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

Chamberlain sako ka
riaująs už demokratiją. La
bai gerai, sako Anglijos pa- 

* vergta Indija, pirmiausia 
duok mums demokratiją! O 
Indijoj gyvena 350 milionų 
žmonių.

Indija pradeda judėti. In
dijos Kongresas reikalauja 
kraštui laisvės. Tai didelis 
veikiantis vulkanas. Jo bai
siai bijo Anglijos “demo
kratiški” melagiai.

Lietuvos priešams prasi
dėjo puiki rugiapjūtė. Išlin
do jie iš visų plyšių ir tara- 
koniškai šliaužioja visais 
kampais. Taip įsidrąsino, 
jog nebebijo nei dienos švie
sos.

Jų taktika dabar tokia: 
Meluot, juodint Sovietų 
žmones ir jų valdžią, kurs- 
tyt lietuvius prieš socialisti
nį kraštą, kuris atėmė iš 
šlėktų Vilniaus kraštą ir 
atidavė Lietuvai. Kas nuo to 
daugiausia nukentės? Aiš
ku, ne Sovietų Sąjunga, bet 
Lietuva.

Tokia Lietuvos priešų 
taktika. Aišku, kad jie tar
nauja svetimiems dievams.

Negalima sakyti, kad to
kie Vitaičiai, Strazdai, Gri
gaičiai ir Šimučiai arba Ur
bonavičiai nesąmoningai 
dirba Lietuvos nenaudai. Jie 
yra ir vėtyti ir mėtyti poli
tikieriai. Jie žino, ką jie 
daro. Jie drumsčia vandenį, 
idant jame galėtų pasižu- 
vauti.

Šioje ašarų pakalnėje gy
vena sutvėrimas vardu H. 
R. Knickerbocker. Tai se
nas Hearsto laikraščių ben
dradarbis ir piktas Lietu
vos priešas. Jis visuomet 
galvą guldydavo ir už Len
kijos ponus. Ir dabar jis 
gailiomis ašaromis apverkia 
Lenkijos ponų likimą.

Štai šis sutvėrimas palei
do bjaurų melą, būk Sovie
tų Raudonoji Armija ati
duosianti Lietuvai Vilnių 
tiktai amžinai apiplėštą.

To tik ir reikėjo lietuviš
kiems Lietuvos priešams. 
Jie dabar šitą Knickerboc- 
kerio piktą melą dar paza- 
latinę pavertė grynu auksu 
ir rašo ėdi to rialus ir bjau- 
rioja Sovietų Raudonąją 
Armiją.

Kaip sau norite, bet kada 
skaitai jų tuos ėdi to rialus, 
tai priverstinai žmogus ma
nai: Po lietuvišku kailiu pa
sislėpęs staugia pasiutęs 
šlėkta. .

O gal už visus Lietuvos 
priešus “gudriausia” nugie
dojo mums jau girdėtas ne
laimingas profesorius Pakš
tas. So. Bostono “Darbinin
ke” (spalio 27 d.) jis teigia, 
būk Sovietai atidavę Lietu
vai nelietuviškus kraštus, o 
pasilikę sau lietuviškus 
kraštus. Girdi, Lietuvai ati
duotuose kraštuose gyvena 
viso labo tik 60,000 gryno 
kraujo lietuvių, o per 400,- 
000 lenkų, baltgudžių ir kt. 
svetimų žmonių, tuo tarpu 
Sovietų pasilaikytoje terito
rijoje gyveną net 200,000 

i gryniausio kraujo lietuvių!
* i Ar tam tiki pats P'akš- 
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VILNIEČIAI KARŠTAI SVEIKINO LIETUVOS ARMIJA
AMERIKOS SENATAS NUTARĖ PRALEIST

GINKLUS ANGLIJAI IR FRANCI JAI
Washington. — Jungti

nių Valstijų senatas 63 bal
sais prieš 30 nutarė atsaukt 
ginklų embargo ir praleist 
ginklus ir amuniciją “vi
som” kariaujančiom šalim 
Europoj. Tikrumoj tai reiš
kia pardavinėt karo pabūk
lus tik Anglijai ir Franci- 
jai, kadangi Vokietija, per 
Anglijos blokadą, negali 
gaut karo reikmenų iš Jun
gtinių Valstijų.

London. — Anglijos ir 
Franci jos valdovai labai 
džiaugiasi, kad Jungtinių 
Valstijų senatas nutarė 
pardavinėt kari aujančiom 
Europos šalim ginklus ir 
amuniciją. Anglų spauda 
rašo, kad todėl jau šią sa
vaitę 300* karinių orlaivių 
bus išsiųsta iš Amerikos į 
Angliją ir Franciją. Anglų 
laikraščiai rašo, kad šiuom 
Amerikos senato tarimu 
u r e z i d e ntas Rooseveltas 
“baudžia” Vokietiją. Nes 
senato tarimas buvo pada
rytas pagal Roosevelto su
manymą. Juk Rooseveltas 
tam sušaukė ir nepaprastą 
kongreso sesiją.

Maskva. — Sovietu spau
da sako, kad Jungtinių Val
stijų senatas, nuspręsda
mas pardavinėt ginklus ir 
amuniciją kariautojams, 
tuomi aiškiai remia Angli
ją ir Franciją, ilgina šį im
perialistinį karą, ir fuo pa
čiu žvgiu stato pačią Ame
riką į kelia, vedantį linkui 
karo.

Šis Amerikos 'senato ta
rimas buvo padarytas žy
mia dalim nąudai ameriko
nų pelnagrobių kapitalistų.

Washington. — Pagal 
A movi Vos senato tarima. 
kariaujančios šalvs. nerka.n- 

tas? Žinoma, kad netiki. 
Bet, ot, tauškia, kaip Len
kijos šlėktų pasamdytas ir 
tiek.

Jei tas būtų tiesa, tai kur 
buvo Lietuvos vyriausybė? 
Kodėl ji pasirašė sutartį, 
kuri nelietuviškus kraštus 
numetė Lietuvai, o lietuviš
kus kraštus atidavė Sovie
tams? Kodėl ji niekur ne
pareiškė savo nepasitenki
nimo su tokiu teritorijų pa- 
skaidymu ?

Išvada gali būt tik tokia: 
Arba Lietuvos vyriausybė 
susideda iš nepataisomų 
bailių ir Lietuvos pardavi- 
kų, arba prof. Pakštas 
yra amžinas melagius.

-Nepamirškime, kad toje 
vyriausybėje sėdi ir labai 
žymūs paties Pakšto Krikš
čionių Demokratų Partijos 
šulai.

čios iš Jungtinių Valstijų 
ginklus ir amuniciją ar bet 
kokius reikmenis, turės čia 
jau užsimokėt ir savais lai
vais išsivežt tuos reikmenis 
iš Amerikos.

Prezidentui yra palieka
ma teisė uždraust Ameri
kos laivam ir piliečiam ke
liaut tam tikrose kariškai 
pavojingose vietose.

Uždraudžiama kariaujan- 
tiem kraštam pardavinėt 
savo paskolų bonus Ameri
koj; užginta jos piliečiam 
rinkt arba aukot pinigus 
kariškiem tikslam tų kraš
tų; uždrausta svetimų šalių 
laivam vartot Amerikos vė
liavą, ir už tokį prasižengi
mą laivas per tris mėnesius 
nebus įleidžiamas į jokią 
Amerikos prieplauką.

Ginkluoti kanuolėmis ka
riaujančių šalių keleiviniai 
ir prekiniai laivai bus įlei
džiami į Amerikos uostus, 
bet Amerikos prekybiniams 
ir keleiviniams laivams lei
džiama turėt tiktai ranki
nius ginklus.

Amerikos laivams už
drausta gabent tavorus- 
produktus ir keleivius į ka
riaujančias šalis, apart tam 
tikrų amerikinių kraštų ir 
tų, kurie prieina prie Pieti
nio Atlanto Vandenyno, 
prie Pacifiko (Ramiojo) ir 
Indijos Vandenynų. (Reiš
kia, leidžiama Amerikos 
laivam gabent krovinius 
per Pacifiko Vandenyną į 
Kanadą ir kitas didžiąsias 
Anglijos kolonijas ir pu- 
siau-kolonijas.)

Už tokių taisyklių laužy
mą skiriama bausmė iki 
$50,000 ir iki kelių metų ka
lėjimo.

Roosevelto valdžia tikisi, 
kad ir kongreso atstovų rū
mas priims šį sumanymą.

Karas Labai Nupuldė 
Reikalingų Produktų

Įvežimų į Angliją
London. —' Per pirmąjį 

karo mėnesį įvežimai įvai
rių daiktų iŠ užsienių į An
gliją nupuolė trečdaliu, o iš
vežimai iš Anglijos į kitus 
kraštus nusmuko 42 pro
centais. Labiausiai suma
žėjo mėsos ir grūdų įveži
mai į Angliją.

Pasirašė Lietuvos - Sovietu 
Rubežiaus Protokolą

Maskva. — Lietuva ir So
vietai pasirašė papildomąjį 
sutarties protokolą, kuris 
tikrai nustato sieną tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos.

Tvirtina, kad Suomija 
Draugiškai Susitars 
su Sovietų Sąjunga r
Helsinki, Suomija. — čia 

suprantama, kad jau šią sa
vaitę galėsianti būt padary
ta sutartis tarp Suomijos ir 
Sovietų Sąjungos. Suomijos 
finansų ministeris Tanner 
sako, kad nėra tam kliūčių.

LAIKINOJI VILNIAUS 
KRAŠTO VYRIAUSYBĖ

Kaunas. — Valdišku ko- 
misionierium visam Vil
niaus kraštui paskirtas An
tanas Merkys, kuris iki šiol 
buvo Kauno b u r m i stru 
(majoru). Jis ten skirs ir 
kitus laikinus valdininkus.

KADA RAUDONOJI AR
MIJA PASITRAUKĖ Iš 

VILNIAUS

Vilnius. — Kaip tik Lie
tuvos kariuomenė prisiarti
no prie Vilniaus, tuojau So
vietų Raudonoji Armija pa
sitraukė iš miesto iki iš 
anksto nustatytos linijos, 
pagal sutartį tarp Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos.

Vakarinė Ukraina ir 
Baltarusija Prisijungė 

Prie Sovietų
Maskva. — Vakarinės 

Ukrainos seimas, išrinktas 
per visuotiną žmonių balsa
vimą, vienbalsiai nutarė 
prisidėt prie Sovietų Sąjun
gos ir kartu išreiškė gilią 
padėką Raudonajai Armi
jai, kad jinai atvadavo Va
karinę Ukrainą nuo Lenki
jos ponų, kurie taip perse
kiojo ukrainus.

Paliuosuotų nuo Lenkijos 
baltarusių seimas taipgi pa
skelbė, kad jų kraštas prisi
jungia prie Sovietų Respu
blikos.

“Niekšiškas Pasielgimas ”
Tai šiais žodžiais prezi

dentas Rooseveltas atsiliepė 
apie kongresinės Dieso ko
misijos žingsnį, kad jinai 
viešai paskelbė vardus 563 
valdininkų, kurie buvo ar 
yra nariai Amerikiečių Ly
gos dėlei Taikos ir Demo
kratijos.

Dieso komisija nupasako
jo, būk ši Lyga esanti “ko
munistų fronto” draugija ir 
būk jinai tarnaujanti kaip 
“agentas svetimos valsty
bės” (suprask, Sovietų).

Paryžius. —Vokiečiai ka
nuolėmis gana pastoviai 
bombarduoja Franci jos Ma
ginot tvirtovių liniją ir 
francūzų pozicijas.

Tsudegino sienos stulpus-užtvarus; su gėlėmis ir Lietuvos VĖLIAVOMIS PASITIKO LIETUVIU KARIUOMENE
Ryga. — Lietuvių kariuo

menė penktadienį rytą nu
kapojo rubežiaus stulpus- 
užtvarus ties Širvi n tais, ant 
sienos tarp Vilniaus krašto 
ir nepriklausomos Lietuvos; 
suvertė tuos medžius į lau
žą ir padegė. O bepleškant 
šiem buvusiem atitvėrimam 
Vilnijos nuo Lietuvos, susi
rinkę žmonės šauksmais, 
delnų plojimais ir dainomis 
reiškė begalinį džiaugsmą.

Pereinančia Lietuvos ka
riuomenę per sieną į Vil
niaus kraštą, stebėjo pats 
generolas Stasys Raštikis, 
vyriausias k o m a n d i erius 
Lietuvos armijos.

Gaudžia Laisvės Varpas
Žengiant Lietuvos karei

viams per sieną į Vilniją,

Amerikos Armija Gau
na Spindulius Naikinan
čius Priešų Amuniciją

San Francisco, Calif.—In
žinierius Otto H. Mohr atsi
tiktinai, išrado nematomus 
spindulius, kuriais galima 
iš tolo sprogdint paraką, 
šovinius, gazoliną ir lėktu
vus už dviejų mylių. Tai 
būsiąs svarbus karo įran
kis, ypač naikint priešų 
amunicijos sandėlius.

Šie spinduliai yra savo
tiškos elektronų srovės.

Savo išradimą Mohr da
bar perdavė Amerikos karo 
ministerijai, kad jos speciar 
listai ištirtų, kaip šie spin
duliai veikia.

Vienas keblumas su tais 
spinduliais, tai kad,, jie 
skleidžiasi į visas puses, pa
našiai kaip vandens ban
gos skleidžiasi aplinkui, ka
da įmeti akmenį į tvenkinį.

Dabar inžinierius Mohr 
darbuojasi išrast būdą nu
statyt tuos spindulius į tai
kiklį, panašiai kaip, nutai
koma šautuvas bei kanuolė.
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Kiek gi Žuvo tų Vokietijos 
Submarinų?

~ ~ ■ '■ '

Beriliu — Naziai pripa
žįsta, jog talkininkai iki 
šiol sunaikino tris Vokieti
jos submarinus, bet ne dau
giau.

(Anglija ir Franci j a pra
neša, kad šiomis dienomis 
užtiko du sunaikintus nazių 
sumbarinus bei lavonus vo
kiečių jūreivių, žuvusių su 
tais submarinais. Bet jau 
kelinta savaitė anglai ir 
francūzai tvirtina, kad jie 
iki šiol “nuskandinę 20” Vo- 
kitaijos submarinų.)

ORAS. —- Šį pirmadienį 
giedra ir šilčiau. 

suskambėjo Laisvės Varpas 
Kaune, paskelbdamas -šaliai 
linksmą, seniai lietuvių 
lauktąją valandą. Radio pa
gavo iškilmingus varpo 
garsus ir išnešiojo po visą
Lietuvą. Ilgai, ilgai Laisvės 
Varpas gausdamas skleidė 
šią malonią melodiją, nega
linčia nusibost lietuviams 
muziką.

Žmonės Apstojo Kelius ir 
Gatves, Pasitikdami Lie

tuvių Kariuomenę
Kaunas. — Lietuvos ka

riuomenė, vadovaujama ge
nerolo Vitkausko, įžengė į 
Vilniaus kraštą penktadie
nį, spalių 27 d., 9 vai. ryto, 
o Vilniaus miestą pasiekė

Chinijos Komunistai 
Įsigalėję Keturio
se Provincijose

Tokio. — Japonų spauda 
su išgąsčiu rašo, kad chinų 
komunistinė Aštuntoji Ar-' 
mija jau “užviešpatavo” 
keturias provincijas šiaur
vakarinėje Chinijoje, bū- 
ten: Shensi, Kansu, Ning- 
sią ir Sinkiangą. Ta armija 
turinti 120 tūkstančių ka
reivių.

Priešingi Pranešimai apie 
Laivą “City of Flint”

Maskva. — Sovietai pra
neša, kad iš jų uosto Mur
mansko . išplaukė kontra- 
bandiškas Amerikos laivas 
“City of Flint,” kuris buvo 
nazių suimtas ir į Murman
ską atvarytas.

Berlin. — Vienas vokie
čių pranešimas sako, kad 
“City of Flint” tebėra Mur
manske, o kitas nazių pra
nešimas tą pačią dieną tei
gia, kad “City of Flint” yra 
plukdomas į vieną Vokieti
jos uostą.

Washington. — Amerikos 
valdžia išreiškė nepasiten
kinimą Sovietais, kad jie 
nepervedė “City of Flint” 
Amerikos jūreiviams.

Nazių Submariųai Sunaikinę 
115 Anglijos Laivų

Berlin. — ijjaziai prane- 
ša, jog per du mėnesiu karo 
jų submarinąį sunaikino 
115 prekinių Anglijos laivų, 
kurie vežė arba galėjo vežt 
pusę miliono tbnų krovinių.

London. — Anglai sako, 
kad vokiečių submarinai su
naikinę tik 51 prekinį Ang
lijos laivą su 210,021 tonų 
įtaipos. #

Vilnių maršavimas buvo 
sėkmingas ir be jokių inici- 
dentų.

žygiuojant Lietuvos ka
riuomenei per Vilniaus kra
štą, gyventojai ją visur 
karštai sveikino. Žmonių 
minios apstojo kelius ir 
gatves, iškėlę Lietuvos vė
liavas ir gėlių bukietais 
sveikindami Lietuvos armi
ją.

Vilnius Kaip Jaunikis
Vilniaus miestas buvo 

gausiai papuoštas žaliumy- 
nais, gėlėmis ir Lietuvos vė
liavomis pasitikt paradą 
Lietuvos armijos, kuri iš
kilmingai maršavo per Vil
nių ant rytojaus, šeštadienį, 
spalių 28 d.
Su Lietuvos Armija ir Mai

stas Beduoniams
Berną ršuojant Lietuvos 

kariuomenei į Vilnių, lab
daringosios lietuvių, organi
zacijos jau siuntė ten mais
tą ir kitus reikmenis su--— 
šelpt daugelį suvargusių 
vilniečių. Nes prasidėjus 
Vokietijos karui su Lenkija 
ir per blogą šeimininkavimą 
Lenkijos ponų, visai buvo 
suardytas gyvenimas dide
liam skaičiui Vilniaus žmo
nių, ir jie liko be cento ir 
be duonos. |

Juos dabar šelpia ne tik 
labdaringos lietuvių orga
nizacijos, bet ir pati Lietu
vos valstybė.

Karo Stovio Paskelbimas

Ryga. — Vilniaus miesto 
komandantas paskelbė karo 
stovį. Paskelbimas padary
tas lietuvių ir lenkų kalbo
mis.

Vilniuj Džiaugsmo Aša
ros ir Gėlės Sveikino

Lietuvos Armiją j

Vilnius. — Kai atvykus 
Lietuvos armija maršavo 
per Vilnių spalių 28 d., di
deles minios žmonių su 
daugybe Lietuvos vėliavų 
griausmingai ją sveikino ir 
metė gėles lietuvių kariuo
menei. Daugelis verkė 
džiaugsmo ašaromis, o kai 
kurie seni vyrai ir moteryh 
suklaupę ir meldėsi, ašaro-^ 
darni iš džiaugsmo, kad Lie
tuvai sugrįžo šis 616 metų 
senumo miestas, istorinė 
Lietuvos sostinė.

Daugelis kaimiečių iš toli 
pėsti atėjo dalyvaut šioj di
džioj lietuviams iškilmėj.

Paryžius. — Francija pa-z 
leido iš armijos 100 tūks
tančių savo kareivių.
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augusių balsavimuose dalyvavo, paduo
dami 4,433,997 balsus už 1,484 kandida
tus. Jų išrinktas seimas jau susirinko 
Lwowo mieste. Jų tarpe yra 239 mote
rys. . \ .

Vakarų Baltarusijoj balsavimuose da
lyvavo 96.71 nuošimtis gyventojų ir į sa
vo seimą išrinko 804 vyrus ir 123 mo
teris. Seimas susirenka Minske. Seimo 
delegatų tarpe yra vienas atstovas, kurį 
lenkų ponai išlaikė už politinį veikimą 
19 metų kalėjime. Šių kraštų liaudis su 
didžiausiu džiaugsmu dalyvavo rinki
muose. Veik 20 metų Lenkijos poniška 
valdžia smaugė baltarusius, ukrainiečius, 
lietuvius ir kitas tautų mažumas. Išlais
vintoji liaudis džiaugiasi ir dėkoja So
vietams už suteiktą pagelbą, kad nerei
kėjo joms atsidurti po hitlerininkų jun
gu.
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Oi Tas Sovietų Auksas!
Reakcionieriai nuolatos skleidžia me

lus, būk darbininkų judėjimas palaiko
mas tik už Sovietų auksą. Bet jau taip 
sena ir nuvalkiota ta jų giesme, kad tik 
labiausiai atsilikę žmones jai tiki.

Kiek laiko atgal vėl kapitalistinėj 
spaudoj buvo sukeltas baisus skandalas. 
Ji šaukė: “Stalinas davė Hitleriui 17 ir 
pusę tonų aukso!”, “Į Vokietiją Rusija 
pasiuntė 17į tonų aukso!” Rėkė, putojo, 
būk Sovietai aprūpina Vokietiją auksu, 
kad Hitleris sėkmingiau galėtų karą 
vesti. Veikiausiai buvo žmonių, kurie 
tiems melams patikėjo.

Bet štai spalių 24 dieną, iš to paties 
Londono, kuris pirmiausiai pradėjo tuos 
melus skleisti, United Press praneša, kad 
tas Sovietų auksas atvežtas į Holandiją 
apmokėjimui už Amerikos tavomis, ku
riuos Sovietai pirko. Melui galas! Bet 
kapitalistinė spauda tą žinutę taip mi- 
zernai įdėjo, kad vargiai nors pusė skai
tytojų ją matė.

Begėdžių Šauksmai
Kapitalistinė spauda pilna melų apie 

Sovietų Sąjungą ir komunistus. “Bolše
vizmas, komunizmas, raudonieji,” tik ir 
mirga toje spaudoje ir vis bandoma pri
mesti nebūti dalykai. Kapitalistine spau
da šaukia, kad Sovietai “veda kruvinąją 
Pabaltijos užkariavimo politiką.” Kur 
tas kraujas? Jo nėra! Sovietų Sąjunga 
ir Pabaltijos valstybės—Estonija, Latvi
ja ir Lietuva gražiuoju susitarė bendrai 
gintis nuo užpuolikų, o su Suomija eina 
derybos, kurios jau būtų senai pasek
mingai baigtos, jeigu ne Amerikos de
mokratija būtų susivienijus su Anglijos 
ir Skandinavijos karaliais zir kištų toms 
deryboms koją.

Ta pati spauda šaukia, kad Sovietai 
būk pusę Chinijos užkariavo ir atsidarė 
sau kelią linkui Anglijos pavergtos Indi
jos. Aišku, kad tai Anglijos imperialistų 
propaganda. Kiekvienas sąmoningas 
žmogui mato ir žino, kad Sovietai nei 
pėdos Chinijos žemės nepasisavino, kad 
jie tik gelbėja Chinijai gintis nuo Japo
nijos imperialistų.

Dabartinė SLA Pild. Taryba daugumoje susideda 
iš vienos grupės žmonių, kurie ten sauvališkai elgiasi, 
mažai tepaisydami narių gerovės. Tad dėl labo visos 
organizacijos ir jos narių, SLA Narių Komitetas pa
taria nominuoti sekamus nuoširdžius, ištikimus ir pa

žangius žmones į Pild. Tarybą:
J. Miliauskas, ant SLA Prezidento

286 kp., McKees Rocks, Pa.
J. K. Mažukna, ant SLA Vice-Prezidento

86 kp., N. S. Pittsburgh, Pa.
Vytautas Zablackas, ant SLA Sekretoriaus

38 kp., Brooklyn, N. Y.
J. žebrys, ant SLA Iždininko

136 kp., Cleveland, Ohio
Keistutis Michelsonas, ant SLA Iždo Globėjo

38 kp., Brooklyn, N. Y.
V. Šmulkštys, ant SLA Iždo Globėjo

13 kp., Minersville, Pa.
Dr. A. Graičūnas, ant SLA Daktaro-Kvotėjo

36 kp., Chicago, Ill.
Platesnių informacijų ir visais kitais reikalais, 

kreipkitės pas: J
SLA NARIŲ KOMITETAS

L. Kavaliauskaitė, Sekr.,
415 Lorimer Street, 

Brooklyn, N. Y.

Kaip Buvo Paimtas
Vilnius

Mus pasiekė Sovietų laik- paisydamas 
nurodymus 
kams, kur

Lenkijos Auksas F r and jo j
Jau pasiekė Franciją 70 tonų aukso-, 

kuris yra vertas $65,856,000. Tai Lenki
jos valstybės auksas. Buvusi poniška 
Lenkijos valdžia iš pirmų dienų karo pa
siruošė bėgti. Pulkininkas Beck, marša
las Smigly-Ridz ir kiti ponai tuojaus pa
siskubino auksą automobiliniais sunkve
žimiais išvežti į Rumuniją, o iš ten lai
vu pristatė į Franciją. Veikiausiai bu
vę Lenkijos ponai, taipgi ant popieros 
sudalyta Lenkijos valdžia tuos pinigus 
išeikvos savo propagandai už atsteigimą 
didelės Lenkijos, kuri vėl vergtų apie 
16 milionų kitų tautų žmonių, ir kitiems 
avantiūriniams tikslams.

Kultūringa Armija
Estonijon jau atmaršavo Sovietų Są

jungos Raudonoji Armija. Ji pribuvo 
traukiniais, automobiliniais sunkveži
miais, žemę drebindami atvažiavo tan
kai, atskrido milžiniški karo orlaiviai, 
kaip praneša iš E'stonijos sostinės.

Estonijos gyventojai su džiaugsmu pa
sitiko Raudonąją Armiją, nes tai ne pa
vergimo, o jų apsaugos, armija. Žinios 
sako, kad raudonarmiečiai labai gražiai 
užsilaiko. Kartu jie atsigabeno daug so
vietinių judžių filmų, daug įvairiausių 
knygų, steigia apšvietos ir kultūros cen
trus, nes Raudonoji Armija yra ne vien 
kovos jėga, bet kartu ir kultūros ir ap
švietos platintoja. Kas patenką į Rau
donąją Armiją, tas daug pakelia savo 
kdltūrinį žinojimą.
į Sako, kad Estonijoj, Latvijoj ir Lietu

voj, sulyg padalytų sutarčių, bus laiko
ma po 20,000 raudonarmiečių.

Veidmainiškas Kaltinimas
Ketvirtadienį “New York Post” re

dakciniame straipsny j šaukia: “Rusija 
Maitina Karo Mašiną.” Ir puola Sovie
tus, kam jie parduoda Vokietijai grūdų 
duonai! Tas laikraštis neva save skelbia 
liberališku, bet jis laike šio imperialisti
nio karo lygiai maršuoja už Anglijos ir 
Franci jos imperialistus su reakcioniš- 
kiausiais kitais kapitalistų laikraščiais. 
To laikraščio redaktoriai suranda, kad 
tai didžiausias Sovietų “prasikaltimas,” 
kad jie parduoda duoną. Redaktoriai no
rėtų matyti, kad Vokietijoj moterys, vai
kai ir seneliai badu mirtų!

Sovietų Sąjunga sako, kad blokada, 
nedaleidimas maisto, badu marinimas 
moterų, senelių ir vaikų, yra tokis pat 
prasižengimas, kaip ir iš orlaivių bom
bardavimas civilių gyventojų ir jų žudy
mas! Sovietai maisto produktus lygiai 
parduoda ir Vokietijai ir Anglijai. '*

Mums įdomu ve kas, kad “New York 
Post” ir kita kapitalistinė, spauda kelia 
skandalą prieš Sovietus, kam jie Vokie
tijai parduoda duoną, bet ta pati spauda 
tyli, kada Amerikos kapitalistai virš 
57% ginklų ir amunicijos pristato Ja
ponijai karui prieš Chinijos liaudį; ta 
pati spauda stoja už pardavimą orlaivių 
ir bombų Anglijai, > bombardavimui Vo
kietijos miestų.

pavojaus davė 
kitiems tan- 

yra priešo ug
nies centrai ir juos naikino. 
Už kelių minučių lenkų 
kulkasvaidžiai ir prieštan
kinė kanuolė nutildyta. Ta
da Matuskov davė koman
dą:

—Pirmyn, paskui mane! 
“Sovietų tankai puolė ur

mu. Lenkų kareiviai neišlai
kė atakos ir pasidavė. Ma- 
tuskovo skyrius suėmė 60 
lenkų,, du kulkasvaidžius ir 
vieną prieštankinę kanuolę.

“Iš antros pusės Vilniaus 
Sovietų tankams vadovavo 
komunistas Zelenko. Jis 
įveikė ir nuginklavo du len
kų raitarijos skyrius.”

raščiai, kur Vilniaus užėmi
mo dalyviai patys aprašo 
kovą prieš Lenkijos ponus, 
kaip jie išvijo lenkų armi
ją ir fašistų gaujas, kad 
Vilnių ir Vilniją atidavus 
Lietuvai.. Štai ką rašo inži
nierius S. Rybakov:

“Mūšiuose už Švenčionis 
ir Vilnių komunistai, kaip 
visada, buvo pirmose eilėse 
ir savo pavyzdžiu kitus ko
votojus traukė pirmyn. Mū
šis buvo pat įkaitime. Po 
pirmo Raudonosios Armijos 
smūgio susvyravo lenkų ar
mija ir pradėjo trauktis. 
Priešakyj tankų skyriaus 
su savo tanku buvo komu
nistas Sedinas. Lenkų ulanų 
eskadronas bandė išsisukti.

—R e i k i a n u g inkluoti 
priešus, — nusprendė Sedi
nas. Ir paleido savo tanką, 
kad atkirtus lenkams pasi-1 didvyriškumą puolant len- 
traukimą. Lenkai pradėjo | kus, bet įr gurguolių sky-

- if Sočiau | riaj# Gurguolių skyriaus ved.

Ir Sužeisti Kovėsi
Ne vien Sovietų tankai, 

raitarija, artilerija, orlai- 
| vininkai ir pėstija parodė

Liaudis Susilaukė Laisvės
y Vakarų Baltarusijos ir Ukrainos liau? 
VHs susilaukė laisvės. Pirmu kartu savo 
■gyvenime ji galėjo išreikšti savo valią, 

Jiirinkti žmones į savo valdžią. Balsavi- 
^mai atsibuvo 22 d. spalių. Jie buvo ly
gus kiekvienam piliečiui ir ' atliekami 
riaptu balsavimu.

Vakarų Ukrainoj 92.83 nuošimčiai su

Literatūros Draugi jos Natriams!
Literatūros Draugija atliko gražų dar

bą. Ji jau išleido už devynis mėnesius 
žurnalą “Šviesą” ir labai naudingą lietu
viams knygą “Lietuvių Tautinio Atbudi
mo Pionieriai.” Reiškia, apšvietos, kul
tūros darbas varomas pirmyn.

I

Bet Draugijos sekretorius D. M. Šo- 
lomskas sako, kad dar daug narių nesu
mokėjo duokles in tas trukdo ne vien 
šių metų darbus baigti, bet rengtis ir 
prie ateinančių metų knygos ir “Švie
sos.” Mes manome, kad Draugijos nariai 
turi ne vien kuo greičiausiai duokles su
mokėti, bet ir laike dienraščių vajaus 
pasidarbuoti, kad gavus naujų narių į 
Draugiją.

arklius mušti :
trauktis; Bet galingasis So
vietų tankas vėju nešėsi per 
kalnus, griovius, kaukuras 
ir su kiekviena sekunda ar
tinosi priešų link. , Ulanai 
nusprendė pakeisti savo 
kryptį, bet Sedinas"'suprato 
jų planus. Dar kelios minu
tės manevrų ir tankas pas
tojo jiems kelią. Trenkė 
kanuolė ir sutratėjo kulkas- 
vaidžiai persergėdami len
kus. Lenkai susimetė į į<rū-
va ir pradėjo rankas kelti. I kulkų lietus.

7 f ■ 1

“Tada Sodinąs puolė ant 
antrų lenkti > afikastįj kur 
buvo jų pėstininkai. Lenkų 
pėstininkai, kurių tarpe bu
vo ir fašistų būriai, atkak
liai priešinosi. Ir štai stai
giai sustojo tankas—iš pa
talpos išsibaigė kuras. Yra 
antras, pagelbinis, bet iš 
jo-perpilti kurą į pirmą 
reikia išlysti iš tanko. Il
gai mąstyti nėra kada; Se
dinas išlindo ir, kaip laike 
praktikų, atlieka savo dar
bą. Lenkai tą pastebėjo ir 
patankino Ugnį. Kulkos 
kaukia pro galvą, bet jis 
jau baigė kuro perpylimą. 
Tankas vėl lekia“' pirmyn 
ir sėja mirtį.-

“Vilniaus priemiesty j len
kai turėjo daugiau jėgų. 
Tankų komandierius komu
nistas Matuskov nusprendė 
pulti lenkų centrą. Jis ne-

Šesternevas buvo sužeistas 
ir paguldytas į ligoninę 
Švenčionyse, bet jis greitai 
atgavo jėgas, išprašė dakta
ro leidimą ir vėl stojo į ei
les. Kada antru kartu buvo 
sužeistas, tai Vilniaus ligo
ninėj jis pasakojo:
. “Gurguolės, kur aš buvau 

komandierium, nakties lai
ku prisiartino prie girios. 
Staigiai iš girios pasipylė

“—Į mūšį! Slėpkitės grio- 
vyj!—daviau komandą. Pat
sai pirmas nušokau nuo ar
klio ir atidengiau ugnį... 
Priešo kulka, Jie te man gal
vą ir kra^to^ėgo pep vei
dą. Bet a||^^ilipviau šau
dęs. Už krųiife; pasimatė fi-

Aš pareiškiau daktarui, kad 
jaučiu save tvirtu, ilgai gin
čijomės, bet galų gale jis 
sutiko mane išleisti.”

Vilniaus Komandantas
Kada Raudonoji Armija 

užėmė Vilnių, tai reikėjo 
įvesti tvarka. Raudonos Ar
mijos komanda paskyrė 
Vilniaus komandierium ma
jorą Starostiną.

“Padėtis buvo sunki, — 
rašo kapitonas F. Stolia
rov.—Vilniuje ir jo apylin
kėse slapstėsi lenkų oficie- 
rių ir fašistų gaujos. Drą
sūs lenkai pasigyrimais 
bailiškai pabėgo iš Vilniaus 
palikdami jo gyventojus 
be maisto. Rinkoj nebuvo 
duonos, mėsos, cukraus, 
druskos net briežukų.

“Bet Starostinas nenusi
gando, jis su Raudonosios 
Armijos majoro drąsa stojo 
prie administracijos darbo, 
nors niekados pirmiau tokį 
darbą nedirbo. Per ištisas 
paras jis buvo savo vietoj. 
Jo buveinė panaši į skruz
dėlyną. Važiavo ir važiavo 
vežimai su suimtomis karo 
reikmenomis. Gyvent o j ai 
gabeno ginklus. Pulkais at
varydavo lenkų kareivius ir 
oficierius belaisvius. Šim
tai žmonių grūdosi aplinkui 
su įvairiausiais reikalais. 
Draugas Starostinas 'tvar
kiai dirbo ir davė nurody
mus. Miesto gyventojus rei-' 
kėjo aprūpinti duona. Jis 
pasišaukė pas save duon- 
kepyklos savininką ir pa
klausė jo, kiek jo kepykla 
gali iškepti duonos. Miltų 
Sovietai duos. Savininkas 
atsakė, kad nežino.

—Kokis iš tavęs, gaspado-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiamieji: Ar dar išei
na anglų kalba pažangus 
žurnalas “New Masses”? 
Jeigu išeina, tai kiek kaš
tuoja metinė prenumerata? 
Aš noriu užrašyti savo gi
minaičiui, čia gimusiam 
jaunam vyrukui. Iš anksto 
dėkui.

Skaitytojas.
Atsakymas:

Kadangi gali atsirasti ir 
daugiau “Laisvės” skaityto
jų, kurie norėtų žurnalą 
“New Masses” užrašyti sa
vo vaikams arba giminėms, 
tai jums duodame paaiški
nimą per “Laisvę”. Kaip 
ėjo, taip ir tebeeina “New 
Masses” kas savaitė. Tai la
bai pažangus ir įdomus dar
bininkiškas žurnalas. Meti
nė prenumerata kaštuoja 
$4.50. Bet šiuo ’tarpu žur
nalas veda vajų už naujus 
skaitytojus ir už $2 duoda 
net 25 numerius. Pavienis 
“New Masses” numeris par
siduoda už 15 centu.

Adresas yra toks: New 
Masses, 461 Fourth Ave., 
New York, N. Y.

kuoti, išgaudyti gaujas, at
imti nuo jų ginklus, apgin
kluoti darbininkus, — sakė 
kapitonas Tapurija.

“Ir štai kelios dienos eina 
tas gaujų išvalymo darbas. 
Po trijų valandų j ieškojimo 
Vilniaus apylinkėj jaunes
niojo leitenanto Sviderskio 
skyrius surado požeminius 
urvus. Čia buvo net cemen
to apkasai. Įsileido į urvą, 
bet žmonių nėra. Surado ir

rius, kad nežinai, kiek tavo’ dar kelis panašius požemi- 
kepykla gali iškepti duo- nius lizdus, surado ir gink- 

i lų, amunicijos, sučiupo kelis 
asmenis, bet vadų vis nebu
vo. Kapitonas vaikštinėjo 
po kambarį neramus.

—Čia, Vilniuje, yra lenkų 
banditų centras, kuris duo
da savo skyriams įsakymus. 
Čia yra vadai, kurie 
lenkų oficieriams ir 
tams patvarkymus.
surasti, surasti!

“Spalių 1 dieną

nos?!
—Nežinau ir nežinau, — 

tvirtino savininkas.
—Gerai, aš patsai ap- 

skaitliuosiu. Kiek, keptuvėj 
yra pečių, kiek kiekviename 
pečiuje gali iškepti duonų, 
kiek kartų pečius kepa į 
dieną? — pastatė Starosti
nas klausimus ir gavęs at
sakymus davė tikrą skaitli
nę, kiek kepykla gali duonų 
iškepti.'— Dabar, eikite ir 
kepkite duonas! Žiūrėk, kad 
rytoj Vilniaus gyventojai 
turėtų duonos! Atmink tą! x

“Ant rytojaus Vilniuje 
jau buvo duona. Pas Sta
rostiną buvo atėję bankie- 
riai ir dideliu krautuvių sa
vininkai, klausė, kas jiems 
veikti. Atvyko automobilių 
taisymo fabriko darbinin
kai, kurie sakė, kad savi-i įį į—kartojo jis raudoniems 
ninkas pabėgo, kas jiems, kovotojams.
daryti. “Pavakariu ta pat diena

duoda 
fašis- 

Reikia

patsai 
Tapurija surado lizdą. Šta
bas buvo požemy j. Vidaus 
tvarka, kaip ir kitų tokių 
gūštų. Gerai įrengtas; vie
name kampe nedidelė kari
nė radio perdavimo ir priė
mimo stotis. Bet kapitonas 
nepatenkintas, nes žmonių 
ir čia nebuvo. Jie yra Vil
niuje, jie čia pat slepiasi.

—Reikia jieškoti ir suras-

Pavakariu tą pat dieną 
pranešta, kad Vilniaus cen
tre, kur yra ligoninė, numa
tomas priešo lizdas. Į ligo
ninę ant kriukių, su aprišto
mis rankomis, kojomis, už
lipdytomis ausimis renkasi 
ligoti buvę lenkai kareiviai.

—Jeigu tai tik ligoninė, 
tai kodėl tie ligoniai pirm 
įeisiant į ją nugąsti'ngai ap
sidairo? Ko bijosi tie su
žeisti? Kokis pavojus tiems 
skaudžiai dejuojantiems?— 
kapitonas statė klausimus.

“Tamsi lietinga naktis. 
Tankų skyrius ir
raiteliai išvyko kapitono 
Tapurija vadovystėj linkui 
ligoninės. K u 1 kasvaidžiai 
ant tačankų pastatyti gat
vėj. Jie ir tankai atsuko ka- 
nuoles ir kulkasvaidžius 
linkui ligoninės langų ir 
durų. Ligoninę apsupo iš vi
sų pusių. Raudoni kovotojai

(Tąsa aut 8-člo pust.)

—Reikia išrinkti fabriko 
komitetą, vieną iš savo tar
po paskirkite vedėju ir 
dirbkite,—davė jiems atsa
kymą.

Greitai Vilniaus gyveni
mas atgavo normalę tvar
ką. Fabrikai pradėjo dirbti. 
Krautuvės atsidarė. Rinkoj 

irgura, ir sužibėjo oficieriški, avMoaie. kuiko
sn,,{ u. u 'atsirado duona, sviestas ipagonai. Paleidau šūvį ir ji 

nuvirto. Toje minutėje pa
jutau skausmą krūtinėj. 
Griebiau rahka -r-, veržėsi 
kraujas. Už kelių minučių 
netekau sąmonės. Sanitarų 
skyrius paėmė mane ir pri
statė į ligoninę. Bet mano 
skyrius lenkus nugalėjo, 
daug jų nukovė ir 35 suėmė 
į nelaisvę.

—O kodėl jūs pasitraukė
te pirm to iš Švenčionių li
goninės ?

—Ar gi galima gulėti, 
kada aplinkui eina kovos.

silkės.”
Taip Raudonosios Armi

jos komandierius Starosti
nas tvarkė Vilnių pirmose 
dienose’jo atvadavimo nuo 
lenkų ponų. » 

Sučiupo Fašistinę Gaują
A. Poliakov aprašo, kaip 

Sovietai sučiupo Vilniuje 
lenkų fašistinę gaują:

“Sovietų kapitonas Tapu
rija buvo paskirtas /išgau
dyti lenkų fašistines gaujas 
Vilniuje ir jo apylinkėj.

—Reikia visur gerai iššu-

raudoni



ELTOS ŽINIOS IŠ UETUVOS
Kaunas. —Spalių 2 d. sei

mas priėmė du svarbius įsta
tymus, liečiančius didelį Lie
tuvos gyventojų skaičių. Pir
muoju įstatymu, pašauktų į 
kariuomenę vyrų šeimų na
riams bus padidintos pašalpų 
normos. Būtent, ligi šiol vienas 
šeimos narys gaudavo 25 
nuoš. pašauktojo pagrindinės 
algos, kurią šis gaudavo prieš 
stodamas į kariuomenę. Dabar 
bus mokama vienam šeimos 
nariui ne 25, bet 40 nuošimčių 
pašauktojo pagrindinės algos. 
Prie pašauktojo šeimos narių 
skaičiaus priskaitomi ir jo se
neliai, jei tokius jis pirma iš
laikydavo. >—Antruoju įstaty
mu nurašomos (išbraukiamos) 
skolos, kuriomis Lietuvos že
mė prieškariniais laikais buvo 
apsunkinta įvairiems Rusijos 
bankams ir kredito įstaigoms, 
kaip tai Bajorų žemės Ban
kui, Valstiečių žemės Bankui, 
Petrogrado Tūlos Bankui, Vil
niaus žemės Bankui, žemiečių 
kredito draugijoms, — kartu 
su Rusijos bankais iš viso apie 
50,2 milijonų rublių.

Kaunas. —šiais mokslo me
tais nepaprastai padidėjo mo
kinių skaičius prekybos moky
klose. Dėl didelio mokinių 
skaičiaus, kaikuriose prekybos 
mokyklose atidarytos net po 
18 lygiagretes klases.

Kaunas. — Rašytojas Jonas 
Marcinkevičius, pasižymėjęs 
keliais romanais ir gavęs už 
kaikuriuos savo veikalus pre
mijas, pradėjo rašyti romaną 
iš Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus gyvenimo.

Kaunas. — čia lankėsi Rau
donojo Kryžiaus tarptautinės 
sąjungos generalinis sekreto
rius ir Raud. Kryžiaus tarp
tautinio komiteto atstovas 
Malcolm Davis, kuris, susipa
žinęs su internuotų lenkų pa
bėgėlių būkle, pareiškė pasi
tenkinimą jiems teikiama pa
galba ir žadėjo kreiptis į tarp
tautines ir Amerikos Raud. 
Kryžiaus organizacijas, kad 
šios palengvintų Lietuvai susi
dariusią naštą pabėgėlių išlai
kymo ir maitinimo.

Kaunas. — Spalių 3 d. ra
šytojų, dailininkų, muzikų ir 
aktorių organizacijų atstovai 
su švietimo Ministerijos kul
tūros departmento direkto
rium aptarė meno tarybos su
darymo reikalą. Tai jau bus 
vienas konkretus žygis į Kul
tūros Fondo pradžią, nes K. 
F. įstatymo projektas numato 
meno sričių atstovavimą Kul
tūros Fondo taryboje.

Kaunas. — Šiemet miškų 
departmentas pagamins ku
rui malkų pusantro milijono 
kietmetrių (pernai buvo paga
minta 900,000 ktm), be to 
ūkininkams šiemet paskirta 
parduoti pustrečio milijono 
kietmetrių miško. Darbinin
kams malkos teikiamos papi
gintomis kainomis. Kauno ir 
provincijos malkų sandėliąi 
daug darbininkų . šeimų jau 
aprūpino malkomis.

Kaunas. — Rašytojas Liu
das Dovydėnas įteikė Valsty
bė! Teatrui naujai parašytą 
veikalą “Mūsų miesto žmo
gus.” Be to rašytojas Kazys 
Binkis baigia rašyti dar vie
ną veikalą, kurį netrukus į- 
teiks repertuaro komisijai. 
Kaip žinoma, Binkio veikalas 
iš jaunimo gyvenimo “Atžaly
nas” turi labai didelį pasiseki
mą. Komisija yra gavusi kele
tą naujų dramos veikalų ir iš 
daugiau autorių, kurių dalis 
visai naujų rašytojų.

"Biržai. — švietimo Ministe
rija leido Biržuose įsteigti 
naują amatų mokyklą su dai- 
lydžhj, mūrininkų ir krosni- 
ninkų skyriais.

Kaunas. — Gautomis žinio
mis iš Londono, Lietuvos kro
nika: sportas, šaulių sukakties 
šventė ir įvairios sukaktuvės 
bei įvykiai rodomi Londono ir 
kitų Anglijos miestų kinų tea
truose.

Kaunas. — Bibliografijos 
instituto žiniomis, pernai Lie
tuvoje išleista 1299 vienkarti
niai leidiniai (knygos), iš ku
rių 1211 lietuvių kalba, 24 žy
dų kalba, 16 vokiečių, 14 he
brajų, 9 rusų, 7 lotynų, 4 len
kų ir keturiolika kitomis kal
bomis. Užpernai buvo išleista 
1080 knygų. Pagal turinį pra
ėjusiais metais išleista bele
tristikos ir literatūros 347 to
mai, teologijos 214 knygos, 
socialių mokslų 212 knygų, 
taikomojo mokslo 201, istori
jos ir geografijos 88, grynojo 
mokslo 72, meno ir sporto 
klausimais 60 knygų, kalbo
tyros 31, filosofijos 18 ir tt.

Hartford, Conn.
Biskis iš Mūsų Kolonijos Dar
bininkų Veiklos ir Gyvenimo

Spalio 6 d. atsibuvo tarp- 
tautiškas paminėjimas 20 me
tų nuo įsikūrimo Komunistų 
Partijos. Buvo rodomi kruta- 
mi paveikslai apie Sovietų Są
jungos darbininkų gyvenimą 
ir jų nuveiktus darbus. Taip
gi kalbėjo anglų kalboj iš 
New Yorko geras kalbėtojas.

Nors reakcininkai bandė tą 
viską sutrukdyti, atsakydami 
prieš pat paskutinę dieną sa
vo svetainę, bet tas jiems ne
pagelbėjo. Rengėjai tuojau 
paėmė Laisvės Choro svetai
nę ir paspėjo pranešti per vie
tinį anglišką laikraštį paren
gimo vietą. Tai žmonių tiek 
prisirinko, kad vargiai galėjo 
sutilpti. Aukų surinko suvirš 
$50. Tai iš to galima supras
ti, kad darbininkai tam pilnai 
pritarė.

—o— 
Konferencija

Spalio 8 d. man teko būti 
'LMS 4 Apskričio suvažiavime. 
Gavau gerų įspūdžių. Viena, 
delegatai gana pasirįžusiai ta
rėsi dėl pasekmingesnio darbo 
dailės srityj; antra, mane la
bai nudžiugino tas, ,kad tarp 
jų matėsi dauguma jaunuolių 
ir kone visi aktyviai dalyva
vo. žinoma, daug pagelbėjo 
atvažiavimas iš LMS Centro 
pirmininko draugo Balsio. 
Mat, jis gana puikiai išdėstė 
dabartiniam veikime pareigas.

—o—
Balius

Spalio 14 d. atsibuvo šo
kiai Laisvės Choro svetainėj, 
kuriuos surengė bendrai dar
bininkiškos organizacijos. Pu
blikos dalyvavo ne per dau
giausia iš priežasties rengėjų 
neapsižiūrėjimo. Mat, tam

pačiam vakare šokiai buvo 
parapijos svetainėje, rengė 
švento Jono Draugija dėl 
naudos lietuvių radio progra
mų, kurias veda ponas Rėkus 
New Britain, Conn. Tai aš 
sakyčiau, kad nepaprastų pa
rengimų rengėjai ateityj to 
vengtų.

—o—
Iš Dirbtuvių

Pas mus darbai žymiai pa
gerėjo. Bet tuo patim sykiu 
ir pragyvenimo reikmenų kai
nos pakilo. O apie pakėlimą 
darbininkams algų tai dar ne
sigirdi.

Iš didesniu dirbtuvių vedu
sias moteris atleidžia iš dar
bo. O jų vieton priima neve
dusias.

Tai ot, toms šeimynoms, 
kurių moterys dirbo, žymiai 
pasunkės nešti ekonomiško 
gyvenimo naštą. Juk jos dir
bo ne iš noro, bet iš priežas
ties jų vyrų mažo uždarbio.

—o— 
Vestuvės

Spalio 14 d. apsivedė W. Gi- 
raitis, draugų Onos ir Petro 
Giraičių sūnus, su F. Jozapa- 
vičiūte. Jie ėmė šliūbą baž
nyčioj. Bet triukšmingų ves
tuvių neturėjo; susikvietė tik 
iš abiejų pusių artimiausius 
gimines ir gerus draugus. 
Jaunavedžiai su savo mašina 
išvažiavo praleisti sau links
mai laiką.

Linkiu jiems kuogeriausio 
šeimyniško gyvenimo.

—o—
Turėtų Tą Pasekti ir Kiti
Laisvės Choro pamokos ma

ne labai patenkina. Mokyto
jo draugo Visockio pasišven
timas darbuotis dailės srityj 
yra didelis. Nekalbėsiu apie 
jo gabumus choro mokinime 
ir kiek jau turi išmokinęs 
naujų dainų, nes tą neužilgo 
pamatysit patys surengtuose 
koncertuosi. Bet ot kas man 
svarbiausia, kad jis savo ži
nojimo nesigaili pervesti iV ki
tiems. Nagi, žiūriu, pastatė 
priešais s/vo mokinius tik F. 
Ramanauskutį, mūsų gerą 
smuikininką, ir užpakalyj jo 
atsistojęs mokina vadovauti 
chorą. Tai aš sakyčiau, kad 
ir kiti LMS chorų mokytojai 
imtų iš to pavyzdį. Bo kaip 
tik sykis mūsų kultūriniam 
darbe mokytojų trūksta.

Nemunas.
—o—

Praleistas Aukotojos Vardas
“Laisvėj” paskelbtam spau

dos piknike aukojusių surašė 
per klaidą nepaminėtas drau
gės R. Waitkus vardas. Drg. 
R. Waitkus iš Hartfordo au
kojo šeimininkių stalui didelę 
hemę.

’ Komisija.

Vakartį Frontas, spal. 27. 
—Čia vis dar nėra tikro ka
rinio veikimo tarp francū- 
zų ir vokiečių. Svetimšaliai 
korespondentai sako, tai ne 
karas, o žaidimas.

Pittston, Pa.
Spalio 8 dieną SLA 1 kuo

pos susirinkime buvo skaito
ma nuo Septinto Apskričio 
prašymas aukų* dėl padengi-f 
mo lėšų apmokėti advokatui, 
kuris darbuojasi, kad sustab
džius kėlimą centro iš New 
Yorko į Pittsburghą. Įnešta 
aukoti $10. Balsuojant buvo 
10 balsų už ir 10 prieš. Bet 
pirmininkui nusvėrus, paauko
ta $10 visai bergždžiam tiks
lui. Daug narių susilaikė nuo 
balsavimo.

18 d. spalio, per pasidar
bavimą M. Banelienės, įvyko 
bankietas SLA 346 jaunuolių 
kuopelės, kaipo įvezdinimas 
jaunuolių dėl padrąsinimo at
eityje veikti ant visuomeniš
kos dirvos. Kalbėjo ir “Tė
vynės” redaktorius Kl. Jurge
lionis. Bankietas pavyko ga
na gerai ir tikimasi, kad šie 
jaunuoliai ir jaunuoles prisi
sėmę užtektinai drąsos bei 
žingeidumo, kuris ateityje 
padrąsins juos ir prie darbi
ninkiško judėjimo veiklos.

Seni'veikėjai palengva nyks
ta, tatai yra gyvas reikalas 
surasti jaunesnių jėgų, kad 
pavaduotų.

Prie progos sveikinu ir aš 
viršminėtą jaunuolių grupę ir 
linkiu'drąsos bei pažangos jų 
veikime.

Kunigo Giminė.

Kaip Buvo Paimtas 
Vilnius

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
paruošė šautuvus ir ranki
nes granatas. Linkui di
džiulio rūmo veda tiltelis 
per Vileiką. Tankistai pasi
beldė į duris. Durys atsar
giai prasidarė.

—Čionai yra ligoninė. Li
goniai miega. Nėra kas 
veikti ligoninėj ponams 
raudonarmiečiams, — teisi
nosi kokia tai esybė.

“Raudoni kovotojai užė
mė jam burną ir įėjo vidun. 
Pastuksėjo į stiklo duris. 
Tyla! Pagaliau pasirodo dvi 
lenkės slaugės. Jos koketiš
kai šypsosi, juokauja, aku
tėmis vedžioja, bet į ligoni
nę neleidžia:

—Negalima, negalima li
gonius nakties laiku žadin
ti! Ponuliai, negalima, atei
kite rytoj, ponuliai...

“Bet tuo kartu iš jų už
nugario pasirodė raudon
armietis, kuris pagal kapi
tono patvarkymą įsigavo 
pro langą. Durys atsidarė. 
Raudoni kovotojai įėjo į li
goninę. Ligoniai guli lovo
se, bet nemiega. Visi, kaip 
pagal komandą pradėjo 
skaudžiai dejuoti. Nemalo
nus “choras.”

“Sovietu komandierius ir 
daktaras priėjo prie vieno, 
kuris labiausiai dejuoja. Jis 
šaukia, net akis išvertęs.' 
Daktaras maloniu balsu pra
šo parodyti sužeistojo žaiz
das. Ligonis tik šaukia ir 
tvirtina, kad negali nei iš 
vietos pasijudinti. Dakta
ras paklausė pulso, širdies 
ir sako:

—Sveikas, kaip ridikas!
—Pažiūrėsime antro.
“Ir jo kaimynas sveikas. 

Tada kapitonas 
kareiviškai:

—Visi tuojaus 
stokite į eiles!

“ ‘Ligoniai’ dar

Tapti rija

iš lovų

garsiau 
pradėjo dejuoti, kad viens 
antrą užrėktų. Vienas kišo 
galvą pro langą, bet vos ne- 
atsimušė į raudonarmiečio 
šautuvo vamzdį ir atsėdo. 
Pajutę kame dalykas, ponai 
permainė gaidas:

—Pasiduodame! Pasiduo
dame!—pradėjo šaukti iš
kėlę rankas.

—Taip ir reikia!—tarė 
Sovietų kapitonas. — Vei
kiausiai užsienyj buržujų 
spauda apšauks mus barba
rais, kad “ligoniams” ne
duodame ramumo.

“Bet tai nebuvo ligoniai, 
tai buvo lenkų šaika iš bu- 

. vusių pulkininkų, oficierių 
ir ponų. Jie planavo gin
kluotą sukilimą. Vien šioj, 
ligoninėj suimta 60 žmonių 
ir visi jie buvo sveiki, svei- 
kučiukai. Ponų planai ne
pavyko.”

Mateušas Simonavičius
X V

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

nuo 1 valandos

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė-

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves elevelterlo stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-8508

DIENRAŠČIO “LAISVES” VAJUS 
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

Prašome visų dienraščio “Laisvės” skaitytojų gauti nors po vieną naują 
skaitytoją savo dienraščiui šiuo vajum.

“Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų prasideda su

1 diena Spalių ir Baigsis su 
I diena Gruodžio, 1939

Nuo 1 dienos spalių iki 1 dienos gruodžio šių metų naujai užsirašantiems dien
raštį “Laisvę” yra duodama už nužemintą kainą.

Už $5 Metams ir už $2.75 pusei metų
Reguliarė “Laisvės” kaina metams $5.50 ir pusei metų $3.00. Seniems skaityto

jams kainoje nėra nuolaidos. Bet kurie iš senų skaitytojų laike vajaus atsinau
jins “Laisvės” prenumeratą metams, gaus dovanų $1.00 vertės knygų.

Puikios Pinigines Dovanos Kontestantams:
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15;

7—$12; 8—$10; 9—$7, ir 10—$5.

Prašome kiekvieno miesto ir miestelio dienraščio “Laisvės” patriotus stoti į 
vajų. Visur reikia rūpintis gavimu naujų skaitytojų, kiekviena kolonija turi būti 
kontestantų lentelėje.

Dabar labai prielankios aplinkybės platinimui dienraščio. Truputį geriau eina 
darbai, lengviau su pinigais; antra, gręsiantis imperialistinis karas sujudino 
žmoniją sekti žinias. Tais atžvilgiais bus lengviau gauti naujų skaitytojų.

Prašome Tuojau Užsiregistruoti, Kurie Dalyvausite Vajuje.
Svarbu stoti į vajų pačioje pradžioje. Geresni orai, lengviau vaikščioti po 

stubas. O stubose geriausi būdai gaviipui naujų skaitytojų.

Dovanos Seniems Skaitytojams
Seni skaitytojai, kurie laike vajaus atsinaujins “Laisvę” visiem metam, gaus 

dovanų $1.00 vertes knygų. Šios knygos yra skiriamos dovanoms:

Anglijos jūreiviai ramina pasažierius, išgelbėtus iš Francijos “Bretagiie” lai
vo, kurį vokiečių submarinas nuskandino.

• Raistas
Parašė Upton Sinclair

Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo
450 pusi. Kaina $1.00

• ' Mortos Vilkienės
Divorsas

Parašė Mikas Rasoda-Mizara
Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo

314 pusi. Kaina $1.00

• Bešvintantis Rytas
Parašė St. Jasilionis

• Puikus eilių rinkinys
288 pusi. Kaina 50 Centų

• Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

Gražus eilėraštis, 32 puslapių
Kaina 15 Centų

Knygos apie Sveikatą
• Alkoholis ir Spiritiniai 

Gėrimai
Parašė Dr. J. J. KašklauČius I

Patarimai kam naudojant alkoholis yra 
naudingas ir kam kenksmingas

160 puslapių. Kaina 50 centų

• Tūli Mūsų Parazitai
Parašė Dr. A. Petriką

Aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, kuriais žmogus turi kovoti. Pa

mokinimai kaip nuo jų apsivalyti.
122 puslapių. Kaina 50 centų

• Saugokitės Vėžio
, Parašė Dr. J. J. KašklauČius

42 puslapių. Kainą 15c 
f

Kurių iš aukščiau minėtų knygų kaina yra žemiau $1.00, galima pasirinkti dvi 
ar daugiau, vieno dolerio vertės. Siųsdami mokestį pažymėkite, kokių 

knygų norėtumėte, o mes tuojau jums prisiusime.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N.
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KĄ MACIAU IR PATYRIAU 
LIETUVOJE

■■■-■ -— ■ • = P. Baranauskas .............

apmaus tą vaikutį storais pakuliniais 
marškiniukais, dar bala žino, iš kur tas 
paprotis?—įrišama tam vaikui ant pil
vuko kokie , 20 centų į marškinukus, tai 
tas vaikas su perkreiptais marškinukais 
ir šiūliojasi apie sąsparas, kaip strošylu- 
kas (baidyklė). Na, o gi čia tos neda-

verkos blusos nedaro skirtumo, ar tu 
mažas, ar suaugęs, ar vietinis, ar sve
čias, jos lygiai visus “čestavoja”, o jau, 
žinoma, labiausiai tai jos “susidraugau
ja” su amerikonais.

(Bus daugiau)

nutarta pasiųsti de- 
6-to Apskričio kon- 
kuri įvyks 5-tą d.
Apsiėmė važiuoti

kitus ragina pirkti.
Toliau 

legatus į 
ferenciją, 
lapkričio,
sekami draugai: J. Jesaitis, S. 
Meškis, A. žemaitis ir Sma- 
lanskas.

(Tąsa)
Kur tas ponas šiandien randasi su šei

myna —neteko sužinoti. Tačiau jis tapo 
išvaržytas ir tame dvarelyje dabar jau 
gražiai gyvena banko direktorius p. Pak- 
nys, kuris šiandien, apart keleto kitų, 
pasirašo ant popierinių pinigų bankno

tų. Iki Netiesų kaimo pirmiau nebuvo 
Z niekada atvažiavęs kitokis vežimas, kaip 

/ tik su kumelaitėmis. Šiandien į tą dva
relį po kelis kartus į dieną atdūzgia au
tomobilis; atvažiuoja svečiai dažnai pas 
jį; jis savo taipgi turi ar vieną ar dau
giau automobilių. Jam atsisėdus šiame 
dvarelyje, tapo kaimiečių išvestas pui
kus vieškelis, padaryti geri tiltai, kalnai 
nukasti, klonys išpiltos.

Kitas stambus ponas, kažin ar dau
giau tokių stambių ponų Lietuvoje se
niau yra buvę, kaip p. Muiželis, kuris 
turėjo daugelį polivarkų, tiek daug, gi
rių, tiek daug visokių trobesių. Rodos 
1925 metais jo dvaras su polivarkais ta
po išparceliuotas, ir jam paliko tik 80 
hektarų kaipo nuosavybės ir 40 hektarų 
vesti pavyzdingą ūkę. Nežiūrint, kad jis 
paliko ant šitos ūkės su milžinišku ka
pitalu, tačiaus per tuos keliolika metų 
minimas ponas jau baigia subankrutuoti. 
Man vienas bankelio valdininkas aiški
no, kad šio pono ūkė yra įkainuota ant 
70 tūkstančių litų, o jis turįs skolos ban
kuose apie virš 50 tūkstančių litų. Kad 
šitokį tipą išvaržys, tai jo nei negaila, 
bet ve, tas parodo, kaip yra sunku ant 
ūkės Lietuvoje verstis. Jeigu šitas dva
rininkas ir kiti, smulkesni ar stambesni 
bankrutuoja, tai dalykas tame, kad jie 
nori gyventi poniškai—gerai pavalgyti, 
lengvai dirbti, arba visai nieko nedirbti, 
gražiai pasirėdyti—patys ir jų vaikai. 
O tas Lietuvoje ant ūkės negalima.

Mūsų vidutiniai arba smulkesnieji ūki- 
__ nįnkai moka kai kurie labai ekonomiš

kai gyventi; esu tikras, kad kitų tautų 
valstietis nesutiktų ir nepajėgtų taip mi- 
zernai ir ekonomiškai gyventi, kaip Lie
tuvos kaimo gyventojas.

Artimai Veismūnu kaimo randasi kai
mas Pakrikštės; jame gyvena apie 14, 
gyventojų; iš tų 14-kos gyventojų vienas 
tik nepritrūksta prieš rugiapjūtę duo
nos, ir tik tas vienas ūkininkas išsikėra- 
voja be paskolų. Kiti skolinasi pinigus 
pas privatiškus ūkininkus, arba banke
liuose; pasilieka skolingi malūne, lieka 
skolingi už plūgo pataisymą, ima ant 
bargo krautuvėse druską, cukrų; prieš 
rugiapjūtę veik visi eina pas turtinges
nius ūkininkus pasiskolinti rugių duo
nai; vieni skolina, o kiti žino, kad vistiek 
jam kada nors vėliau tos duonelės truks, 
tai ima ant atidirbimo—rokuojant už 
centnerį 6 litus, o už dienos darbą 2 li
tus—arba už centnerį rugių—tris dienas 
darbymetyje atidirbti.

Škuos 14 gyventojų dažnai valdžia 
varžo,—kai iš kurių atima arkliuką, kar
vutę, arba kitokį kokį gyvuliuką. Iš virš 
minimų gyventojų nei vienas neturi ma
žiau, kaip 9-nis hektarus žemės. Tiesa, 
žemė veik visų tų gyventojų prasta. Bet 
šitas minimas kaimas tai Dzūkijoj nėra 
išimtis; tokių skurdžiai ir biednai gyve
nančių kaimų yra daugiau, negu geriau 
gyvenančių. Nemažai tokių gyventojų 
yra ir Žemaitijoj.

• Man tik parvažiavus į Lietuvą, tenka 
susitikti keletas inteligentų Kaune, kurie 
tuojau pradeda pasakoti, kad Lietuvoje 
viskas pakilę, sukultūrėję. Sako, matai, 
ponas, mes geriau ekonominiai stovime 
hegu lenkai, ar vokiečiai; mes ir valgo
me geriau ir skolų neturime, o pažiūrė
kite, ponas į statistikas, kiek mes gėry
bių į užsienį išvežame—sviesto, bekonų, 
ipedžio... ale ką čia ir kalbėti... Ve, 

fJkokie gražūs rūmai čia Kaune. Štai ir 
autobusai kursuoja, ir automobilių kiek 
“daug,” o pirmiau to nebuvo...

Važiuoju autobusu, užsikalbu su ke- 
ponais—ir tie tą patį gieda. Man 
smagu girdėt’, kad viskas “pakilo”;

bet ponai kaip kartais maišėsi, kuomet 
autobusu važiuojant klausinėjau jų: “ko
dėl, čia, autobuse moterys basos? Kas 
su tais ūkininkais yra, kad taip nameliai 
su šiaudiniais stogais apšepę?” (kurie

i

iš autobuso pro langą dažnai matydavo
si.) Artinantis prie Alytaus radome re
montuojant plentą, kur moterys ir mer
ginos skaldė akmenis, apsiraišioję palo
mis kojas, ir su kūjais ir kitokiais įran
kiais sunkiai dirbo. Kuomet paklausiau 
pas ponus, kodėl moterys ir merginos 
ant. plento dirba, tai jie manęs prašė 
žiūrėti į kita pusę kelio, kur matėsi gra
ži giria, ir jie pasakojo, kad Lietuvoje 
yra gražių girių...

Užklausiu, ar yra kur cementinio ke
lio Lietuvoje? Net dviese ant sykio su
riko: “Taip, nuo Garliavos iki Kauno— 

• cementinis!...” (Dešimt kilometrų).
Parvažiavus į kaimą, kai kurie ūkinin

kai, mylį šiek tiek pasigirt, irgi kartoja: 
“pakilome”, “kultūrėjam.” Pasikalbėjus 
su vienu stamboku ūkininku, kaimynu, 
kunigo broliu, pastarasis sako: “Matai 
ponas Petrai, keli metai atgal laikėm ir 
avis trioboje, ir vištas, ir kiaules penėjo
me vienas trioboje, kitas priemenėje, o 
šiandien jau tuos gyvulius atskyrėme 
nuo triobos.” Toliau sako: “Mes, ve, ir 
kelius gražiai pasitaisėm, patys išsižvy- 
ravome, tiltus cementinius kaip kur iš- 
siliejome, daugelį jau pievų nusisausi- 
nom; jau matai, ir triobų kaip kur yra 
skarda apdengtų, ir šulinys vienur-kitur 
ant kiemo cementinis atsirado. Seniau 
to nebuvo... Nors tiesa, sėniau nesimai- 
tinom centrifuguotu pienu, ir perpus 
mažiau dirbdavom kaip šiandien, o vie
nok litas būdavo lengviau pagauti kaip 
šiandien... ir bankams nebuvome sko
lingi. ..” : : ■

Taigi, visus geriausius maisto ir apsi
rengimo produktus ūkininkai parduoda, 
o patys maitinasi centrifuguotu pienu, 
ir vaikšto neapsirengę, kęsdami šaltį, 
ir dar vistiek prisieina likti skolingiem 
bankelyje ar kur kitur. Nors ūkininkai 
žino, kas yra gražu, žino, kas yra švaru, 
bet kad tas šaltas litas taip sunku kur 
sugriebti....

Metai laiko atgal vienas vokiečių ja
vų supirkimo punktas pasisiūlino tiesiog 
iš ūkininkų supirkinėti javus. Dar tas 
nebuvo pilnai pradėta praktikuoti, o ja
vų kainos ūmai pakilo; tuomet valdžia 
greičiau javų supirkinėjimą perdavė 
Lietuvos trustams: “Lietūkiui,” “Mais
tui” ir šiandien šitie sindikatai javų kai
nas davare iki pusdykės kainos. Tas pats 
su bekonais, tas pats su gyvuliais.

Negirdėjau, kad Lietuvoje kur nors 
parvežtų kaimiečiui bile kiek susirgu
siam daktarą. Ten pirma daktaro parveš 
"kunigą (daugelis, tiesa, jau sergantiems 
kunigų neveža—netiki), o daktarą tik 
tada parveš, kaip ligonis neapverčia lie
žuvio ir nepažįsta žmogaus. Neveža 
daktaro todėl, kad daktarui reikia mokė
ti nuo kilometro po litą, ir už apžiūrė
jimą (be vaistų) dešimts litų.

Pavyzdžiui: mūsų kaimui į Merkinę 
yra 10 kilometrų (artimiausias mieste
lis), bet parvežus daktarą jau prisieina 
mokėti apie 50 litų. Čia kaži kaip įskai
tomas .sugaištas laikas, kilometrai ir tt. 
Tačiau dargi mūsų kaimiečiai Merkinės 
daktaru, nepasitiki. Jeigu jau smertelnas 
reikalas būna—važiuoja net į Alytų (ar
ti 30 kilometrų), arba iššaukia su auto
mobiliu, tuomet būna mažai ir šimtinės.

Negirdėjau, kad kur moteriai gimdant 
kūdikį būtų parvežę daktarą į kaimą; 
bet jeigu kur buvo vežtas daktaras Jo
kiam reikalui, tai tik tuomet, kaip mote
ris buvo mirties patale. Todėl pas mūs 
kaimiečius ir yra susidariusi 'tokia nuo
monė, kad jeigu užgirdo, kad buvo par
vežtas daktaras, tai ir klausia viens ki
to: “ar išliko gyva, kad daktarą vežio
jo?” Tiesa, daugeliui, kad ir parvežus 
daktarą pervėlai—nelaimingajai prisiei
na vistiek važiuot pas Abrahomą.

Pas mus, Dzūkijoj, labai daug vaikų 
susisukę, mažiukai, kiti su kreivom ko
jukėm, pilvoti; kiti tik 5 ar šešių metų 
pradeda kalbėti. Neužtenka to, kad tas 
mūs nelaimingas vaikas nemoderniškai 
gimdomas, bet kad jau ir pagimdytas 
susiduria su labai blogom aplinkybėm— 
nėra tinkamos tiertis vaikams priežiūros; 
blogas maistas, prastas apsirengimas:

Hartford, Conn PITTSBURGH, PA.
Pagerbimo Parė

Spalio 15 d. Lietuvių Para
pijos Svetainėje buvo sureng
tas p. Račiūnam paminėjimas 
25 m. nuo jų apsivedimo. Ka
dangi jie yra katalikai, už tai 
ir dalyvavo dauguma tikinčių
jų pusės. Sykiu buvo pralotas 
J. Ambutas. žodžiu sakant, 
bankietas buvo šaunus. Valgių 
ir gėrimų nesigailėjo ir jie 
buvo gana skaniai pagaminti. 
Už tai, žinoma, garbė gaspa- 
dinėms. Svečių dalyvavo apie 
100.

Visiems susėdus apie stalus, 
pirm. Siurvienė perstatė pra
lotą Ambutą ką nors pasakyti. 
Jis pasveikinęs susirinkusius, 
sakė, dar neužmiršęs 25 m. 
tam atgal, kai jiems davęs lei
dimą į moterystės stoną. Tai 
jie labai drebėję (svečiai gar
džiai juokėsi.). Bet, kaip ma
tytis, jie išgyvenę ligi šioliai 
laimingai ir susilaukė ,3-sūnus. 
Vienas tuojau busiąs kunigu, 
antras esąs kareivis, o iš tre
čio tai dar nežinąs kas busią, 
b a dar jaunas tebėra. Pagy
rė savo parapijonus už dorą 
gyvenimą ir jų stengimą mo
kinti doros savo vaikus. Tik 
ne labai kaip atsinešė į jau
nąją gentkartę, kad ji retai 
lanko bažnyčią. Bet jis dar 
turi viltį, kad kai surazumnė- 
sią, tai ir sugrįšiu prie dvasios 
šventos.

Taipgi užsiminė ir apie Vil
nių. Vilnius jau esąs rusų per
vestas Lietuvai ir dabar turi
me tuo džiaugtis. Nors esą ir 
tokių, kurio prisibiją jo liki
mo. Bet nereikia to bijoti, ko 
dar nesą. Jeigu Sovietai lai
kysis sutarties, kokią pasira
šė su Lietuvos valdžia, tai 
•Lietuva nemažai laimėjus, iš 
savo pusės nepadarydama jo
kių sau nuostolių. Pasipylė 
griausmingi aplodismentai.

Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
bet jų atskirai neminėsiu. Visi į 
vienodai reiškė gerus linkėji-1 tikslui ir 
mus dėl Račiūnų. Užbaigus 
ceremonijas, buvo šokiai. Or
kestrą griežė F. Pikeno. , 

žinoma, kaip aš nekoks šo
kikas, tai laike šokių turėjau 
progą iš nekuriu, o daugiau
sia iš savo brolių katalikų 
daug ko nugirsti. Tai išski
riant kokį porą grigaitinių, 
visi labai gražiai atsinešė į 
Sovietus už jų išlaikymą savo 
žodžio prijungime Vilniaus su 
kitais kraštais prie Lietuvos. 
Jie džiaugiasi, kad juos pa- 
liuosavo nuo darbo, kurį jie 
dirbę dėl atgavimo Vilniaus.

žodžiu sakant, nuotaika bu
vo graži ir visi skirstėsi pasi
tenkinę bankietu.

Vienas iš Katalikų.

Great Neck, N. Y
šeštadienio vakare, spalio 

21 d., Kasmočių svetainėj, 
89-91 Steamboat Rd., įvyko 
graži puota pagerbti Vladą ir 
Magdę Bozus jų. 25 metų su
kaktuvių šeimyniško gyveni
mo. Svočia buvo ponia Mary 
Mašinauskienė iš Kearny, N. 
J., svotas Antanas Bozas iš 
Maspetho. Vakaro vedėjas — 
graborius P. Shalinskas iš 
Woodhaveno. šeimininkavo 
Stanley Petraška iš East New 
Yorko. Rengėjos Ona Petraš- 
kienė ir Josephine Kasmočie- 
nė.

Svečių buvo apie pora šim
tų iš višų kolonijų ir visi links
minosi' iki pačiam rytui.

Tarpe prakalbų vargoninin
kas Dulkė sudainavo keletą 
dainelių, gražiai pritaikytų jU- 
bilėjantam. Buvęs.

Pittsburgh© ir Apylinkės “Lai
svės” ir “Vilnies” Skaitytojų 

Susirinkimo Protokolas
Susirinkimas įvyko spalio 8 

d., 1939 m., 8 :00 vai. vakare, 
jliviD svetainėje, Pittsburghe.

1. Susirinkimo vedėju iš
rinkta E. Sliekienė, sek. A. Pi
piras.

2. Per sek. buvo raportuota 
skaitytojų stovis šioj apylniKe- 
je.

3. Diskusijose daug draugų 
teikia įvairius sumanymus pa
kelti skaitytojų kiekį. Buvo į- 
vairių Įvairiausių nuomonių. 
Prieita prie sekančio: Kad pa
stovus vajininkas yra reika
lingas šioje apylinkėje, kad 
generalis vajininkas dirbtų 
mieste ir apylinkėje. Jam pa
sidaro išlaidų. Tam tikslui nu
tarta įsteigti fondą prie ALD- 
LD 4-to Apskričio.

4. Daug diskusuota, ar ge
neralis vajininkas, nuvykęs į 
kurią nors aplinkę, pats pasi
prašys kokio draugo jam pa
dėti padirbėti, ar šis susirin
kimas turi nuskirt jam padė
jėjus? Kadangi buvo dvi nuo
monės, tai buvo balsuojama: 

•už pats pasiskyrimą pageibi- 
ninko du trečdaliai, uz pasky
rimą vienas trečdalis. Reiškia, 
generalis vajininkas pats pasi
kvies savo pagelbininką, jei 
jam bus tas reikalinga.

5. Nors generalis vajininkas' 
yra išrinkta, bet tas neuždrau- 
džia vietiniams draugams 
rinkt prenumeratas. Vietiniai 
draugai-veikėjai, darbuokites■ 
kiek galite užrašinėjime | 
“Laisvės” ir “Vilnies.” Kada į 
gausite naują skaitytoją arba 
atnaujinsite seną, _ tai siųski
te tiesiai spaustuvei, pažymė
dami sekančiai: ALDLD 4

I

Apskritys, Pittsburgho apylin
kės.

6. Nutarta rengt kokius 
nors parengimus naudai vaji-

I ninko lėšų padengimo. Tam
• visam vajaus prižiū

rėjimui išrinkta komisija iš šių 
draugų: E. Sliekienė, A. Pi
piras, J. Kazlauskas, K. Kai
rys ir A. žvirblis. Susirinkime 
numatyta, kad vietinės drau
gijos šių vietų galėtų surengti 
po parengimą vajaus vedimo 
naudai: New Kensington,
Wilmerding ir v Washington. 
Pačiam Pittsburghe rengs ko
misija.

7. Generaliu vajininku apsi
ėmė draugas J. Urbonas. Jo 
užduotis bus sekanti: Aplan
kyti visus senuosius skaityto
jus ir gauti nalujų, kaip Pitts
burghe, taip ir apylinkėje. 
Apylinkiniai miesteliai, kurie 
yra apgyventi lietuviais, o ma
žai turi skaitančių darbinin
kišką-spaudą, yra šie: Home
stead, Duųudsne, Carnegie, 
Midland, Jeannette, Bridge
ville, ’Braddoįck, Aliquippa, I 
Ambridge, Gorapolis, Mill-1 
well. Tai tuos ir dar daug ki
tų miestelių,- artimų Pittsbur-1 
ghui, vajininkas turėtų aplan
kyti. Kiek tolinau nuo Pitts- j 
burgho yra daug lietuvių gy
venančių šiuojse miestuose: 
Washington, Donora, Charle
roi, Bentleyvill|e, Coal Center, 
Monessen ir t.t.

Susirinkimo Sek. A. Pipiras.

REDAKCIJOS ATS‘ »
MA;

D. Bitei, Binghamton,/N. Y. 
—Apie Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyriaus susirMrP- 
mą buvome gavęs dieną anks
čiau nuo kito korespondento. 
Todėl jūsų netilpę. Vis tidk la
bai ačių už rašinėjimą. Prašo
mi dažniau mus aplankyti su 
savo korespondėiloijomis.

Baltimore, Md
LLD 25 kp. susirinkimas 

įvyko spalio 9 d., Lietuvių 
Svetainėje, 853 Hollins St. Su
sirinkimo pirmininku buvo iš
rinktas d. J. Stanys. Protoko
las priimtas, kaip skaitytas.

Nutarta atnaujinti ‘Laisvės’ 
prenumeratą Valstijos Sanato
rijos lietuviams, ligoniams. 
Nutarta pasiųsti prašymo re
zoliucijas senatoriams ir kon- 
gresmanams, prieš 
kainas pragyvenimo,
nutarta partraukti knygučių 
apie kunigą Coughliną. Nors 
tokių knygučių buvo daug iš
parduota laike d. 
prakalbų, bet to dar neužten
ka, nes jas žmonės perka ir

aukštas
Taipogi

Mizaros

Red. — Atspėjote, 
esame griežtai nusi- 

iš korespondencijų 
polemiškus dalykė-

Nuo 
drauge, 
statę 
braukti
liūs, kuriuos galima ir reikia 
ant vietos susirinkimuose iš
rišti. Todėl turėjom išbraukti 
ir iš jų korespondencijos vis
ką, kas, mūsų supratimu, nei 
kiek dalykų nepataisys.

ŽUVĘ DESĖTKAI NAZIŲ 
SU SUBMARINU

London, spal. 27 d.—At
rasta “50 ir 60” vokiečių jū
rininkų lavonu submarine, 
kurį “gal” sudaužė audra 
ties Doveriu, o “gal” sunai
kino anglai vandeninėmis 
bombomis, kaip kad spėlio
ja Anglijos valdžia.

LAISVĖS KONCERTAS
Laikas ruoštis “Laisves” koncertui, kuris įvyks

Lapkričio 12 November
Jau tik dvi savaitės tebeliko iki koncerto

Margaret Česnavičiūtė, sopranas
Plačiai žinoma Amerikos lietuviams koncertų dainininkė. 
Dabar ji dalyvauja amerikoniškoje scenoje. Bet Didžiojo 
New Yorko apylinkės lietuviai ją išgirs 12 d. lapkričio^

Ištisa koncerto programa bus sekama:

ANTANAS BANYS, BASAS I
Tai žymiausias Amerikos lietuvių dainininkas, kuris da
bar dainuoja amerikoniškoje scenoje. Didžiojo New Yor

ko apylinkės lietuviai jį girdės “Laisvės” koncerte 
12 dieną lapkričio.

ANTANAS BANYS 
Puikiausias- Amerikos lietuvių basas, operų dainininkas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Jauna gražaus talento dainininkė, sopranas, kuri dabar 

lanko konservatoriją New Yorko mieste.
ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS 

Puikus tenoras, koncertų ir radio dainininkas. 
RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ

Tai ta pati kuri pernai sukėlė daug ovacijų 
savo puikiu pasirodymu.

RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ
Visi gerai išsilavinę muzikantai

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Kuris atidarys programą gražiom liaudies dainom.

Ir šiemet koncernas

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y.
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Montello, Mass.

LAISVĖ Penktas puslapis

Scranton, Pa. ŽINIOS IŠ LIETUVOS NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RW431 has been issued to the under- RL3431 has been issued to 'the undersigned

at

Montellos Moterų Veikla ir 
Kitos Naujienos

5 d. spalio įvyko moterų 
tarptautines prakalbos prieš 
karą YWCA svetainėj. Kalbė
jo įvirs. Royal G. Whiting iš 
Bostono. į šias prakalbas bu
vo užkviesta visokių tautų 
moterys, kaip tai, parapijos, 
unijos ir kilos organizacijos, 
kur tik randasi moterų. Ren- 

♦ gimė šių prakalbų dalyvavo ir 
> lietuvės atstovės nuo Birutės 

Draugijos ir Apšvietos Kliubo. 
Buvo užkviestos ir bažnytinės 
lietuvių moterų draugijos, bet 
nei rengime, nei prakalbose 
nedalyvavo. Mat, Romos dva
siški vadovai ant tiek aptem
dinę jų protą, kad ir tokie 
svarbūs dalykai, kaip masiniai 
mitingai prieš karą, joms ne
svarbūs ir nereikalingi.

Gerbiami Scrantono apylinkės 
lietuviaiI

Lapkričio 4 d., 7:30 vai. 
vakare čionai rengiamos masi
nės prakalbos. Jos įvyks Lie
tuvių Svetainėje, 134 W. Mar
ket St. Kalbėtojas bus Jonas 
Gasiunas, “Tiesos” redakto
rius iš Brooklyn, N. Y.

Jau jūs esate prisiskaitę vi
sokių šnektų kaip iš lietuviš
kų, taip iš amerikoniškų laik
raščių. Ta spauda yra palei
dus šimtus tūkstančių bačkų 
melų, o teisybės tai visai ma
žai. Ot, štai šiose prakalbose 
ir bus proga išgirsti tikrą tei
sybės žodį. Todėl visi ateikite 
ir išgirskite.

Vilniaus Krašto Įjungimo 
Įstatymas

signed to sell beer and 
under Section 132A of the Alcoholic. Bever
age Control l.aw at 269 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on I

R. DOERZBACHER 
Belrosc Ta vein

269 Wilson Ave. Brooklyn,

Wilson 
, County of 
the premises.

Avenue, 
Kings,

N

to sell beer, 
under Section 
age 
Borough 
to

52

wine and liquor at 
132A of the Alcoholic 

Control Law at 52 Meserole 
of Brooklyn, County of 

be consumed on the premises. 
ARTHUR KELLER 

Twentieth Century Tavern 
Meserole St. Brooklyn,

Bever- 
Street, 
Kings,

N.

Namų Rakandų Krautuve
Kaunas. — šiomis dieno

mis išleidžiamas specialus 
įstatymas įjungt Vilniaus 
Kraštą į Lietuvos Respubli
ka.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 244 Nassau Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

AUGUST GERKE
244 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.

Kings,

Kaune Eina Derybos 
Sovietų Įgulų

del

NOTICE is hereby given that License No. 
RL76G8 has been issued to the undersigned 

sell beer, wine and liquor at retail 
132A of the Alcoholic Bever.- 

Law at 1150 FlabuHh Ave., 
Brooklyn, County of Kings, 

consumed on 
O’BARN 

Dorchester 
1150 Flatbush Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
Under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 764—40th 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises. 
BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 

Inc.
Brooklyn,764—40th St

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

CLUB

N. Y.

to sell beer, 
under Section 
age Control 
Borough of

) to be
JOHN J.

1150 ElabuSh
County of 

the premises.
& ALFRED BALKE
Restaurant

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
RL3275 has been 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 

Control Law at 225 Franklin 
of Brooklyn, County of 

be consumed on the premises. 
NICHOLAS KRASNAHIRA

Franklin St. Brooklyn,

Borough 
to

given that License No. 
issued to the undersigned 

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Katalikės moterys, motinos, 
protestuokime prieš karą, kol 
dar laikas! Dvasiški vadovai 
sūnų neapverks išeinant į ka
rą, nes jie jų neauklėja. Mums 
reikės pergyvent tas karčias 
valandas ir paaukot savo sū
nus kanuolių pašarui. Maldo
mis karo neprašaiinsim. Ne 
tada laikas kovoti prieš karą, 
kada pasilies nekaltas kraujas 
šioje šalyje.

Minėtų prakalbų rengimo 
komisiją paliko veikti ant to
liau ir nutarė rengti kitas ma
sines prakalbas ateityje.

Atitaisau klaidą: Spalio 24 
d. korespondencijoj buvo pa
sakyta, kad prakalbos 
dės 
būti
dės 7:30 vai. vakare.

Ruoškimės visi ir 
minėtas prakalbas.

Vienas iš Komisijos.

Kaunas, spal. 25. — Lie
tuvos vyriausybė derisi su 
atvykusia Sovietų karine 
komisija kas liečia to, kiek 
Sovietai galėtų laikyt savo 
karinių jėgų tam tikruose 
punktuose Lietuvoj.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL74003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 
age Control 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

GEORGE JETTER 
299 Wyckoff Ave. Brooklyn,

, wine
132A of the. Alcoholic Bever- 

Law at 299 Wyckoff ‘Avenue, 
Kings,

N.

225 N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3771 has been issued to the undersigned 

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control 
Borough 
to be

at 518 Grand 
Brooklyn, County of 

consumed on the premises. 
STANLEY MASSULIS

518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

2 vai. po pietų, o 
parašyta, kad

prasi- 
turėjo 
prasi-

visos į

Mahanoy City, Pa
15 cl. spa- 
lai k ė mė- 
Nutarė iš-

Francijoj Nusmerkė Mirt Na- 
zį Daktarą kaip Šnipą

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3382 has been issued to -the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ■' retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2888 Atlantic Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

HELEN CHI BOWSKI
2888 Atlantic Ave. Brooklyn,

Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
' RL3860 has been issued to the ’undersigned 

lo sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1751 Bedford Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 

j to be consumed on the premises.

cūzų karo teismas nusmer”.-1751 Bedford Ave. Brooklyn, N.

kė mirt daktarą Karlą 
Roos’ą, kaip Franci jos išda
viką. Sako, kad Roos 1936 
ir 1938 metais įdavęs Vo
kietijos šnipams tikras ži
nias, kur sustatytos kanuo- 
lės ir kur buvo siunčiama 
francūzų armija.

Dr. Roos buvo vadas
kiečių nazių Alzacijoj, pa- 
sieninėj Francijos provinci- t 
joj, kuriai jie reikalavo 
plačios savivaldybės.

Karo teismas taip pat nu- 
smerkė nužudyt vieną fran
cūzų kareivį, kaip nazių 
šnipą.

Nancy, Franci ja.— Fran-
Y.

Moterų Apšvietos Kliubas 
nutarė susirinkti kas antrą 
penktadienį ir studijuoti LLD 
išleistą knygą “Kelias į Nau
ją Gyvenimą.’’ Narės ir nena- 
rės kviečiamos atsilankyti.

LDS 101 kuopa 
lio mėnesio, š. m., 
nesinį susirinkimą, 
pildyti Centro Valdybos pa
skirtą mum kvotą ir jau tu
rime keturis naujus narius ir 
rengiamės gaut daug dau
giau — senių ir jaunuolių.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3886 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1168 Liberty Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
lo be consumed on the premises.

MORRIS SCHWARTZ 
11G8 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11337 has been issued to the undersigned 

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

vo-

to sell beer, wine and liquor at 
under Section 137A of the Alcoholic 
bge Control Law at 78 Montague 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

LEO SPRINGER
78 Montague St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thut License No. 
RIt3669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever- , 
age Control Law at 477 Rogers Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOSEPH DeMAYO
177 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail
_______ ______  132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 777-779-781 Sterling 1’1., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JEREMIAH LAWLOR & 
NICHOLAS LAWLOR 

777-779-781 Sterling I’)., Brooklyn,

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
NOTICE is 
RL3714 has 
to sell beer, 
under Section

Y.

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 k 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta- 
tė, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Daroma Kraujo ir šlapimo 
išaiškint jūsų sveikatos stovj

Tyrimai, X-Splnduliai 
be jokios prievoles iš

16 d. spalio Birtuės Moterų 
Draugija susirinkime nutarė 
rengti metinį bankietą su gera 
vakariene ir šokiais. Tas įvyks 
6 sausio, šeštadienio vakare, 
su 50 centų įžanga. Narėms 
priverstinas tikietas. Priimta 
raportas iš tarptautinių pra-, 
kalbų, įvykusių 5 spalio. Pri-1 
imta raportas iš Naujos Angli
jos Moterų Sąryšio posėdžio, 
kuris įvyko 15 spalio, So. Bos
tone. Paaukota 5 doleriai dėl 
“Daily Worker.”

Dd. Lapinskų Sidabrinės 
Vestuvės

21 spalio, šeštadienio vaka-/ 
re, susirinko gražus būrelis i 
draugų, daugiausiai moterys, • 
pasveikint W. ir F. Lapinskus! 
jų 25 metų vedybinio gyveni
mo proga. Šie draugai yra I 
progresyviai ir dienraščio 
“Laisvės” skaitytojai, ypatin
gai draugė Lapinskienė veikli 
narė LTND, LLD, Birutės 
Draugijos ir Apšvietos Kliubo. 
Nors po sunkios operacijos, 
dąr nėra stipri, bet jau daly
vauja su mumis.

Palinkėję jiems laimingo, 
gyvenimo ir pasilinksminę, ne- 
pamiršorhe ir Lietuvos politi
nių kalinių. Drg. A. Orentas 
trumpai, bet reikšmingai pa
aiškino svarbą šelpimo Lietu
vos politinių kalinių, kurie ko
vodami už darbininkų klasės 
reikalus pateko į kalėjimą. 
Paprašė svečius paaukoti, pa
gal išgalės. Svečiai sutiko. Au
kavo sekančiai: po dolerį — 
W. Lapinskas ir F. Lapinskie
nė ; po 50 centų — A. Čiren
tas; po 25 centus — V. Sau* 
lėnienė, E. Tenukienė,- J. Sti- 
gienė, M. Puodžiūnienė, P. 
Mickevičienė, M. Smaliukie
nė, E. Steponauskienė, E. Ka- 
volienė, ,E. Morkevičienė, O. 
Lukas, M. Benevičienė, O. 
Norvaišienė, P. Orentienė, M. 
Kireilienė, O. Šukienė, M. 
Duobienė, E. Kupkienė, M. 
Potsus, A. Karpavičienė, S. 
Saukienė ir P. Navickienė. Vi
so suaukota $7.60. Biruta.

London, spal. 27. — An
glijos valdžia sako sužino
jus, kad naziai ruošiąsi po 
“10 kartų per dieną bom- 
barduot Angliją oro bom
bomis.”

Tarpe naujų tarimų, kuopa 
nutarė laikyti linksmą balių 
ir praleisti laiką linksmai su 
draugais, esamais ir būsimais, 
10 d. lapkričio, š. m. O lai
kas bus gan liuesas, nes ant 
rytojaus pripuola nedirbama 
diena. Todėl kviečiame kaip 
vietinių, taip ir iš kitų mieste
lių lankyti šį mūsų parengi
mą ir nieko nerengti tą pačią 
dieną, kad būtų galima lan
kytis vieniem pas kitus.

Kalbamai kuopai jau suka
ko motai laiko ir jau paau
gome skaičium narių 
me virš pusę šimto 
banke. Ir pagal narių 
taip ir turės laikytis 
liau.

Bedarbė siaučia pas mus 
taip, kaip kitur, wbet rankas 
nuleidus sėdėti negalima. To
dėl,
ties, ir pasekmės bus geros.

NOTICE
RL2765 has been 
to sell bee i 
under Sect ioi 
age Control 
Borough of 
lo be

hereby given that 
issued lo the

wine and liquor at 
J32A of lhe Alcoholic 
Law at 73 Grand 
Brooklyn, County of 

consumed on the premises. 
ANTHONY TAUTKUS

Grand St. Brooklyn,

License No. 
undersigned 

retail 
Bever- 
Strcct, 
Kings,

N.

pavienių 
padarau 

krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

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
Marion St., kainp. Broadway

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

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

SIUTAI ir OVERKOI Ai
\ I

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7I12 has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail 
1"2A of the Ąlcoholic Bcver- 

Law at 85 Hudson Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, 

be consumed on the premises. 
ANTHONY TUTLES 

Hudson Ave. Brooklyn, N

under

Borough 
to

512
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

Jei jūs esatd patiklus del madų ir dėl kokybes'drabužio, 
tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę
Mes turime sizų pritaikymui visokio numigimo žmonėm

85

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00
Vertės $30.00 uz

NARINS SONS

LDS 104 k p. Ko'resp.

VARPO KEPTUVERugpjūtė Amerikos
Bizniui iš Karo

LeVANDA

UNDERTAKER

337 UNION AVE

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Triangle 5-8622

draugai, netrotykite vil-

ir turi- 
pinigu 

tarimo, 
ant to-

už $19.50

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2896 has been issued to the undersigned 
A> sell beer, wino and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1436-1438 Myrtle Ave.,

Kings,

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

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

Virš 30 metų patyrimas rinkiniuose vilnonių drabuž 
ir pritaikymu modelių.

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

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

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

•APTIEKORIUS

Paryžius. — Franci jos 
valdžia areštavo jau 39 ko
munistus atstovus Franci- 
jos seimo kaipo šalininkus 
taikos darymo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

LLD 43 kp. rengia vištų vakarie
nę, kuri įvyks spalių 31 d., pas B. 
Radzevičių, 9 Carbon Lane. Pelnas 
skiriamas Daily Workcriui. Prašome 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti ir 
linksmai> laiką praleisti. (254-256)

PITTSBURGH, PA.
SLA 40 ‘kp. rengia Maskaradų 

Balių, spalių 31 d. pradžia 8 v. v., 
L.M.D. Svet., 142 Orr St. Bus duo
damos dovanos už gražiausi kostiu
mą. Pirma dovana $5, o kitos ketu
rios bus mažesnes dovanos. Grieš 
Eddie Stern Orkestrą. įžanga 35ė. 
Kviečia Rengėjai. (254-256)

WORCESTER, MASS.
Antradienį,. 31 d. spalių įvyks 

rankdarbių vąkaras. Ruošia moterų 
ALDLD 155 kpv Liet. Svet., 29 En
dicott St., 7:30 v. v. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. Komisijos na
rės: dd. Latvienė ir Žukauskienė.

(255-256)

Washington. — Rugsėjyj, 
pirmame karo mėnesyj, bu
vo išvežta iš Jungtinių Val
stijų ir parduota užsieniuo
se įvairių produktų-dirbi- 
nių už $288,573,000, tai yra 
$107,112,000 daugiau, negu|to bc‘ 
buvo iš užsienių įvežta ir 
parduota Amerikoj tą patį 
mėnesį.

Francija Siunčia Namo Tė
vus Kareivius iš Fronto 
Paryžius. — Franci jos 

premjeras Daladier įsakė 
grįžt namo visierh karei
viam, turtintiem “daugiau 
vaikų,” ir paleido vieną 
klasę mobilizuotų atsargos 
kareivių (rezervistų). — 
Taip Franci jos valdžia ruo
šiami kovot “visomis jėgo
mis, iki hitlerizmas bus su- 
kriušintas.”

ŽUVO 40 ŽMONIŲ SU 
GRAIKIJOS LAIVUKU

Athenai. — Nuskendo 
Graikijos pakraščio sargy
bos laivukas “Amvrakia” su 
40 žmonių, kai jis susikūlė 
į povandeninę uolą.

Borough of Brooklyn, County of 
; consumed on the premises. 

EMMA DOERZBACHER 
Adm. Bratwurst Glockle 

1436-1438 Myrtle Ave. Brooklyn,

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

BROOKLYN, N. Y.

N.

Clement Vokietaitis

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J VIENATINIS LIETUVIŠKAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai 

Alus ir Valgiai

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

Prie It. K. O. a republic Teatro

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

670 Grand St., corner Manhattan Ave
Brooklyn, N. Y.

j j
jy i ■M*

M i1
2 i

Rūgšti ruginė, salai ruginė, čielų kviečių, čieių rugių, senvi 
j čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie bvorj Ir kaina*

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Branki™. N Y

SKELBKITES “LAISVĖJE



šeštas puslapis LAISVE Pirmadienis, Spalių
T

New Yorko^/M^ZI nioi

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

m.,

(liquor#

ant

Open Day and Night

■" 89

rengimo komisi-

Rengimo Komisija.
pasi-

Vaiky Meno DarbaiNeleido Pakelt Rendą

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

ko-

27

81 knyga yra ir "Lalsvfis” knygyne.

mn

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

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

Long 
; po 
pats

Gatvekarių susidūrime prie 
University Ave. ir 188th St.. 
N. Y., lengvai sužeista 4 žmo
nes. Slydūs bėgiai buvę prie
žastimi.

d-jos sve- 
St., Broo-

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

Otto Kitz, 45 m., rastas nu
sinuodijęs gasu savo kamba
ryje, 228 E. 87th St., N. Y. 
Notoj rašo, kad neturi pinigų 
ir nebenori gyvent.

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

pir
ai 

pasiaiškint,

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

Mrs. Jennie Salomone, 
m., 3 vaikų motina, areštuota 
su 19-ka kitų už reikalavime 
pašalpos, 3 kartus per diene 
apalpo nuo išbadėjimo.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai, be ši

lumos. Visi šviesūs.z Renda žema. 
Kreipkitės po antrašu 435 Lincoln 
Ave., Brooklyn, N. Y. (City Line 
Section, prie Grant Ave.) Galima 
atsišaukti bile kada. (254-256)

Brownsvilles komunistų sek
cija, išgirdus apie Browderio 
areštą, paskelbė į 24 valan
das sukelsianti $1,000 į 
munistų vajaus fondą.

nariai prašomi

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

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

Dr. B. Bagdasarof  f
200—2nd Ave., tarpe 12 ir 13 Sts.

ValandoK: 11-1; 5-8; Nedėlioj: 11-1
New Yqrk City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

C. de Frank, 19 metų, gal 
pateks kalėjiman už 10 cen
tų vertės daiktuką, kurį jis 
paėmęs įsibriovęs svetimon 
stubon.

F. Wehlgrin, 64 m., negavęs; 
vęžiko darbo, persipjovė abie- 

/ jų rankų riešelius ir atsisuko 
gasą savo namuose, Spring
field, Queens.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Gaminam valgius Ir 
t u r im e Amerikos 
ISdirblmo ir impor- 

^jl| tuotų degtinių, vl- 
1 šokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

* GRUEN
Amerikos Firmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ir lai

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

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Robert Lipton
Įsteigta .tuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidų.

5: 5 «Coo

ami h

įkaitino Buvusį 
Viršininką

Veteranas Atnešė $200 
Komunistams Ginti

Tikimasi N. Y. Vežiką 
Streiko

Eiliniai Unijistai Stato 
Savo Kandidatus

William J. Flynn, buvęs vie
šųjų darbų komisionierius, 
Bronxe, ir šeši kiti įkaitinti 
suokalbiavę kontroliuot van
dens suvadų industriją (plum
bing). Prieš Flynn yra 7 kal
tinimų punktai; trijuose kalti
na grąsinimais išgavus pinigų, 
o keturi punktai kaltina suo- 
kalbiavime.

Visi įkaitintieji turėję ry
šius su "Voluntary Code of 
Fair Competition,” monopoli
nio pobūdžio organizacija, į- 
steigta kontroliuot "plumb
ing.” Kaipo tos įstaigos pirmi
ninkas jis gaudavo $15,000 
algos per metus.

Flynn dabar nusenęs ir li
guistas, tad jo parankumui jis 
nevestas nei į teismabutį, kvo
timai atlaikyta prie Queens 
teismabučio laiptų, 
Island City, ir paleistas 
$2,500 kaucija, kurią jis 
sumokėjo ant vietos.

Šis įkaitinamas jam ne 
miena. Seabury komitetas 
buvo pašaukęs 
kaip jis per 14 metų miesta- 
vos tarnybos pasidėjo ban- 
kuosna $647,093.05, bet ir tas 
nepajėgė jį išprašyt iš komi- 
sionieriaus vietos iki nepasi
baigė jo tarnyba, 1933 m.

Elizabeth Gurley Flynn, pa- 
skilbusi moteris komunistų 
darbuotoja, kuri dabar su Mi
noru darbuojasi sukelt fondą 
Komunistų Civilėms Teisėms 
Gint, praneša, kad penktadie
nį per dieną tan fondan su
plaukė $600. Viso jame jau 
buvo $2,820.

Didžiuma tų pinigų, sako 
Flynn, suplaukė penkinėmis ir 
dešimtinėmis. Kai kurios iš jų 
duodamos kaipo aukos, ne pa
skolos. Paskolomis bus supirk
ta valdžios bondsai, kad rei
kale galėtų būti panaudoti už- 
statams-kaucijoms.

Vienas veteranas atnešęs 
keturis po $50 valdžios bonus 
ir padėjęs prieš Minorą 
deskos, sakydamas:

"Dabar laikas sudaryt tokį 
fondą. Komunistai ar ne ko
munistai, tie ponai negali taip 
mėtyt žmones į bačkas ir pas
kiau pastot kelią gaut kauci-1 
jas.”

Dviejuose taksių vairuoto
jų unijos narių mitinguose, 
kuriuose dalyvavo tūkstančiai 
taksių vairuotojų - vežikų, 
Transporto Darbininkų Unija 
įgaliota imtis "bile kokio ir vi
sokių galimų l^ūdų” koki bus 
reikalinga apsaugot algas, 
kontraktus ir uniją, kuri į- 
steigta jų pačių didelėmis pa
stangomis.

Mitingai laikyta viešbutyje 
Diplomat, vieniems 5 vai. ry
to, o kitiems 5-tą vakaro. 
Kiekviename mitinge dalyva
vo po apie 5,000 vežikų.

Mitinguose taip pat nutarta 
prašyt policijos komisionie- 
riaus Valentine atsaukt draus
mę taksėms važinėt tam tikro
mis vidurmiesčio gatvėmis. 
Kaip valdžia aiškina, drausmė 
uždėta vienam mėnesiui, tiks
lu išbandyt, gal būsią galima 

1 palengvint važiuotos kamša
tį miesto centre.

Skrybėlinių Unijos 42-ro lo- 
kalo eilinių narių grupė skel
bia savo kandidatus būsi
miems viršininkų rinkimams 
spalių 30-tą ir 31 d. Jų. kan
didatais yra Joe Menendez ir 
T. Wallman.

Moe Greenblatt, 36 
salesmanas, iššokęs ar nukri
tęs iš 12-to aukšto bildingo 
421—7th Avė., N. Y. Jo kū
nas nukrito ant stogo gretimai 
esančio 2-jų aukštų bildingo.

Fed erai ė' "grand d žiūrė” į- 
kaltino 11 vyrų kaipo skleidė
jus falšyvų penkinių ir dešimt- 
dolerinių. Mieste ir apylinkėj 
jų grupė esanti paskleidus 
$200,000. Dirbėjams tų falšy
vų pinigų jie mokėdavę po 
$31 už $100.

Pasikabinęs ant Palangės 
Išsigelbėjo nuo Mirties

Liuteriečiai Ruošia 
Šaunią Vakarienę

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
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.
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Inside, Phone 
EVergreen 4-6485

M. Creegan, paliuosuotas 
kareivis, pabudo apie 4 vai. 
ketvirtadienio ryto užkluptas 
gaisro savo kambaryje, Sloan 
House YMCA, 356 W. 34th 
St., N. Y. Jis ėmė šaukt pa- 
gelbos. Jo šauksmą užgirdo in
žinierius Drislane, kurio kam
barys buvo skersai kiemo. Jis 
koridoriumi atbėgo prie kam
bario, bet jin negalėjo įsilauž
ti. Tuo tarpu Creegan jau bu
vo išropojęs lauk ir pirštais 
pasikabinęs ant palangės, šeš
tame aukšte. Gelbėtojas įėjo 
gretiman kambaryn, bet lan
gai buvo 5 pėdų atstumoj 
viens nuo kito. Jis ištiesė ran
ką taip toli, kaip galint, o 
Creegan, kabodamas, po colį 
vis kėlėsi artyn. Pagaliau, su- 

Minėta taryba yra viena iš j sisiekus rankomis, pavyko jį 
Civilių Laisvių Uniją sudaran- 
čių organizacijų.

GINS TE1SĘ KALBĖT 
PER RADIO

Nacionalė Taryba Gins Lai
svėms nuo Cenzūros paskelbė, 
kad radio stotis WNEW, at
sisakydama išpildyt su Israel 

___Ajnteriu pasirašytą kontraktą 
radio prakalboms, prasižėngė 
prieš Federalio Komunikacijų 
Akto 315-tą Sekciją. Taryba 
atsišaukė į Federalę Komuni
kacijų Komisiją veikt tuo 
klausimu.

“Karas” Jau Atsiliepė 
ir į Pikietus

užtraukt ant palangės ir pro 
langą.

Gaisrininkai pribuvo jau po 
viskam ir stebėjosi, kad Cree- 
gan išgelbėtas tokiose sunkio
se sąlygose. Nustatyta, kad 
kambarys užsidegė nuo jo pa
ties cigareto, jam užmigus.

D-ro Martin Liuterio Drau
gystė praneša Brooklyno ir 
apylinkės lietuviams, kad 
draugystės metinė vakarienė 
įvyks šeštadienį, lapkričio 4 
d., 7:30 v.v., Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo svetainėj, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Vaišinsim skania vakariene, 
taipgi ir alumi. Įžanga $1.50, 
vien šokiams 25c. G'. Kazake
vičiaus Orkestrą grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius.

širdingai kviečiame skait
lingai atsilankyti lietuvių vi
suomenę, taipgi draugijos na
rius ir tuomi paremti draugiją 
moraliai ir finansiniai. Tiki
mės skaitlingo atsilankymo. 
Tikietų galima gauti pas Liet. 
Am. P. Kliubo gaspadorių G. 
Karpų ir pas 
ją-

Draugijos
neišparduotus tikietus grąžint 
spalių 31 d., 7 v.v., 
tainėj, 147 Thames

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Prekybos Buto susirinki

mas jvyks antradieni, spalio 31 d., 
8 vai. vakare, 337 Union Ave., Broo
klyn, N. Y., J. LeVandos raštinėj. 
Visi nariai ir ne nariai biznieriai, 
profesionalai ir amatininkai kviečia
mi skaitlingai dalyvauti. Minėtas su
sirinkimas svarbus tuomi, kad nu
stačius žiemos sezono veiklą. Buto 
obalsis: savieji remkite ii’ pagelbė- 
kite saviemsiems.

J. LeVanda, pirm.

RHEA

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

Managed by

TEITELBAUM

Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Son. all day and night

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Long Island policija, 
naudodama "kariška padėti
mi,” įsakė National Can Uo. 
streikieriams, Maspethe, su
mažinti pikietą iki šešių as
menų. Ta taip vadinamoji 
"nepaprasta” padėtis (kuri 
paskelbta tuojau po prasidėji
mo karo Lenkijoj), uždrau- 
džiant pikietus prie konsula
tų, kaip dabar aiškina Maspe- 
tho policija, paliečianti visus 
pikietus. Ponai ir policija da
bar bile ką pateisina karu.

Streikas paliečia 700 darbi
ninkų. Prasidėjo pereitą tre
čiadienį. Reikalauja unijinės 
šapos sąlygų ir kai kurių ki
tų pagerinimų, buvusių, ir ne
buvusių, sename kontrakte. 
Vienu iš daugelio darbininkų 
nusiskundimų yra didelė pa
skuba ir daugis nelaimių dar
be.

Susitarę, 28 šeimynos ir du 
krautuvininkai, 29 E. 1st St?, 
N. Y., atsisakė mokėt dau
giau rendos. Jiems norėta pa
kelt po $2 ir iki $5 per mė
nesį. Jie laimėjo. Apsidžiaugę, 
gyventojai nutarė išleist ir po 
apylinkę paskleist lapelį, kad 
ir kiti pasimokintų iš jų veik
los.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

Ray Scudder, radio rašyto
jas, tapo užmuštas traukinio 
IRT subvės 50th St. stotyje. 
Manoma, kad jis susirgęs ir 
nupuolęs, saužudystei neturė-' 
jęs priežasties.

Majoras taip pamėgęs vasa- 
į rinę Miesto Salę, esančią Pa

saulio Parodoj, kad nenorįs iš 
58 kraustytis iki gruodžio 
Lmos, 1941, kada pasibaigs 
> majorystSs terminas.

Penkiolika piešinių ir pen
ki spausdiniai, padaryti vaikų 
WPA Meno Projekte, New 
Yorke, bus išstatyti parodai 
vaikų globos įstaigoj prie 16th 
Avė. ir 57th St., Brooklyne,' 
lapkričio 1 d.
įSiūiiS
Saugokitės Lyties Ligą!

DIDĖJA susirūpinimas ly
ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėjų ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimų ir apsisaugojimų.

YRA JOJ ir apie visų žmogaus ly
ties gyvenimų, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
gtas ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika- 
I ngiems ją įsigyti, dabar ati- 
luodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
-4125c.)
ĮDEKITE | konvertų popierini do

leri ir savo aiškų adresų, ir greitai 
jusite knygų.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.
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NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-;
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FURMAT CO. Inc
I 

Dealers in

Furniture and Bedding

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

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

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS .
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovų.
TRU-EMBER FUEL CO., INC.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefoną* EVergreen 7-1661

S
445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y 

Priešais Republic Teatrą 
EVergreen 4-7911
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