lietuvą prava
žiuoja dujokaukėmis vežini. 
Ir Lietuvoje jau galima pirktis 
žymiai papigintų dujokaukių, 
kurias pardavinėja ekonominė 
karių bendrovė.

Kaunas. Ligšiolinis Itali
jos atstovas Lietuvai G. di 
Giura atšaukiamas iš Kau
no ir jo vieton skiriamas 
Angiolo Cassini. Ministras 
di Giura jau padarė atsi
sveikinimo vizitus. Jis iš
vyksta į naujo paskyrimo 
vietą.

Kaunas. Lietuvos V. D. 
universitetas iki šio pavasa
rio semestro yra pripaži
nęs aukštojo mokslo laips
nius 3,144 asmenims, o šio 
pavasario semestre 238 as
menims, iš viso iki šiol 3,- 
382 asmenims. Vien teisių 
fakultetas pripažino 17,106 
diplomus. 1939 metų pava
sario semestre buvo 2,893 
studentai, iš kurių tikrų 
studentų 2,576 ir laisvų 
klausytojų 317. Daugiausiai 
teisių ir medicinos fakulte
tuose.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 561 haš been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 318 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE JORDONO 
Toronto Bar & Grill

318 Hudson Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

RW 573 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 693 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE ABBRACCIAMIENTO 
Sal's Grill

693 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 918 has been issued to the undersigned 
to sell ~ beer and wino at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 — 42nd Street, Borough 
of Brooklyn, County . of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN KATINAS
123 — 42nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 4747 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 739 —- 6th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con-
sumed on the premises.

JOHN PERROTTA
Greenwood Grove

739 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 412 has been issued to the undersigned 
to sell beer ami wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5416 -- 16th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROCCO SCALI 
Alps Bar & Grill

5416—16th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 508 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3042 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN T. WAMSLEY 
3042 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2681 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 561-563 — 5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County ot Kings, to be con
sumed on the premises.

ROCCO ROBERT SAVING 
Alp Tavern

56-563—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Cortelyou Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY STERN 
Henry's Rest. & Tavern

2110 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3856-3858 Flatlands Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JAMES MCDADE 
3856-3858 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3488 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 Lincoln Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LINCOLN TERRACE INN. INC.
35 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NO TICE isA hereby given that License No. 
RL 3682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section "132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2394 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SAMUEL GOLI)
2394 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2895 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1596 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

MACON BAR & GRILL, Inc. 
1596 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252 -— 3rd Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELAr BORTONO
252—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 3218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 333-5 Park Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH GIORDANO
333-5 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoiiolic Beverage Con
trol Law at 4021-4023 Glenwood Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

POLLACK & LAURO, Inc. 
1021-4023 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoiiolic Beverage Con
trol Law at 1593 E. New York Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CANTON TAVERN. Inc.
1593 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3094 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 907 Livonia Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ORA’ZIO GUTTILLA
New Lots Bar & Grill & Pizzaria 

Naixilitana & Spaghetti House
907 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3346 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8510—18th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN CIACCIO 
Knock-Knock Inn

8510 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N»~>. 
RL 2870 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor .at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2423 Avenue U, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PETROS COCKOROS 
Pete Strand’s Tavern

2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1.32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 384 Fifth Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROSE D’AMBROSIA 
Jerry’s Bar & Grill

384 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at , 107 Tompkins Ave., and 
907 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tire 
premises.

LOUIS AVISCII
107 Tompkins Ave. &
907 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3804 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail finder 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law al 6636 —- 3rd Ave., & 283--67th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the- premises.

WILLIAM DWOJACKI 
P.larkside Restaurant

6636 — - 3rd Ave.,
283 67th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3158 has been issued to the undersigned 

, to sell beer, wine and liquor at retail under 
I Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
I trol Law at 2101 Mill Avenue, Borough 

of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN M. GABRIEL 
Mill Basin Hofbrau

2101 Mill Ave., Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuvė

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

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

•

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

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 j Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.
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 Pi.

VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

Scranton, Pa.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 39 kuopos susirinkiųias 
turėjo įvykti spalio 12 d. Bet 
tą pačią dieną turėjo įvykti 
susirinkimas ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo. Ka
dangi daugelis narių priklau
so prie abiejų organizacijų, 
tai mes keli draugai pasita
rėme ir Literatūros Draugijos 
39 kuopos susirinkimo dieną 
ir laiką nutarėme pakeisti. 
Vietoje vakarais laikyti susi
rinkimus, pakeitėme į sekma
dienius. Taigi sekantis susi
rinkimas atsibus lapkričio 12 
d., 2 vai. po pietų, po num. 
401 Electric St., pas D. J. 
Praleikus.

—o—
Literatūros Draugijos 12-tas 

Apskritis rengia prakalbų 
maršrutą/ Kalbės J. Gašlū
nas, iš Brooklyno. Scrantone 
prakalbos įvyks lapkričio 4 d., 
2 vai. po pietų, Lietuvių Po
litikos Kliubo svetainėje, ant 
West Market St. Kviečiami 
dalyvaut Scrantono ir apylin
kės lietuviai. Drg. Gasiūnas 
yra geras kalbėtojas ir jis 
daug gero pasakys. Jis aiš
kins, kaip Liet, atgavo Vilnių 
ir kas surengė šį imperialistinį 
karą. Bus duota proga iš pu-1 
blikos kalbėtojui klausimus 
statyti.

39 Kp. Koresp. No. 1.

Japonija, Sako, Nepaisys 
Amerikos Chinijoje

MASSACHUSETTS
AMERIKOS LIETUVIŲ KON

GRESO METINĖ KON
FERENCIJA

ALK metinė konferencija 
įvyks lapkričio 12, 1939, Lie-! 
tuvių Piliečių Kliubo kamba
riuose, 376 Broadway, So. 
Boston, Mass., kaip 11 vai. iš 
ryto. Visos draugijos, priklau
sančios prie Kongreso, malo
nėkite išrinkti delegatus ir 
instruktuokite, kad delegatai 
pribūtų laiku, nes ši konferen
cija turės nemažai darbo. Tad 
kuo anksčiau pradėsime, tuo 
anksčiau užbaigsime.

Svarbu, kad miestų Kongre
so skyriai pasirūpintų para
ginti draugijas pasiųsti dele
gatų. ‘

ALK Bostono Apskr. 
Sekr. S. Zavis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5701—1st Ave., and 102—57th 
Street, Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.

K. TSAKOUMIS & MIKE PROIES 
Excelsior Rest. B & G 

5701--1st Ave.,
102—72nd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3445 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 802 Caton Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT ANDERSON 
Caton Grill

802 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3538 has bee>> issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 858 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIOVONNI NAPALITANO 
Blue Eagle Tavern

858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LUDWIG LA ROCHE
2081 Coney Island Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 183 Richards St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCIS X. DUNN 
Buster Dunn’s Bar & Grill

183 Richards St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3284 has been issued to . the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 513 Central Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHELE BOZZA
Central Garden Rest. Bai' & Grill 

513 Central Ave.. Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro , viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių j anglų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR ’
HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kp. pereitam susi
rinkime nutarė sukviesti “Laisves” 
skaitytojus ir simpatizatorius ant 
24 d. spalių, 7 vai. vakaro, Lais
vės Choro Svetainėj, 57 Park St., 
kaslink mūsų dienraščio “Laisvės” 
vajaus. Kviečia Valdyba, (245-250)

NOTICE is hereby given tnat License No. 
RL 3836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410-12 Tilden Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES McDADE, Inc.
3410-12 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. j 
RL 2742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 287-289 JIudson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PIETRO DELAROCCA 
287-289 Hudsoh Ave., Brooklyn, N. Y.

Mateušas Simonavičius♦
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAT
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 perkamo 
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.

Tokio. — Jungtinių Vals
tijų ambasadorius Japoni
jai, Joseph, C. Grew pareiš
kė, jog Amerika yra prie
šinga kariškiems japonų žy
giams ir tikslams Chinijoje.

Užsieninis Japonijos mi- 
nisteris K. Nomura atsakė, 
kad Amerika “nesuprantan
ti” Japonijos siekimų Chi- 
nijoj. Japonai, girdi, norį 
ten įvest “naują tvarką ir 
įsteigt tikrai stiprią Chini- 
jos valdžią.”
’ Bet japonų laikraščiai at
viriau pasako savo valdžios 
nusistatymą, kad Japonija 
vykdys savo planus Chini- 
joj, nežiūrint, ką Amerika 
sakytų ar daiytų.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 446? has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132Ą of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 233 Moore Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MURRY CAFE, Inc.
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3487 has been issued to the undersigned 
trol Law at 405 Livonia Ave., Borough 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
LEO S. STAR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, ‘to be con
sumed on the premises.

HARRY KRABAM
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 110 Belmont Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WALTER WILK 
Walter’s Bar & Grill

453 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2318 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grill

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 362 DeKalb Ave. & 238 Grand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WILLIAM & PETER POULOS
362 DeKalb Ave., >
238 Grand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at- retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-, 
trol Law at 456 DeKalb Avenue, Borough 
o£. Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
PHILIP SOCRATES & GEORGE SAVIDAS 
456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3005 Avenue J, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROGER J. O’HALLORAN 
Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that""License No. 
RL 3803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Bevelage Con
trol Law at 627 Central Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CLIFFORD W. RHODES 
Evergreen Gardens

627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2258 Pitkin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DONATO BUGLIONE 
Dane's Spaghetti House Bar & Grill

2258 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. ' Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

jU>)i VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
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

» 
i

» 
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» 
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvr 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke- 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
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 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas,

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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“Baudžiavos Nuotaka”

Ateiviu Gynimo Komitetas 
paėmė gint II. T.r Tsiang, plau
čiai žinomą chinietį autorių ir 
dramatistą, taipgi dramos stu
dentą Columbia Universitete. 
Jis sulaikytas Ellis Saloj, aiš-

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING

ALDONA KLIMA1TĖ 
Agota

Tai buvusi pono Surinto 
meilužė, kurią jis išvaro atgal 
pas dvarokus, kada jinai jam 
atsibosta. Josios žodžiai:

Oi, motuše, senele, 
Kam tu mane auginai? 
Reikėj mesti j upelį 
Ar į gilų šaltinėlį.

Čia pikti ponai baudžia 
Ir urėdai skriaudžia 
Jie neduoda man pailsėt 
Su motule pakalbėt. . .

Apart Aldonos Klimaitės, 
kurią jau ne sykį esame matę 
scenoje, pasirodys nauja sce
nos mėgėja, — svarbiausioj 
rolėj — tai Marytė Sinkevičiū
tė. Jinai vaidins Kastės rolėj, 
kurią ponas Surinta pasiima 
pas save į namus vietoj Ago
tos. Tai Marytės pirmas pa
sirodymas ir mes tikimės, kad 
ją norėsime matyti vėlesniuose 
vaidinimuose.
~ Atsilankykite šį sekmadie
nį, 29 dieną spalio, New Na
tional svetainėje, 261-267 
Driggs Ave., 3 :30 valąndą po 
pietų, kur bus perstatyta pen
kių veiksmų drama iš bau
džiavos laikų — “Baudžiavos 
Nuotakos“. Po perstatymui šo
kiai prie George Kazakevi
čiaus orkestrus. Perstatys 
Liaudies Teatras ir Aido Cho
ras, vadovystėje Vinco Bovi- 
no ir Aldonos Žilinskaitės.

PAČIŲ ANGLŲ ŠAR
VUOTLAIVIAI PASKAN

DINĘ ANGLŲ LAIVĄ

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Atsistok, rakali, niekše! 
Atsakyk mums, arba prisi
pažink! Tu norėjai tuom 
žygiu įtraukt Jungtines 
Valstijas į karą prieš-Vo
kietiją. Bet Jungtinės Val
stijos neprarado proto,” ir 
nepasidavė tavo provokaci- • • jai.

Tarp Amerikos piliečių 
tada buvo laive “Athenijoj” 
ir amerikietis Gustav An
dersonas, • kelionių vedėjas 
iš Illinojaus. Jis, išlikęs gy
vas ir sugrįžęs į Jungtines 
Valstijas, pristatė savo pri
siektą .liudijimą kongres- 
manams Washingtone, kad 
Anglijos laivas “Athenia” 
tikrai gabeno kariškas me
džiagas, o ne vien tik kelei
vius.

Anglijos valdininkai tvir
tino, kad vokiečių submari- 
nas torpedavęs ir paskan
dinęs “Athenią.” O naziai 
sako': jeigu mūsų submari- 
nas torpeduoja kokį prie
šingą mums laivą, tai lai
vas greitai nuskęsta. Vadi
nasi, ilgas “Athenijos”* ne- 
skendimas esąs dar vienas 
įrodymas, kad naziai netor- 
pedavę to laivo.

Išgirskite, Dėlko Reakcininkai Numetė Komunis
tu Kandidatus nuo Baloto; Kaip Dar 

Galima Juos Išrinkti?
Jau buvo rašyta, kad pasi

tarnaudami reakcininkam, di
džiuma Miesto Rinkimų Tary
bos, taipgi valstijinis apeliaci
jų teismas numetė nuo baloto 
4-ris komunistų kandidatus 
dėl menko techniškumo, nors 
už juos buvo paduota 41 tūk
stantis piliečių parašų.

Tačiau komunistai nenulei
do rankų, jis vis vien veda 
kampaniją už išrinkimą ko
munistų kandidatų, ypatingai 
Cacchionės, kuriam išrinkti 
pereituose rinkimuose betrū
ko tik 245 balsu.

Kaip tas bus galima atsiek-

piliečių ir - nepiliečių gyvento
jų, ypatingai darbo žmonių 
teises ?

Tuos ir daugelį kitų labai 
svarbių dienos klausimų, suriš
tų su karo padėtimi ir civilių 
teisių siaurinimu išaiškins pat
sai komunistų kandidatas į 
Miesto Tarybą, Peter V. Ca- 
cchione, taipgi R. Mizara, Lie
tuvių Komunistų 5-tos kuopos 
rengiamose prakalbose.

Prakalbos įvyks šį penkta
dienį, spalių 27-tą, 7 :30 vaka
ro, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
salėj, 280 Union Ave., Brook-

Lankėsi “Laisvėje”
šeštadienio rytą lankėsi 

“Laisvės“ ir LDS įstaigose S. 
Vilkas ir jT^m S. Bimba iš 
Paterson, N. J. Jie atvykę pa
matyt Pasaulio Parodą. 

f

Taipgi laikėsi Juozas Naujo
kaitis iš Montreal, Canada. Jis 
atvyko atstovauti Montrealo 
Jaunimo iChorą čion įvykusia
me menininkų sanskridyje pe
reitą šeštadienį.

Lankėsi newarkietis J. Ku- 
nickas. Ta proga jis apdovano
jo savo dienraštį su $1 auka.

Pirmadienį lankėsi Ig. Kubi
liūnas iš So. Boston, tenykštis 
radio dainininkas ir pastarai
siais laikais radio vedėjas. At
vykęs su reikalais porai dienų:

ti ? Dėlko tas reikalinga dary
ti? Kaip atstūmimas komunis
tų nuo baloto atsilieptų į visų

lyne. Įžanga nemokama. Visi 
kviečiami atsilankyti. Great Neck, N. Y.

Lietuviams Kriaučiams Rode Paveikslus

kinant, kad jis prarado studen
to stovį po to, kai nesugrįžo 
studijuot pradžioj sezono, dėl 
silpnos sveikatos.

Amerikos Pirmas Puikiausias
Riešinis Laikrodėlis

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

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

ACW of A Siuvėjų Unijos 
54-to Skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 
spalio 25 d., 7 :30 v.v., Piliečių 
Kliubo Salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Visi nariai 
malonėkit dalyvauti.

Sekr. Charles Nečunskas.

ATTENTION ALL CHO
RUS MEMBERS!

Rehearsal for Wednes
day, October 25th,. 1939, is 
scheduled for 7:30 P.M. 
Sha'rp. So all chorus mem
bers please attend on time 
as only a few days remain 
before the performance 
this Sunday. In the mean
time, we members should 
begin to memorize our 
words, so put everything 
else off for tonite and let’s 
have a memory course in
stead.

Am. Darbo Partijos Eiliniai 
Nariai Širdingai Remia

Quill Kandidatūrą
Devyni (iš 18-kos) Bronxo 

čarteriuoti Amerikos - Darbo 
Partijos Kliubai užgyrė Mi
chael J. Quill nepriklausomą 
kandidatūrą ir darbuojasi, 
kad jis vėl būtų išrinktas į 
Miesto Tarybą. Iš likusių 9-nių 
numatoma, šeši tikrai užgir
stą Quill.

Quill apie virš desėtkas die
nų atgal ADP viršininkų buvo 
nedaleistas prie nominacijų 
užtai, kad atsisakė pasirašyt 
karo isteriją keliančią rezoliu
ciją, kurią ADP viršininkai 
priėmė ir reikalavo visų kan
didatų pasirašyt, grąsinant 
uždraust kandidatuot Am. 
Darbo Partijos tikietu. Quill 
paskelbė kandidatuojąs nepri
klausomai ir jis gauna eilinių 
narių širdingą paramą. Darbo 
Partijos nariai, kuriais didžiu
moj yra darbo žmonės, nenori 
karo, nenori persekiojimo ki
tų pažiūrų žmonių, ko norėtų 
tūli ADP viršininkai.

IW0 DIENA PARODOJ
Spalių 22-rą tarptautinė dar

bininkų pašalpįnė, IWO, turėjo 
savo dieną Pasaulio Parodoj. Į 
savo iškilmes prie Tautų Ežerė
lio sutraukė 10,000 narių ir 
simpatingos publikos. Organi
zuotai dalyvavo lenkai, Ukrai
nai, serbai, kroatai ir tūlos ki
tos tautos. Vyriausiu kalbėtoju 
buvo Max Bedacht, general is 
sekretorius.

Israel Amter, New Yorko 
komunistų .kandidatas į Miesto 
Tarybą, kalbės apie karą ir 
pelnagrobystę iš stoties VNEW 
spalių 24-tos vakaro 10 vai.

Open Day and Night

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant,z Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russiae 
Swimming Pool, Fresh

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

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

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

Hun all day and night

Daugeliui brooklyniečių te
ko matyti pereitą šeštadienio 
ir sekmadienio vakarą, rodant 
p. Januškevičiui iš Lietuvos 
parvežtus ir ten paruoštus 
krutamus paveikslus. Per abu 
vakarus buvo apypilnė Am. 
Liet. Piliečių Kliubo svetainė. 
Paveikslai paruošti techniškai 
gražiai — beveik pusė rodo
ma spalvuoti; prie paveikslų 
pritaikoma ir rekordinės plok
štelės su dainomis arba muzi
ka.

Paveiksluose rodoma tik 
kas gražiausia, kas moderniš
kiausia. Pavyzdžiui: rodoma 
Lietuvos raitelių policija, pasi
puošusi su karališkomis uni
formomis, kepurės su tam tik
rais giveriais — ant viršaus 
aukštos plunksnos; tačiau tik
renybėje tokios policijos Kau
ne jūs nematysite; pats p. Ja
nuškevičius pripažino, kad ši
ta policija pasirodo tik pri
buvus kokiai nors atstovybei 

j iŠ užsienio ir dėl kokio nepa
prasto įvykio tokia policija 
parodoma. Tai lygiai, kaip 
atvažiuoja kalėdodamas kuni
gas pas kaimietį, ir pastarasis 
užkloja sukirmijusį, sulūžusį 
stalą balta staltiese.

Miestai, ir jų gatvės, par
kai, bažnyčios, įstaigos ir kt. 
rodama tik kas gražiausia. Il
gai rodoma p. Antano Smeto
nos dvaras, triobesiai, jo že
mė; atvyksta pas prez. Smeto
ną delegacija iš Vilniaus — 
delegacijai suruošiama iškil
mingos vaišės.

Atrodo, kad p. Januškevi
čius su tokiais paveikslais da
ro puikų biznį; dar prie pa
veikslų jis pardavinėja iš Lie
tuvos parsigabenęs saldainių, 
cigaretų ir kitko. Reikia pasa
kyti, kad p. Januškevičius yra 
gabus biznierius.

P. B.

Gyventojai apartmento 412 
i E. 72nd St., N. Y., paskelbė 
streiką už pigesnes rendas ir 
pataisas. 1

Antradienį, spalių 24 d., į- 
vyks masinis susirinkimas 
prieš aukštus taksus. Rengia 
visos lietuvių pašalpinės drau
gystės, kliubai ir tt. Kalbės 
adv. J. W. Andziulaitis iš New 
Yorko ir p. Mičiulis iš Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 7:30 
v.v., A. ir J. Kasmočių Svet., 
91 Steamboat Rd., Great 
Neck. Kviečiame visus daly
vauti.

Kom.

CHIEF , . . 15Jewel GRUEN- Yellow 
gold filled case,'Guildite back, $24.75

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių pavienių 

padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

grupių ir
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
t

Graborius (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.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo!

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173
_____ 1-----------------

EKSPERTAI TAISYME
Kita krautuvė randasi 

PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 
206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts.

Valandos; 11-1; 5-8; Nedčlioj: 11-1
New York City 

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą ^palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenii 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Dr. J. J .Kaškiaučius

DltCAlvlRT £>*$»HUMC (0

RŪSIŲ GĖRIMŲ

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

"Special

ra-------------------------------------------— 0

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
į------------------------------- ------------------ g)

FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACU A

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves’1 Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršienat 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai \r barščiai 

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro 
4* 4*

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

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 prieinamą kainą.
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IGNAS 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.
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FURMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and Bedding

Matrasai 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 Couches)

Lovom springsai ir kitoki daiktai reikalingi prie lovų.

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

EVergreen 4-7911
Z2




