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Tokie pat Apetitai.
Vieningo Darbo Taryba.
Visi Prieš Karą.
Slidus Kelias.

Rašo A. B.

Su pradžia lapkričio pra
sideda nominacijos į SLA 
Pild. Tarybą. Grigaitiniai 
menševikai paskelbė savo 
sleitą. Jie dabar Susivieni
jime bosauja ir nori ateity
je bosauti. Jų visas sleitas 
susideda vien tik iš jų kli
kos žmonių.

Ant scenos išeina ir taip 
vadinami tautininkai su sa
vo sleitu. Menševikų bosa- 
vimą Susivienijime jie nori 
pavaduoti savo klikos bosa- 
vimu. Abiejų apetitai vie
nodi.

Bet ar tas naudinga ir 
sveika Susivienijimui? Ne, 
nesveika. Ir Susivienijimui 
nesiseks, kol viena kuri kli
ka jame bosaus. Jam reikia 
vieningo darbo tarybos, su
sidedančios iš įvairių pažiū
rų žmonių.

To nenori nei grigaitiniai 
elementai, nei tautininkai. 
Vieni mano, kad jie pa
šaukti yra būti Dos organi
zacijos vadais, o kiti mano, 
kad jie. Ir taip niaujasi už 
vietas, mažai domės kreip
dami į organizacijos ir na
rių gerovę.

Istorija pasikartoja. Pa; 
šaulio socialdemokratija vėl 
šoka jdžiazą pagal imperia
listų muziką. Ir Anglijos ir 
Francijos socialistai galvas 
guldo už savo plėšikus ir 
padeda jiems mobilizuoti, 
darbininkus karo pašarui.

Komunistai gi laikosi sa
vo principo. Jie sako: Šis 
karas yra imperialistų ka
ras. Mes jo neremsime.

Toks yra nusistatymas 
visų kraštų komunistų.

Sakoma, kad Vokietijos 
socialdemokratai jau turi už
sienyje sudarę naują Vo
kietijai valdžią. Jeigu Hitle
ris būtų nuverstas, ta jų 
valdžia tuojau persikeltų 
Vokietijon ir gelbėtų Vo
kietijos’ buržuazijai vėl nu
žudyti revoliuciją, kaip nu
žudė 1919 metais.

Socialdemokratijos misija 
tokia: Kai eina karas,-ji už 
karą. Kai prasideda revo
liucija, ji tampa buržuazi
jos įrankiu revoliucijai mal
šinti.

Jungtinių Valstijų sena
tas atšaukė embargo ant 
ginklų. Dabar Amerikoje 
galės urmu pirktis ginklus 
Francija ir Anglija.

Dabar ši šalis nebegali 
vadintis neutrališka. Pir
mas žygis linkui įvėlimo šio 
krašto į imperialistinį karą 
jau padarytas. Bus padary
tas ir kitas, jeigu Amerikos 
žmonės audringai nepasi
priešins.

Dieso Komiteto ir kitų 
reakcionierių siutimas prieš 
Komunistų Partiją tamp
riai surištas su pastango
mis įvelti Ameriką į karą. 
Kas to nesupranta, tas nie
ko nesupranta.

Reakcionieriai šaukia, 
kad jie gina taiką ir demo
kratiją. Bet tuo pat kartu 
jie, kaip pasiutę, rėkia už 
uždarymą Lygos už Taiką
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GRŪMOJA D1ESU1 
TEISMU KAIPO

ŠMEIŽIKUI
*

Philadelphia, Pa. — Va
dų susirinkime Amerikiečių 
Lygos dėlei Taikos ir De
mokratijos, profesorius H. 
F. Ward, jos pirmininkas, 
grasino traukt teisman kon- 
gresmaną M. Diesa kaip 
šmeižiką. Nes Diesas, galva 
kongresinės “tyrinėtojų” 
komisijos, paskelbė spau
doj, būk ši organizacija es
anti “komunistu kontroliuo
jama.”

Diesas kaipo šalies kon
greso narys yra apsaugotas 
nuo teismo už tai.* Todėl 
profesorius Ward sako Die- 
sui: atsisakyk nuo tos ap
saugos ir pasiduok teismui 
(jeigu esi “sportas”).

Amerikiečių Lygos pil
dantysis komitetas susideda 
iš 25 narių, ir jų tarpe tik 
du komunistai.

Lietuvos Armija Ga
lutinai Užėmė Vil
nių ir Apylinkes
Vilnius. — Raudonosios 

Armijos komanda perdavi
nėja Lietuvos vyriausybei 
telefonus, telegrafus, gele
žinkelių įrengimus ir kito
kią valstybinę nuosavybę.

Raudonarmiečiai saugojo 
tą nuosavybę, iki atėjo Lie
tuvos kariuomenė.

Maskva. — Lietuvos ar
mija spal. 29 d. visiškai už
ėmė Vilnių ir aplinkinius 
apskričius, kuriuos Sovietai 
perleido Lietuvai.

Maskviškis koresponden
tas New Yorko “Times” at
žymi, jog Lietuvos premje
ras gen. Černius savo tele
gramoj Sovietų komisarų 
pirmininkui Molotovui šir
dingiausiai dėkoja Sovie
tam, kad “jie niekad nesvy
ruodami, visuomet rėmė 
Lietuvą.”

KUR DABAR “CITY
OF FLINT”?

Copenhagen, spal. 30.— 
Nežinoma, kur dabar ran
dasi prekinis Amerikos lai
vas “City of Flint”, suimtas 
nazių.—Jis jau praeitą šeš
tadienį išplaukė, po nazių 
komanda, iš Murmansko, 
Sovietų uosto.

ir Demokratiją. Veidmai
niai nuo kojų padų iki vir
šugalvio.
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Žaisliniai Baliūnai su Vokie
čių Atsišaukimais į Pran

cūzus prieš Karą
Paryžius. — Vokiečių ka

riuomenė paleido pavėjui į 
Francūzijos pusę daugelį 
žaisliniu baliūnu su užra
šais, kad Vokietija nenori 
kariaut su Francija.

Francūzų komanda pra
nešė, jog per 36 valandas' 
nebuvo beveik jokio kariš
ko veiksmo šiame fronte.

Pradėjo kiek snigti. Ta
tai francūzų armija ir or
laiviai panaudojo kaipo 
“priežastį”, kodėl negalima 
esą daryt karo žingsnių.

Kiek Yra Žydų Lietu
voje ir Kituose Euro

pos Kraštuose
Amerikos Žydų Kongre

sas dabar paskelbė, kad Eu
ropoj yra 10 milionų žydų. 
Lietuvoj gyveną 155,125 žy
dai (nors čia, matyt, dar 
neįskaityti žydai, subėgę 
nuo nazių iš Lenkijos į Lie
tuvą). Lenkijoj pirm karo 
buvo 3,113,900 žydų; Sovie
tuose jų yra 3,000,000; Ru
munijoj 1,000,000; Vokieti
joj (su Austrija ir Čecho- 
slovakija) buvę 1,058,441; 
Vengrijoj yra 444,567 žy
dai; Anglijoj 350,000; Fran- 
cijoj 240,000; Holandijoj 
156,817; Latvijoj 97,000; Ju
goslavijoj 70,000; Italijoj 
67,425; Graikijoj 72,791; 
Belgijoj 63,000; Turkijoj 
55,922; Bulgarijoj 48,565; 
Šveicarijoj 17,973; Švedijoj 
7,000; Danijoj 6,000; Esto- 
nijoj 4,302; Ispanijoj 4,000; 
Luxemburge 3,144.

ARKIVYSKŪPAS IR TEI
SĖJAS PRIEŠ USA GIN

KLUS ANGLIJAI

Detroit, Mich., spalio 30. 
— Katalikų arkivyskupas 
Fr. Beckman iš lowos ir 
teisėjas J. A. Matthews iš 
New Jersey, kalbėdami 
Detroite, atsišaukė į Ame
rikos kongreso atstovų rū
mą balsuot nepraleist gin
klų ir amunicijos Europos 
karui (tai yra, Anglijai ir 
Francijai). Teisėjas kaltino 
prez. Rooseveltą, kad jis 
andai prižadėjo būt bepu- 
siškas, o dabar aiškiai re
mia Anglijos ir Francijos 
karą prieš Vokietiją. \ Nes 
Rooseveltas sušaukė ir šią 
specialę kongreso sesiją, 
kad nutartų Amerikos gin
klais padėt Anglijai ir 
Francijai prieš Vokietiją, 
kaip sakė teisėjas Matth
ews.

Lietuvos Premjeras 
Išreiškia Gilią Pa
dėką Sovietams

Sovietų Komisarų Pirmininkas Molotovas Svei
kina Lietuvą, Kad Jai Sugrįžo Vilnius, Senoji

Sostinė; Brangina Lietuvių Draugiškumą
Kaunas. —. Lietuvos ministerių tarybos pirmininkas 

generolas Černius pasiuntė (spalio 29 d.) gilios padė
kos telegramą V. M. Molotovui, Sovietų komisarų pir
mininkui, už sugrąžinimą Lietuvai Vilniaus.
GENER. ČERNIAUS TELEGRAMA MOLOTOVUI

. “šiuo momentu, kai Lietuvos valstybės kariuomenė 
įžengia į savo senąją sostinę Vilnių, Lietuvos žmonės 
ir valdžia yra pilni širdingo dėkingumo jausmų linkui 
Sovietų Sąjungos tautų ir jų valdžios už veiklią para
mą, kurią jie nuolatos davė lietuvių tautai jos kovoje 
tarptautinių santikių, dirvoje už laisvę ir nepriklau
somą gyvenimą ir už sugrąžinimą lietuviams senosios 
jų sostinės—to lietuvių valstybės lopšio ir jos didingos 
praeities liudytojo. $

“Sovietai tatai žadėjo pagal tarpusavio pagalbos su
tartį tarp Liėtuvos ir Sovietų valdžių spalio 10 d. Taip 
Sovietų Sąjunga dabar ir sugrąžino Vilnių į jos tau
tos prieglobstį (arba ant kelių); ir tą faktą šiandien 
aiškiai liudija Lietuvos kariuomenės įžengimas į šį 
miestą.

“Aš prašau tamstą priimt išraišką gilios padėkos 
nuo lietuvių tautos ir jų valdžios ir perduot šią padėką 
tautoms Sovietų Sąjungos su jų vadu Stalinu ir visai 
Sovietų vyriausybei.”

MOLOTOVO ATSAKYMAS
Atsakydamas į Lietuvos ministerio pirmininko Čer

niaus padėką ir sveikinimus, Molotovas, Sovietų ko
misarų pirmininkas, atsiuntė Kaunan šitokią telegra
mą: ...

“širdingai dėkojame tamstai, p. pirmininke, už šil
tus jausmus, kuriuos tamsta pareiškei Sovietų Sąjun
gos tautoms, didžiam mūsų vadui ir visai Sovietų vy
riausybei, kuri visada suprato ir brangiais sau laikė 
troškimus-siekimus lietuvių tautos ir jos vadų dėlei 
tautinės savo pažangos ir gerovės.

“Leiskite man, vardu Sovietų Sąjungos ir jos vy
riausybės, širdingai pasveikint Lietuvos valdžią ir vi
są lietuvių tautą šiuo momentu, kada įsikūnija brangi 
jų svajonė, kai senovės lietuvių Vilnius vėl jiems su
grįžta ir įsijungia į lietuvių valstybę. Leiskite man taip 
pat išreikšti pasitikėjimą, jog tolesnis stiprinimas 
draugiškumo tarp mūsų šalių tarnaus idėjai taikos7 ir 
gerovei Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos 
žmonių.”

Sovietai Apsisaugoja 
Juodose Mariose nuo

Anglijos Karo Laivų
Paryžius. — Sovietų Rau

donojo Laivyno komisaria
tas pranešė, jog Sovietai 
minomis (povandeniniais 
sproginiais) apsaugoja Se- 
vastapolį,—taip pat, su
prantama, ir kitas sovieti
nes prieplaukas Juodosiose 
Mariose.

(Tai apsauga nuo Angli
jos ir Francijos karo laivų. 
Nes Turkija, pagal savo su
tartį su Anglija ir Francija, 
užtikrino praleidimą Angli
jos ir Francijos karo lai
vams per Dardanellų prota
ką (sąsiaurį) į Juodąsias 
Marias.)

Italija Bando Sulipdyt 
Piety -Rytu Bloką 
prieš Sov. Sąjungą

Bucharest, Rumunija. — 
Mussolinio diplomatai dar
buojasi Rumunijoj, Bulga
rijoj ir Vengrijoj, kad su
vest šias tris šalis į vieną 
politiniai - karinį bloką, va
dovaujamą Italijos prieš 
Sovietus.

Italijos valdžia įkalbinėja 
Rumunijai, kad jinai ati
duotų bulgarišką Dobrud- 
žios sklypą Bulgarijai ir 
vengrišką savo sklypą Ven
grijai. Tuomet, sako, išdiL 
tų priešingumai Bulgarijos 
ir Vengrijos su Rumunija.

ORAS.—Apsiniaukę.'

Talkininkai Tikisi Laimėt 
Ne Karo Lauke, bet per 

Blokadą prieš Nazius
Paryžius.—Francijos se

natorius Joseph Caillaux 
rašo spaudoj, kad Vokietija 
gali laimėt karo lauke per
galių prieš Angliją ir Fran
cija; bet jis sako, jog Vo
kietija, galų gale, pristigs 
geležies ir gazolino, ir todėl 
bus priversta pasiduot. Jis 
tiki, kad Anglijos blokada 
padarys Vokietijoj geležies 
ir gazolino badą, nežiūrint, 
jog vokiečiai šiek tiek gau
sią tų reikmenų iš Sovietų i 
(per prekybą).

Anglija Sulaiko Daugį 
Amerikos Laivy, Tačiau 
Amerika Neprotestuoja

Washington. — Per sep
tynias karo savaites Angli
ja sulaikė ir iškrėtė 24-ris 
prekinius Amerikos laivus, 
plaukiant jiems į bepusiš- 
kas (neutrales) šalis. Ang
lai užgrobė reikalingus sau 
krovinius iš tų laivų; žadė
dami už juos užmokėt, kiek 
nuspręs patys anglai. To
kius amerikinius laivus An- 

! glija praleidžia į bepusiškas 
šalis tik su liekamais ne
reikalingais anglam . pro- 
duktais-dirbiniais.

Trukšmas dėl “City 
of Flint”

Dabartiniu laiku bent 18 
prekinių Amerikos laivų 
dar tebestovi Anglijoj, iki į 
anglai juos iškrės ir pasi
rinks iš jų reikalingus sau 
daiktus.

Jungtinių Valstijų vy-į 
riausybė dėl to visai nepro
testuoja. Bet jinai rodo di
delį sujudimą, kad vokiečiai 
užgrobė tik vieną kontra- 
bandišką Amerikos laivą 
“City of Flint.” Ir Roose- 
velto valdžia užprotestavo 
Sovietam, kad jie tuojaus 
neatidavė laivo “City of 
Flint” amerikinei jo ko
mandai. Mat, Sovietai, pa
gal tarptautines teises, pa
liko tą laivą vokiečiams, ku
rie buvo atsivarę jį į Mur
manską, Sovietų šiaurinę 
prieplauką.

ŽMOGŽUDYSTĖ ORE

Cherry Box, Missouri.— 
Bus teisiamas, kaip pirmo 
laipsnio žmogžudys, lakū
nas Ernst Pletch. Jis ore 
nušovė savo mokytoją ir 
pasigrobė lėktuvą; bet grei
tai tapo suimtas.

Vatikanas. — Tarp kitų, 
popiežius įšventino ir du 
negrus į vyskupus.

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

SOVIETŲ PREKY
BOS KOMISIJA 

BERLYNE
Berlin. — Sovietai jau at

siuntė savo prekybos komi
siją į Vokietiją. Komisija 
susidaro iš 60 narių; tai ži
novai pramonės* karinių 
reikalų, technikos, prekybos 
ir kiti specialistai.

Jie apžiūrinėja vokiečių 
mašinas, fabrikinius įran
kius ir reikalihgus dirbi
nius, kuriuos Vokietija tu
rės pristatyt Sovietams 
mainais už maistą, pašarą, 
medžius, geležį,. manganą, 
linus, medvilnę-vatą ir ki
tas medžiagas. (Todėl vo
kiečių spauda rašo, kad 
jiem nebaisi Anglijos bloka
da.)

Pranešama, kad vokiečiai 
už tuos reikmenis taipgi 
perleisią Sovietam kai ku
riuos savo pramonės sekro 
tus-patentus.

Kongresmanai Nu
tarsią Amer. Gin
klais Remi Angliją

Washington. — Piliečiai 
daugybe laiškų ir telegra
mų reikalauja, kad kongre
smanai balsuotų palaikyti 
embargo, neperleisti ginklų 
ir amunicijos iš Amerikos 
į Europą, kariaujančioms 
ten šalims (atseit, Anglijai 
ir Francijai). Bet atrodo, 
jog dauguma kongresmanų, 
paveikti Wall Stryto kapi
talistų, vis tiek balsuos už 
karo pabūklų biznį.

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” rašo, jog Ameri
kos senatas, nubalsuodamas 
praleist karo reikmenis Eu
ropon (Anglijai ir Franci
jai), tarnavo saviškiams 
amunicijos fabrikantams, 
nežiūrint, kad tatai gali 
jvelt Ameriką į karą. “Prav
da” pašiepia tokį Amerikos 
senato “bepusiškumą.”

Įsižeidė “Dieso Cirkas”
Washington. — Kongre

sinė “tyrinėjimų” komisija 
pradėjo kvost Josephą Ciir- 
raną, pirmininką CIO Ma- 
rininkų Unijos; įtarė, kad 
ši unija esanti “komunistų 
kontroliuojama.” Curranas 
gi užreiškė, jog tokie “ty
rinėjimai tai tiktai cirkas”. 
Komisijos vadas Dies pa
grūmojo areštuot marinin- 
kų pirmininką, jeigu jis 
taip nemandagiai kalbės su 
tais “tyrinėtojais.”
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Sudegino Gėdos Ženklus
Sovietų Sąjunga, atėmus nuo Lenkijos 

imperialistų Lietuvos sostinę Vilnių, 
kaip ir 1920 metais, ją su apylinkėmis 
perdavė Lietuvai. Lietuvos armija įmar- 
šavo į Vilnių, kur lietuviai gražiai su gė
lėmis pasitiko. Lenkijos imperialistų žy
gis, kuris buvo atliktas remiant Anglijos 
ir Franci jos imperialistams, kuris darė 
lietuviams taip didelę skriaudą, kuris bu
vo gėda dvidešimto amžiaus, likviduotas. 
Raudonoji Armija ištaškė tą imperialis
tų suokalbį. Sovietai ne vien atidavė 
Lietuvai Vilnių ir Vilniją, bet padarė su 
Lietuva bendro apsigynimo sutartį ir pa
statys Lietuvoj dalį Raudonosios Armi
jos, kad daugiau joki Lenkijos arba Vo
kietijos imperialistai negalėtų pakartoti 
generolo Želigovskio begėdišką žygį.*

Lietuvos liaudis džiaugiasi, dėkavoja 
Sovietams. Sovietų ir Lietuvos kareiviai 
sveikinosi ir bučiavosi. Lenkijos pasienio 
stulpai, kurie buvo pastatyti ant Lietu
vos sienos, kurie skyrė nuo Lietuvos Vil
nių ir Vilniją, išrauti ir ten pat ant vie
tos sudeginti.

—-Lietuviai džiaugiasi ir turi Kuo pasi
džiaugti. Lietuvai suteikė tą progą So
vietų Sąjunga, kuri visas laikas buvo 
nuoširdį ir drauginga linkui Lietuvos. 
Rodosi, kito ko neliko lietuviams, kaip 
tik pasidžiaugti. Bet ir mūsų tautoj, kaip 
grūduose, atsiranda kūkalių. Tie gaiva
lai, kurie pirmiau purvino visą lenkų 
tautą, niekino valstiečius ir darbininkus, 
dabar ašaras lieja dėl Lenkijos, apverkia 
grafus, ponus, kunigaikščius, Beckus. Jie 
purvina Sovietus. Jie skleidžia didžiau
sius melus, būk Sovietai pirm perdavL 
mo Vilniaus jį apiplėšė, būk išvežė ma
šinas ir net rakandus. Tai purvinas me
las, tai pletkai!

Jie skleidžia melus, būk Raudonoji Ar
mija stovėdama Lietuvoj suvalgys visą 
duoną ir apsunkins Lietuvą. Tai melas. 
Raudonąją Armiją užlaikys pati Sovietų 
Sąjunga. Iš to tik laimės Lietuvos vals
tiečiai, kurie armijai pristatys produktų, 
gaus už juos gerai užmokėti ir tuo pa
gerės jų finansinė ir abelna padėtis. Tik 
begėdžiai, lietuvių darbo liaudies neprie
teliai šioj skaisčioj valandoj 'gali užsi
imti tokiais melais.-

Embargo ir Karas
Senatas 63 balsais prieš 30 pakeitė 

embargo—ginklų išvežimo įstatymą. Ka
da Ispanijos liaudis kovėsi prieš Italijos 
ir Vokietijos fašistus, tai tas embargo 
įstatymas tarnavo fašistams. Jis padėjo 
nugalėti Ispanijos liaudį. Tais laikais 
milionai buvo surinkta parašų, prašant 
Jungt. Valstijų nuimt embargo, leisti Is
panijos liaudies demokratinei respubli
kai pasipirkti ginklų. Bet linkui to Ame
rikos piliečių balso valdininkai buvo kur
ti. Jie palaikė embargo ir tuo padėjo 
fašistams.

Dabar Senatas jau atšaukė tą įstaty
mą. Nėra abejonės, kad tą pat padarys 
ir žemesnis butas—Kongresas. Šio kraš
to valdonai mano tuo keliu padėti Ang
lijos ir Franci jos imperialistams jų kare 
prieš Vokietiją, nes Amerikoj bus gami-, 
narna tūkstančiais orlaivių, jau dabar 
Anglija ir Franci j a yra užsakę 6,050 or
laivių; 'tūkstančiais bus gaminama ka- 
nuolės, tankai, dešimtimi tūkstančių kul- 
kasvaidžiai ir orlaiviams bombos; milio
nai šautuvų ir kiti ginklai. Amerikos ka
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pitalistai mano, kad jie ginkluodami An
gliją ir Franci ją vėl pasidarys bilionus 
dolerių pelno, nes Anglija ir Franci ja 
New Yorko bankuose turi per penkis bi
donus dolerių vertės atvežę aukso. Visa 
tai daroma po priedanga—išlaikyti Ame
riką nuo karo. Bet kiekvienas sveikai 
protaująs žmogus mato, kad šios šalies 
tūli valdininkai ir stambus kapitalistai 
labai greitai stumia Jungtines Valstijas 

| į karą. Embargo likvidavimas nei kiek 
. neatitolina mus nuo karo katastrofos.

Nepaisant patvarkymų, kad amerikiniai 
laivai nevežtų ginklus, jie veš. Kaip pir- 
miaus laike embargo kapitalistai vežė 
ginklus po priedanga maisto, taip dabar 
tą atliks Amerikos kapitalistų laivai vėl 
veždami neva duoną, miltus, kitokį mais
tą, o tikrumoj veš ginklus ir amuniciją. 
Vokietijos naziai turi užtektinai šnipų, 
kad tą suuostinėti. Kada jie paims, kaip 
“City of Flint” vieną, kitą laivą, arba 
nuskandys, tat ir Jungtinės Valstijos 
bus įveltos į karą. To nori Anglija ir 
Francijos imperialistai, nes jie be J. V. 
negali karą laimėti, to nori ir Amerikos 

'kapitalistai.

Eltos Žinios iš Lietuvos
Šventoji. — šventosios uos

to dirbtuvės nuo spalių 2 d. 
pradėjo tiekti elektros šviesą 
Šventosios miesteliui ir uoste 
stovintiems laivams.

turto prievolės paliesti, gerai 
suprato gyvenamo laiko užda
vinį ir kariuomenės reikalus ir 
sąžiningai atliko tai, kas iš jų 
buvo reikalaujama.”

sūnukas, atsistojęs sako:
“Aš žinau. Našlė tai ma

no mama, kuri ilgai -su savo 
vyru gyveno, iki jis numi
rė.”

Antradienis, Spalių 31, 1939

Kodėl Jam Nepatiko r
Penkerių metų Jonukas 

nuėjo su motina į bažnyčią. 
Kai sugrįžo namo, dėdė jo 
užklausė, kaip jam viskas 
ten patiko.

Skirtingas Skelbimas
Vienoje sankrovoje ma

tėsi tokis skelbimas:
“Daugelis biznierių giria

si, kad jie laiko geriausius 
tavorus. Jie daro klaidą!

“Mes geriausius tavorus 
parduodame.”

Kunigo Giminė.

“Taip sau' būtų gražu, 
bet man vienas daiktas ne
patiko.”

“O kas gi buvo tasai vie
nas daiktas?” klausia dėdė.

“Ogi, kad vienas ponas 
visą darbą dirbo, o kitas ap
link žmones ėjo ir pinigus 
atimdinėjo.”

Tai Viską Paaiškina
—Ona, — barasi šeimi

ninkė, — mūsų laiptų tu
rėklai vis dulkini, o kaimy
nų Plauskių blizga, kaip 
auksas.

—Gali būti, miela ponia, 
bet jie, be tarnaitės, turi 
dar penkis vaikus.

Negauna Rodos
Japonijos imperialistai gavo kelis smū

gius nuo Chinijos. Chinijos armija daro
si vis galingesnė ir geriau apginkluota. 
Sovietų Sąjunga daugiau ir daugiau 
gelbsti Chinijai apsiginti nuo užpuoliko. 
Tuo kartu japonų armijos užnugary j 
veikia skaitlingi būriai chinų partizanų. 
Spėjama, kad abelnai partizanų yra per 
2,000,000. Tūlose vietose jų jėgos taip 
galingos, kad japonai bijo ten nosį įkiš
ti. Patsai Japonijos armijos štabas pri
pažįsta, kad negali gauti rodos su chi- 
nais partizanais. Nankingo srity j veikia 
apie 40,000 chinų partizanų ir Japonija 
buvo priversta mesti du armijos skyrius 
po 10,000 kareivių prieš tuos partizanus 
ir negauna rodos.

Japoniškasis valdytojas Chinijos ponas 
Kato sako, kad seniau Japonija turėjo 
draugų Chinijoj, o dabar jų visai neteko, 
jeigu neskaityti neskaitlingus Chinijos 
išdavikus ir trockistus, kurie aklai tar
nauja Japonijos imperialistams. Chinijos 
liaudis veda drąsią, atkaklią kovą įrieš 
japonus.

Kaunas. — Susisiekimo mi- 
nisteris nustatė, kad visi po 
Lietuvos vėliava karo apimto
se zonose plaukiojantieji lai
vai, geresniam jų pažinimui, 
be įprastų savo ženklų privalo 
turėti dar sekančius ypatin
gus atžymėjimus: 1. Maždaug 
per laivo vidurį, ant jo abiejų 
šonų, išilgai laivo turi būti iš
dažyta kiek galima didesnė 
tautinė vėliava ir greta vėlia
vos, iš laivo priešakio pusės, 
didelėmis raidėmis užrašytas 
laivo pavadinimas, o iš užpa
kalio—“Lietuva.” 2. Ant lai
vo denio, galimai geriausiai 
matomoje vietoje, turi būti iš
tiesta didelė tautinė vėliava. 
3. Nakties metu, kiek leis ap
linkybės, pirmajame ir antra
jame punkte išvardintieji ypa
tingi atžymėjimai turi būti ap
šviesti.

Kaunas. — Paštas iš Jung
tinių Amerikos Valstybių ir 
Pietų Afrikos vėl reguliariai 
gaunamas Lietuvoje. Kaikurių 
laišku kelionė iš Pietų Afrikos 
truko net 33 dienas, tuo tarpu 
kai iš Australijos oro kėliu 
atėjo per 14 dienų. —Lyga, 
turėdama kasdieninį laivų su
sisiekimą su Skandinavija, pa
sidarė gyvas tarptautinis susi
siekimo centras. Per čia dabar 
vyksta visi važiuojantieji į 
Ameriką, Afriką ir Australi
ją.

Ryga. — Latvių laikraštis 
“Briva IZeme”, palankiai apra
šydamas tęsiamą naują Darbė
nų šventosios geležinkelį, tvir
tina, kad tą liniją pastačius, 
Lietuvos ir Latvijos prekyba 
dar daugiau pagyvėsianti.

Priežastis ir Pasekmė— 
Vienokios

“Kodėl tu šiandien ne 
mokykloj ?”

“Aš negaliu ten būt, aš 
turiu prižiūrėti tėvo stu- 
bą.”

“O kur gi tavo tėvas?”
“Jis yra kalėjime už tai, 

kad mane nevertė eit į mo
kyklą.”

Iš Patyrimo žino
Mokytoja klausia savo 

jaunuolių mokinių, ką reiš
kia žodis “našlė.”

Vienas mokinys, našlės

Jo Logika
Vienas senstelėjęs ponas, 

jau iki milijonierių atsi
krapštęs, užeina ,su savo 
sūnumi į kirpyklą. Išeidami 
vėliau iš kirpyklos jie pa
tarnautojui duoda smulkių: 
tėvas 20 centų, vaikas—50 
centų. Pamatęs vienas jų 
pažįstamas klausia:

—Kaip čia išeina, kad sū
nus duoda daugiau kaip 
tamsta?

—Sūnus turi turtingą tė
vą, o aš nieko,—paaiškino 
didžturtis.

(Surankiota)

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

Kiek Anglija Neteko Laivų?
Anglija viešai prisipažįsta, kad ji ne

teko dviejų didelių karo laivų “Courage- 
us”, “Ark Royal” ir keleto mažesnių. 
Neteko į du mėnesiu laiko apie 80 pre
kybos laivų, bendrai per 200,000 tonų 
įtalpos ir apie 75,000 tonų įtalpos yra 
sugadintų. Anglija ir Francija giriasi, 
kad jos sunaikino apie 20 vokiečių sub- 
marinų.

Vokietijos visai kitokios atskaitos. Ji 
tvirtina, kad į du mėnesius laiko vokie
čių submarinai nuskandino per 500,000 
tonų įtalpos Anglijos prekybos laivų ir 
125,000 tonų sugadino. Vokiečiai sako, 
kad jie neteko dar tik trijų submarinų , 
nuo karo pradžios, tuo kartu jau uždavę 
skaudų smūgį Anglijos karo laivynui, 
nes apart virš suminėtų dviejų milžiniš
kų karo laivų, jie sako nuskandinę anglų 
šarvuotlaivį “Royal Oak”, taipgi suga
dinę didžiausią anglų karo* laivą “Hood”, 
du kruizerius po 10,000 tonų įtalpos 
Šiaurių Jūroj ir du kruizerius “Edin
burgh” ir “Southampton” sužeidę iš or
laivių, ką ir anglai pripažįsta, ir pažei
dę šarvuotį. “Repulse”, taipgi nemažai 
mažesnių karo laivų.

Kaunas. — Patirta, kad 
Lietuvoje šiuo metu yra įre
gistruota 3223 nebyliai (iš 
tūkstančio gyventojų 1-2 ne
byliai) ir 3,129 aklieji (taip 
pat 1-2 iš tūkstančio gyv.).

Kaunas. — Kariuomenės
vadas brig. gen. Raštikis savo Į 
padėkoje ūkininkams’ ir ki
tiems savininkams pareiškė: 
“Tarptautiniai įvykiai parei
kalavo iš mūsų valstybės ata
tinkamo atsargumo ir budėji
mo. Tam reikalui buvo pa
šaukta dalis atsarginių ir pa
imta iš gyventojų arklių, ve
žimų ir kitų susisiekimo prie
monių. Man yra malonu viešai 
pažymėti, kad visi, ypatingai 
ūkininkai, vienaip ar kitaip

Kaunas. — Lietuvos lenkų 
leidžiamasis laikraštis “Dzien 
Polski” skaitomas šiuo tarpu 
bene vieninteliu lenkų laikraš
čiu visoj Europoj, išsikiriant 
dar vieną lenkų laikraštį “Na- 
rodoviec,” kurs išeina Varšu
voje. Lenkų kariuomenės ka
rių likučių po vieną antrą vis 
dar atbėga į Lietuvą. Bet tai 
paskutiniai pavieniai bėgliai, 
kurie iki pasiekdami mūsų pa
sienį, slapstėsi ilgesnį laiką 
įvairiose vietose. Visi inter
nuotieji lenkai apgyvendinti 
tam tikrose koncentracijos 
vietose, daugiausiai vasarvie
tėse, kaip Palangoj, Kulautu
voj, Birštone ir kt. Jų skaičius 
neperviršija 10,000 žmonių.— 
šiomis dienomis prie Ukmer
gės ties demarkacijos linija 
vienas mūsų kareivis pamatė 
lenkų kareivį, mėginantį per
eiti liniją. Mūsiškiui sušukus 
sustoti ir atiduoti ginklus, len
kas dar delsė, bet pakartojus 
įsakymą, lenkų karys staiga 
sušuko “broli!” Pasirodė, kad 
susitiko tikrieji pusbroliai, ku
rių vienas, kaip gyvenęs oku
puotoje Lietuvoje, buvo pa
imtas į lenkų kariuomenę. 
Pusbrolis su džiaugsmu atida
vė ginklus savo pusbroliui ir 
davėsi internuojamas. —Prie 
nepaprastų šio karo epizodų 
reikia priskaityti ir sekamą 
atsitikimą. Latvių žvejai šio
mis dienomis pastebėjo Balti
jos jūroj beplūduruojant dide
lę geležinę dėžę, .kurią įsikėlę 
į savo kuterį atidarę, rado tris 
su menkomis gyvybės žymė
mis lenkų kareivius. Nugaben
ti į Liepoją ir internuoti len
kų kariai, atsipeikėję, pasisa
kė esą vieno vokiečių paskan
dinto lenkų povandeninio lai
vo įgulos nariai, kurie tokiu 
būdu gelbėjęsi. Tokiose gele
žinėse dėžėse gelbėjęsi 12 to 
povandeninio laivo vyrų, bet 
apie kitų likūną nieko nebe- 
patirta.

PUČKELIAI BURNOJ.
ĮLAUŽTAS NUGARKAULIS.

Gerb. gydytojau. Mano mo
tinai sukako 50 metų. J a u 
virš metų, kaip ji nešioja dirb
tinius dantis. Ir jai atsirado 
burnoj nedidelių pučkelių. Ji

nutrenkė nuo motorciklio, ir 
jam įlūžo nugarkaulis tarpe 
pečių, ir dar kokie du kaulai 
jam nulūžo. Jam tuoj padarė 
operaciją ir išėmė du kaule
liu, ką buvo nulaužti. Ir jis 
liko suparalyžiuotas nuo krū-

Kaunas. — Atatinkamų į- 
staigų susitarta nuo spalių 9 
d. pradėti Kauno-Rygos oro 
susisiekimą, kurį palaikys Lie
tuvos keleiviniai lėktuvai “Ste
pas Darijus” ir “Stasys Girė
nas.” Lėktuvai skraidys pir
madieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais taip, kad pa
taikytų atskridę į Rygą per
duoti keleivius ir paštą į Mas
kvos ir Stockholmo linijų lėk
tuvus.

buvo nuėjusi pas dantistą, ir 
jis jai davė kokių raudonų 
vaistų tepti burnai. Bet tai 
nieko jai nepadėjo. Tai ji 
paskui plovė burną su drus
kos ir sodės skiediniu. Bet 
tai irgi nieko gera nepadarė. 
Ar negalėtumėt jai ko patarti 
nuo tų burnos viduje pučkų ?

Gal jau koks mėnuo, kaip 
mano svainys važiavo motor- 
cikliu lenktynių. Ir jis įvažia
vo į didelį griovį. Nuo to jį

I

Sovietą Komunistų Spėkos Auga
Darbo liaudies neprieteliai daug pa

skleidė melų Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos vardu. Jie šaukė, kad “Sta
linas visus bolševikus išnaikino.” Jiems 
keletas nusiniekšėjusiu ir išsigimusių 
trockistų buvo “viskas”.

Tuo kartu Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partija apsivalius nuo trockistų irbu- 
chariniečių labai greitai auga. Nuo perei
tų metų iki dabar į SSSR Komunistų 
Partija įstojo net 582,998 nauji nariai ir 
į kandidatus padavė prašymus 1,357,785 
žmonės. Tik nuo šių metų kovo mėnesio/ 
tai yra Aštuoniolikto Komunistų Parti
jos suvažiavimo iki 30 d. rugsėjo į'parti
ją buvo priiinta 230,715 nauji nariai. So
vietų Sąjungos Komunistų Partijos jė
gos auga ir kiekybe ir kokybe.

Vaizdas iš New Yorko North Beach Orlaiviams Porto,, kaštavusio miestui 
apie $40,000,000. Jį pastatė bedarbiai, dirbą prie WPA darbą.’ Sakoma, tai 

didžiausias orlaiviams portas pasaulyj.

tinės žemyn. Matyt, jam ku
rie nervai nudžiūvo. Jis buvo 
ligoninėj penkias savaites. 
Jam sulaikė vidurius, ir jam 
viduriai nebeveikia. Jis nega
li išeit laukan. Ar jūs nega
lėtumėt jam ko patarti ? Ar 
jis kada galės išgyti ? Prašom 
atsakyti per “Laisvę.”

ATSAKYMAS '
Nepamačius, neištyrus, ne

galima tikrai tarti, kokie tie 
gali būt motinos burnoj puč- 
keliai. Gal jie ir visai nekal
to būdo pučkeliai — inkstiru- 
kai nuo užsikimšimo giltinių 
liaukučių burnos plėvėse. Jei- 

' gu taip būtų, tai būtų nieko 
tokio. Inkstirukai dažnai ir 
patys pratrūksta ir pamažu iš
nyksta. Arba jie galima pra
pjauti ir išvalyti.

Bet jai galėtų būti ir kas 
nors rimtesnio. Gal kartais 
nuo brūžinimo nuo jaudinimo 
dantimis, pradėjo jai gesti 
burnos plėvės. Panašiai atsi
randa burnoje net ir vėžys. 
Tegul ji būtinai pasiskubina 
pas gydytoją, patikrinti, ar 
nėra kokio pavojaus. Jei ne
suvėluotai, tai ir vėžį galima 
nugydyti radijumū arba Rent
geno spinduliais, arba ir pei
liu.

Jūsų svainiui, matyt, rimti 
dalykai. Įlūžus negarkauliui, 
gal jam kur įtrūko nugarkau
lio smagenos, ir nuo to jį su
paralyžiavo. Be abejo, gydy
tojai toje ligoninėje darė, kas 
tik buvo galima. Tačiau, jei 
nugarkaulio smagenos su
trėkštos ar nutrauktos, nebe-
ką tepadarysi. Ir tokis para
lyžius atgauti nebegalima. 
Vis dėlto atsiklauskite tų chi
rurgų.
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THE OPEN ROAD OF CLUB ACTIVITIES
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Problem: One of the classic jokes 
about Williamsburg is the one about 
the chap that was hunting for a 
tavern that did not have a Lithua
nian behind the bar. Of course the 
Liths have always been faced with 
the problem of beer-partiality, 
that’s nothing compared to the 
the Croatians are in because of 
war.

Old Faithful:- Friends have asked 
why I have not written for some 
time, and this is the reason: Last 
month while talking about poetry 
and things like that I remarked that 
even if I never touched a type
writer, I would still be a writer. 
At that moment my typewriter bust 
out in laughter, split a ribbon, bust
ed a spring and broke the letter 
"q.” It died laughing.

—o—
-To those who

the end of civilization in the 
sent conflict we offer this

Recently here in 
populus was startled 
cement of the "bagging” of a twen
ty-five foot model blimp advertising 
the annual Auto Show. According to 
the story, some unidentified “ag
gressor” spotting himself (or her
self) in a nice location, trained a 

• rifle on the blimp moored some five 
hundred feet above the auto show 
premises, and sent several nice clean 
perforating slugs through “ye olde 
bag,” with deflating results.

The gentlemen of the press should 
be highly elated over' the incident. 
What, with all the nicely coated an
ti-red, anti-bolshevik, and beautiful 
war inspiring hysteria appearing 
daily, they should feel compliment
ed that at least one individual has 
fallen for their imperialist ravings.

The "loyal” American that down
ed the gas 'bag probably thought 
that it was one of Dies’ Red Obser
vation Balloons over Pittsburgh.

The newspapers however, never 
appreciate their doings and proceed 
in tearing down their "loyal” Ame
rican by naming him an “uncouth, 
deranged, irresponsible individual.”

Better watch out, gentlemen, the 
individual may get mad and start 
deflating processes against “ye olde 
gas bag” editors.

little letup.
is surrounded 
and the only 
must‘be made

Rain seems "to be a byword at 
present. For some three days a re
gular eruption of these wet pellets 
has taken place with

Home Sweet Home 
by a miniature lake 
entrance to the abode
with a grand leap and the scaling 
of the porch.

After hearing stories of the floods 
which took place in this vicinity re
cently, the rains have one slightly 
worried.

“Keep your bags packed,” is my 
password, “just in case.”

Discussing the necessity for join
ing and building the L.D.S. with one 
young lady the other evening an ap
propriate slogan came to the fore in 
regards to the coming year. At pre
sent, according to the L. Y. S., the 
slogan is “Get a Member in Decem
ber!” For the New Year we say, 
“Start the New Year Rolling, by
Enrolling!”

The case of the "Missing Bath
tub” is an ever line of talk around 
these areas. Seems like a good

Kuhn is awaiting trial on charges 
of having stolen $14,000 from the 
Bund. Naturally if anything “hap
pens” there must be someone left 
to carry on the good work which 
Fritz has so nobly done. . . 

—o— 
Manville and Mai:—Most of 

friends know all about Mai’s
sessions, repressions and suppress
ions and so I think I will be forgiv
en if 
ways 
hurt 
rally
of the matter is that Mai, as well 
as Tommy Manville, would like very 
much to switch from blondes to 
brunettes and back to blondes when
ever the mood demands.

Of course, since Mai feels that 
way we can only nod sympathetic
ally and say that it- is none of our 
business. But I am really worried 
about Mai. He reads the papers 
every day and sees the pictures 
and stories of those five-alarm, er, 
those five-alarm episodes.

One of these days Mai is liable 
tb read too much and might dis
cover that the profits of the Johns- 
Manville Corporation, 
terial manufacturers, 
four times as fast as 
the last three months,
the $1,472,000,00 mark, 
reads that he might 
start wondering if 
ville really has the 
the cuopons of 
really earns the 
to pay $7,000.00 
from California.

Tommy Manville’s a bad influence 
on Mai—and that’s what’s worry
ing me. What can the youth of 
America idolize if such stalwart he
roes of industry and managerial ge
niuses as Manville go' scouting 
around for — for the pleasanter

think Fritz is offering himself as things of life, without ever working 
a sacrifice on the altar of fascism, for them? 
we would like to point out fhat

part of the populus lacks 
song inspiring contrivances.

When your’s runs across indivi
duals whose homes do include these 
cleansing and relaxing affairs, 
painstaking efforts are made in re
cording

Let’s
Mary’s

------------- J------------------------------------

After spending eight or 
hours daily at Paramount, where 
Eddie Beloin and Bill Morrow are 
working on the script of Jack 
Benny’s next picture, “Buck Benny 
Rides Again,” they have dinner and 
then go to Jack’s house where they 
work another two hours on his 
weekly radio program.

More Action in
Diplomacy than 
Front Lines

LONDON.—The war on the diplo
matic front here is more fierce than 
the war on the Western front. “All 
Quiet,” is the most frequent phrase 

s coming from 
use. The capture of one 
officer by troops 
was

| the communiques 
| France
, German 
Forbach 
week.

reported as
north of 

news last

Mail stated
French were

The 
British 
Turkey 
which 25 per
for purchases 
French arms 
was at once

Daily
and

60 million pounds credit of 
spent 

and 
This

that the 
giving

cent is to be 
from British 

manufacturers, 
“denied.”

was
the

Whitehall said the report 
“without authority” and that 
figures were incorrect, but admitted 
conversations on financial and eco
nomic assistance to Turkey.

This huge sum, and all it means 
new taxation of the workers,

republic, a 
pincers

in 
js an obvious part of the drive 
against the workers’ 
part of the anti-Soviet 
movement of the British and French
imperialists. One end of the pincers 
is in Turkey, at the strategic en
trance of the Black Sea. The other 
end is in Finland where the reac
tionary interests are being strength
ened to bolster opposition to the 
Soviet-Finnish pact.

The Scandinavian Social-Demo
cratic leaders met British union

BROWDER SAYS ACTION AGAINST HIM Metros Driving to Win Race;
bt/\hh inn num aiutii unrnrr i nn i tty rr ' O ’

Party, USA, scored the proceedings 
against him as “a policy of harass
ment, modeled after reaction in eve
ry country where democratic rights 
have been limited and destroyed.” 
In a statement issued to the press, 
Browder declared:

if it should 
crime. But 
flinch from 
crimes, like 

the liberties 
of the people, to 

and to drag 
because it

living conditions 
profit out of war, 
America into the war, 
sees the courts respond insthntly to 
the demands of the Republican Na
tional Committee, which is prepar
ing to take the national reins into 
its own hands, as it did in this in
stance. The Republican reactionaries 
are especially angfy because I rc-

Students Speak 
Against War

SCORE 14-4 WITH CLEVE. IN REAR; CHI 
NOW LEADING OVER MASS. 37-29

the time of the 
It has objects far 
Communists. This 
demonstrated by 

[Party National Committee interven- | vėaled" their" attempts”in “1936 to —1.„ any cause 
Party pro- 
which are 
ever larger

|tion. Unable to make 
against the Communist 
gram and activities, 
known and approved by 
numbers of the American people, 
they have adopted a policy of ha
rassment, modeled after reaction in 

democratic 
and

bribq the Communist Party 
smear the New Deal administration.

“The New Deal liberals seem to 
be surrendering to the reactionaries 
of the Martin Dies stripe like they 
did in Germany in 1933, like they 
did in 1920, before A. Mitchell 
Palmer, and the consequences will 
be more disastrous for liberalism 
than for the Communists. This is 
not a passport case; that was closed 
long ago by the Hoover adminis
tration. It. is part of the assault 
on free public expression of political 
opinions. If they can close my 
mouth, can silence the Communists 

Now it is warmed over, so. by such methods, then no one in 
> my so-called crime America will long feel secure in his

every country where 
rights have been limited 
stroyed.

“The legal absurdity of 
ceedings is revealed by the
even the reactionary Hoover regime, 
which had this alleged case when it 
was fresh, ten 
there were no 
cution. I" 
that it appears 
consists of travelling under my own civil liberties, and those who want 
name. Even travelling under an as- to take America into the imperial- 
sumed name, which I have not done ist war will soon have a free 
in many years, is a custom of the hand.” '

CHAPTER V
ABEL had been fitting in the 

dark in the dingy hotel room 
long time when she heard 
footsteps on the creaking 

He set his camera down, 
off coat and hat, and began

M 
for a 
Joe’s 
stairs, 
threw
doggedly to tell how he’d gone to 
every newspaper in 
turned down.

“Did you ever 
Joe ...” Mabel said
a long time we’ve got ahead of 
us?”

Joe made no answer. He was 
standing at the window listening to 
the radio in the store next door 
playing “Melancholy Baby.” At last 
he said grimly, “I’m beginning 
like that 
feel...” 

“We’re 
“Yeah,

when you’re
"I’m nineteen and you’re twenty- 

three ... ! Why don’t we go back 
and give ourselves up, Joe! If we 
got twenty years I’d only be thir
ty-nine and you’d be forty-three! 
That’s not so old . ..”

"Forget it... We could get life, 
too... or death!”

“They wouldn’t do that... I 
don’t believe it!”

“Don’t, huh ? . . . All I 
that we’re down to our 
bucks ...”

He was putting on his 
she ran to him. Putting

him she felt the outline of a 
“Oh, Joe ... Joe ...” she 
“I won’t let you do that! I 

let you steal!”

know is 
last five

coat and 
her arms

have to go 
we starve 
long as I 
if you do

needn’t come

entered a delicatessen, 
woman in charge urged 
down till she could get

about 
gun. 
cried, 
won’t

‘What’s you rather have me do ... 
beg?”

“I don’t care what we 
through, Joe ... Even if 
I’ll stick! I’ll stick so 
feel you’re right... but 
this ... you .. . you 
back...”

Joe went ... slamming the door 
after him.

He first 
but the old 
him to sit
him something to eat... in such a 
mothering way... that his heart 
failed him. He stole out of the 
place and back to Mabel. He took 
her in his arms and buried his face 
in her shoulder. “I couldn’t *do it, 
kid,” he whispered, “I couldn’t...”

“I knew you couldn’t, Joe...” 
Mabel answered brokenly, her voice 
full of pride, “I just 
couldn’t!”

The next day he went 
shop early to try to get

knew you

to a pawn 
some mo-

NEW LDS SLOGAN
Get a Member
in December!

leaders in Paris recently. Both hate 
the Communists, both are anti-So
viet and both to their shame pre
pared to aid the British imperial
ists not only in the imperialist war 
in which it is the workers who are 
killed, but also in the anti-Soviet 
drive.

” he 
after 
pub-

once

ney out of his camera but failed.
As he left the store he heard a 

burglar alarm, and a policeman 
rushed madly by with his gun 
drawn. A crowd was gathering at 
the bank across the way. A woman 
screamed and three men ran from 
the bank carrying guns. They made 
a dash for a parked car where a 
fourth sat at the wheel. The lone 
policeman raised his gun and fired. 
One of the bandits whirled, shot, 
and the policeman fell dead.

His precious camera held close— 
Joe catapulated into the inn'er 
sanctum of Big* Mike Leonard, edit
or of The Journal.
yesterday I didn’t have 
perience,” Joe shouted, 
got something better! 
pię turės 
I’ve got 
of the 
shooting
even got the license number!”

“If you’ve got what you 
you’ve got,” roared Big Mike, “you 
can have my insurance policy.”

Joe’ss pictures proved to be all 
that . he claimed. Several of the 
robbers were captured. Mike’s scoop 
made him the hero of the hour. News 
agencies began clamoring for pict
ures of the man who had taken the 
risk to get them. Joe refused.

“I.’.. I can’t do it, Mike, 
stammered, “I’m ... the law is 
me... If my picture was 
lished . .. I’d be sunk!”

Big Mike—who liked Joe—at
issued the false statement that he 
himself had snapped the pictures, 
then—at Joe’s insistance, he went ,to 
the flat to meet Mabel. “When you 
hear her story,” Joe said, “you’ll 
know I’ve been telling you the 
truth!”

Big Mike did believe Mabel, and 
while he ate with the grateful 
couple, he vowed to get them out 
of their trouble. When he’d gone 
Joe and Mabel stood at the window 
marveling what a prince he was. 
Suddenly they saw him accosted by 
one of several men in a sedan 
across the way. ‘*1 gotta go down 
there ... something’s up,” Joe said, 
and dashed downstairs.

The thugs had just succeeded in 
heaving Big Mike into the rear seat 
and starting the car when Joe 
leapt to the runningboard. A des
perate fight ensued, but Joe at last 
got control of the wheel and steered 
the car into a store window. The 
bandits were badly damaged, but 
Big Mike and Joe got off with 
slight hurt. Joe was taken to the 
hospital, a Sergeant of Police fol
lowed with Mabel. Again pictures 
of the hero were snapped.

“We gotta 
bel...
wounds were 
for it...”

“This can’t 
worse ^and
There's a whole lifetime ahead 
us... I’m not going to spend 
‘running away’...”

“Allright then ... stay ... I’ll 
alone!”

Mabel motioned 
of Police. "This 
said quiety, “he’s 
der in Rosedale! 
himself up!”

(To be concluded)

Joe
get out of town, Ma- 
murmured after his 

dressed, “we gotta run

go on, Joe..
worse every

it gets 
time...

of.
it

go

SAN DIEGO.—Students at San 
Diego State College here * joined 
youth’s nationwide drive for peace 
this week when they launched a 
new Organization, the Student Peace 
League.

The league’s manifesto said that 
its members “will refuse to fight, 
if the United States enters' second 
world war.” ,

After outlining reasons' for non
support of the war, the organiza
tion said it considers itself spokes
man for the “generation 
fected by their war.”

“The
Peace 
if the 
second
following reasons:

“Because we recognize no 
ferencc between legal murder 
useful citizens and illegal 
these same citizens.

“Because we realize 
peoples are fundamentally 
and that wars which ] 
peoples against each other are 
in solving the 
world.

“Because we 
wars; and that 
evitably destroy 
prelude cultural

know wars 7___
this cycle will in

civilization 
advancement.” 

“It is, finally, because 
sider ourselves spokesmen 
generation most affected 
war, we take this step.”

The organization, already

BROOKLYN, N. Y. — With 
bowling season well under way 

Brooklyn Builders formed 
teams. This weeks pract- 
be held Tuesday evening, 

' m. Those who 
to

time the 
a couple 
ice will 
mhet -at 7:3t) p." 
haven’t played yet are invited 
turn up.

United
We must 

task of 
war out

of America
vitally by
in this country to

is going 
what we

in 
far 
of

At the 
branches the 'Council worked 
small quotas for the branches to be 
fulfilled 
expected 
certainly 
tros will 
bag. Cleveland’s silence, of course, 
must not be construed as a sign of 
inactivity — and the Metropolitans 
are taking no chances.

Mass. vs. Chi.
the cross-country challengeIn 

between Massachusetts and Chicago 
the dust created by enthusiasm is 
covering the facts. Chicago already 
claims nigh unto 
but it has not 
mark officially.

Massachusetts
nine signed up a short while 
but the National Office of the 
has not received these applications, 
according to John Orman, secreta
ry of the National Youth Commit
tee.

Chicago seems to be leading at 
this moment but. the Bay State’ers 
are not asleep and they are expect
ed to come in with plenty of action 
soon.

225
229
228
230
231
235

Massachusets vs. Chicago 
M assachusetts—29 

South Boston “LinDenS” 
Stoughton “Kubbs” .......
Montello "gLiDerS” .........
Lawrence ...........................
Bridgewater (new) ..........
Worcester “Lancers” .......

Chicago—37 
Chicago “Sparks” . 

Redwings ..............
Monarchs ...............
RoseLanDerS ........
Zephyrs ..................

Metropolitans—14
Brooklyn “BuiLDerS” .....
Newark “LoDeStars” ......
Elizabeth “Vanguards” .....
Richmond Hill “Ramblers” 
Maspcth “CavaLcaDeS” ...

Only One Dead End Kid Left in New 
Pix, “Dress Parade”—A Review

“The future 
to be affected 
do or not do 
achieve a decent standard of living
for all of our citizens. This is the 
time when our democracy is put to 
a severe test to show that it can 
function in the world of fast mov- ] up to the rules, 
ing hatreds,” Mrs. Thomas McAl
lister, the director of the Women’s 
Division of the Democratic Party 
told 200 Democratic 
sembled
conference last week in San Fran
cisco.

women as-
in Northern California

In no uncertain terms the dark 
young and handsome Mrs. McAl
lister declared the determination of 
the Democratic women to fight re
actionary attempts to “black out” 
the Bill of Rights and progressive 
legislation in the name of “nation
al emergency.”

“We do not stand still in the 
world today. Even democrący moves 
forward or is pushed backward. 
We ask ourselves, are we in the 
present. situation to 
progressive course we 
since 1933? Can we 
ginot line we have

continue the 
have followed 
hold the Ma- 
built against

poverty and unemployment ? 
we advance to even stronger 
sition of progress and equal 
portunity?”

Can 
po- 
op-

Fred MacMurray is negotiating 
with architects to have his swim
ming pool enclosed so he can use it 
during the winter months. The film 
star, now working in “Remember 
the Night,” has been using his club 
for daily swims since the thermome
ter dropped.

—o—
Madeleine Carroll is making daily 

trips to Paramount for wardrobe

to the Sergeant 
is Joe Bell,” she 
wanted for mur- 
He wants to give fittings for her next picture, “Sa

fari.” In the opening scenes she 
appears clothed only in a towel.

9
2
7
8
3 
0

Making boy-scouts out 
Dead Find Kids Goes not 
well the Warner Brothers 
out when the cash register 
show a drop in this latest picture
featuring the famous ‘bad’ boys 
from the slums. The picture opens 
with four of them as ordinary 
"goody-goodies” and only Leo Gor
cey (Slip Duncan) in his usually 
tough guy, Dead End Kid role. The 
picture seems to be fairly good 
when John Litel (as Col. Michael 
Reiker) tries to get 
into the Washington 
demy, and later to

the tough boy 
Military Aca- 

have him live

W’cesterite Speaks
For Males of City

WORCESTER, Mass.—Hello, 
rybody, this is the voice from 
old Worcester where women 
and men do otherwise.

eve- 
good 
sing

You know, it is really a surprise 
to see a corpse walking, but such 
sights in Worcester 
and one gets used to

are common 
them.
there used to 
and they used

Once 
be men 
to sing

[ball and bowling, but today things 
.have changed. Some sort of plague 
struck our men down, either you 

i see them staggering for home ox* 
, find them talking to themselves. 
I Some say they go to night school 
while others say they work over
time, but the question is, where do 
they go to school?, where do they 
work overtime?

When the parents are asked about 
them they say, "Oh, he 
the chorus for rehearsal,” 
chorus never sees them.

Now you men, wherever 
return to the chorus and sing 

old. Make the ladies 
May we expect your 
the next chorus re-

upon a time 
in Worcester 
and play basketball, volley

play as of 
feel better, 
presence at 
hearsal?

went to 
but

you

the

are, 
and

Slip is a square peg In 
hole in the military academy and 
here is where he shines’ his best in 
this movie. All the other lads are 
placed in “good-boy” roles, which is 
very disappointing. The picture 
should have been billed “The Dead 
End Kid” “On Dress Parade,” be
cause there is only one Dead End 
Kid in it. The others help to re
form the remaining one and after 
one’ of the reformers, Billy Halop, is 
pushed accidentally out of the se
cond story window, even the 
maining bad boy becomes a 
and studies so hard that 
the head of his class.

he

one re- 
"sissy” 

goes to

respon-is
put in the

since Slip 
fall, he is 
by the other cadets,

Of course 
sible for the 
“dog house” 
and only when he saves one of his 
room-mates* from a fire does he 
come out. That’s all there is. He 
comes into the good graces of other | 
cadets, and the picture ends.

“On Dress Parade” seems to be ] 
capitalizing on the current military , 

I news and since war is in the air, 
twhy not get a picture where there 
are uniforms, army maneuvers, ] 
marching soldiers and commands? 
We fail to see another reason for | 
making the picture. However, this . 
may be your last chance to see a j 
“Dead End Kid” in the role for ] 
which he is suited, even if it 
only one tough guy instead 
original five.

Perhaps the next picture 
“kids” that we see will start all of > 
them as good Boy Scouts.

Warners also have a good short ( 
the “Bįll of Rights” in additional to » 
the main feature at the Strand I 
(N. Y. C.) and this is the thing ’ 
which saves the day. It is a "short” } 
worth seeing since at the present • 
time, with the mounting war hys- t 
teria and the threats to our Bill of * 
Rights, a service to Democracy is J 
made by reviewing the history of j 
how some of these rights were ob- } 
tained. There are revolutionaries | 
(the colonials) and the terroristic Į 
police of King George in red coats. ' j 
The "Bill of Rights” is in technico-; 
lor and we recommend it very high- ;
ly. —John Orman.

is now 
of the

of the i

—Jeepers Kreepers.
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KĄ MAČIAU IR PATYRIAU 
LIETUVOJE

., , == P. Baranauskas ....... .......... -■ ■■ =
(Tąsa)

Tenka man kartą pas vieną ūkininką 
nakvoti netoli Kruonio miestelio, nueinu 
su tuo šeimininku kluone nakvoti—žiū
riu, kad jis kaip arė per dieną, tai su 
tais debatais ir atsigulė šiene. Klausiu 
jo:

• —Kodėl tamsta nenusiavėt debatų ?
O, tai netaip blusos kas... O pas mus, 

asama, padlų ir yra—atsakė.
Gal būt blusos ir netaip kas su deba

tais miegant, bet tai čia mes susiduriam 
su higienos klausimu.

Kaip ūkininkai Maitinasi?
Atėjus vasarai, tai dar pusė bėdos, 

bet žiemą, pavasarį, tai kaimiečių visa 
patrova: bulvės, duona, na, ir kaip kurie 
dar turi rūkštaus pieno, kartais ir to 
nėra. Gal kaip kas sakys, o kur jie mė
są deda? Nieko panašaus! Mėsa didžiu
mos ūkininkų Lietuvoj labai aprubežiuo- 
ta—daugiausiai taupoma vasarai, kada 
ateina darbymetė.

Bet reikia nepamiršti, kad vidutinis 
ūkininkas į metus jeigu porą didesnių 
paršų užsidusino, tai ir viskas. Tai po 
kiek gali būt porcijų dviejų, daleiskim, 
kad ir nemažų paršų, vidutinei šeimy
nai? Na, jeigu jis pajėgia dar daugiau 
kokį iš kiaulių giminės užauginti, tai tas 
bus skiriamas bekonų klasei. Nes čia 
ant ūkės gyva galybė reikalų, reikaliu
kų, kur reikalinga litai.

Nei žąsienos, nei vištienos, nei antie
nos, bent pas mus Dzūkijoj ūkininkai ne
valgo—ir jiems ta paukštiena maistui 
neįprasta... viskas parduot. Net gi 
kiaušiniai ir sviestas (kurie neveža pie
ninei pieno), arba sūris—viskas parda
vimui, nes pinigų reikia. Kiti, kaip 
aukščiau minėjau, naudojasi tuo pieni
nėj perdirbtu pienu, kuris jau neturi jo- 
kros vertės. Kai kurie stambesni ūki
ninkai, jeigu patys nevalgo to pieno, tai 

—ners savo samdinius juo šeria.
Tiesa, pieninėn ne visi ūkininkai pieną 

veža, net kad ir'turėtų jo, nes kitiems 
yra nepatogu, pertoli nuvežti. Tų pie
ninių nėra taip jau daug. Ir nepamirš
kim, kad ten ne automobilių gadynė, bet 
arklių. Jeigu prisieina pienas nuvežti 
kad ir penkių ar kiek ūkininkų apie ke
turis ar daugiau kilometrus, tai čia jau

kyla klausimas, ar apsimoka jis kasdien 
taip toli vežioti?

Vasarą, tiesa, ūkininkai užsiaugina 
įvairių lapų: kopūstų, burokų, kručkų, 
morkų ir tt. Bet gaila, kad pas juos ne
įprasta ir tie lapai naudot. Pamatinis 
ūkininko maistas, tai duona, bulvės, rūk- 
štus pienas, na, o jeigu dar spirginiukas 
yra prie to, tai ir viskas tvarkoj! Vaka
rienei kaimietis kad jau prieiliuos rūkš
taus pieno su bulvėm, tai paskui sau 
pilvą glėbin ir maršuoja kur nors šiau
duose miegoti. Ant rytojaus dar anksti 
atsikėlęs būna jau alkanas.

Daug kaimiečių tokio sutvėrimo, kaip 
“orange” (apelsinas), bananas, citrinas 
savo gyvenime nėra matę. Kaune vienas 
apelsinas kainuoja 80 centų; graži ba
nane—litas. Kava mūs kaimiečiui taipgi 
svetimas dalykas, nes puodukas kavos 
Kauno valgykloje kainuoja litas dvide
šimt penki centai (tiesa, dar prideda 
prie poduko kavos “donacą”). Tie daly
kai skaitoma Lietuvoj didele prabanga, 
tačiau mūsų ponstva Kaune tokius da
lykus, “prabangus,” maumo ja sau pilna 
burna.

Kaip Atrodo Alytus
Dar Amerikoj gyvenant retkarčiais te

ko lietuviškoj spaudoj pastebėti, kad 
Alytaus miestelis tiek “pakilęs,” tiek 
“nukultūrėjęs,—kad visai kitas miestas! 
Parvažiuoju pirmą kartą autobusu iš 
Kauno į Alytų, kad jau apipuls autobu
sų stoty patarnautojų, siūlydamiesi pa
nėšėti bagažus. Bet čia nedaroma ilgų 
ceremonijų, tuojau kapt iš rankos ir jau 
čemodaną neša, o kadangi ten toli ne
buvo kur nešt ir nereikėjo, tai apsisukę 
tie “patarnautojai” atkišo rankas:—“po
nas, litą, už patarnavimą.”

Pasirodo, kad ten Alytaus autobusų 
stotyj ir nėra daug labai ponų, bet nuo
latos apie kokie penki ar šeši tokie “pa
tarnautojai” šiūliojasi apie kampus, 
laukdami to lito.

Pačiame Alytaus viduje — aikštėje 
nuolatos stovi apie keturi ar penki au
tomobiliai; kaip taksikai; tais taksikais 
daugiausiai naudojasi vietiniai aukštes
ni valdininkai: girininkai, inspektoriai, 
agronomai, kunigai ir tt. Pas taksikus 
irgi nustatyta už kilometrą litas.

(Bus daugiau)

Pranas Patekąs, stiklo darbininkų unijos (CIO) 
narys ir kovotojas streiko lauke Crystal City, Mo. 

Jis tapo baisiai sužalotas kompanijos 
t pasamdytų mušeikų.

mos Žydų Federacijos, jos 
rėmėjų ir šelpimo įstaigų 
Jungtinėse Valstijose ir 
Lietuvoj, kaip sako p. 
Budrys. dd

Be to, reikės daugiau lė
šų subėgusiems iš Lenkijos 
į Vilniaus miestą ir į Vil
niaus kraštą abelnai.

■ Lenkijos Žydų Federaci
jai jau susiųsta 2,000 pabė
gėlių vardų ir adresų, ku
rių dalis gauta ir iš Rumu
nijos.

ČECHŲ SUSIKIRTIMAI 
SU NAZIAIS

Praga. — Naziaų užpuolė 
cechus apvaikščiojančius 
21-nų metų sukaktį nuo Če- 
choslovakijos respublikos 
įkūrimo. Susikirtimuose, 
kaip pranešama, 4 asmenys 
kaip pranešama 4 asmenys 
užmušti ir daug sužeista ir 
areštuota.

PILIETYBĖS KLAUSI
MAS VILNIAUS KRAŠTE

Kaunas. — Lietuvos vy
riausybė nutarė pripažint 
Lietuvos piliečiais visus 
tuos Vilniaus krašto žmo
nes, kurie jau buvo ten ap
sigyvenę 1920 m. liepos 12 
d., tai tuo laiku, kada So
vietai padarė taikos sutartį 
su Lietuva.

100 tūkstančių žmonių, 
atvykusių į Vilniaus kraštą 
po tos dienos, bus kol kas 
laikomi svetimšaliais; bet 
tau nereiškia, kad jie bus vi
sados tokiais skaitomi. Lie
tuvos vyriausybė, po kiek 
laiko, išleis naujus patvar
kymus kas liečia jų piliety
bę.

Bet suprantama, jog per 
tūlą laiką dalis tų žmonių 
turės tik tokias teises, kaip 

. “bevalstybiniai” gyventojai.

WORCESTER, MASS.
Spalio 15 dieną atsibuvo 

taip vadinama grinorių parė 
arba “clam bake”. Rengė be
veik visi jauni lietuviai, katrie 
neseniai iš Lietuvos. Atsibuvo 
Olympia Parke, žmonių buvo 
labai daug. Turbūt dar pirmu 
sykiu tiek daug vakarienėj 
dalyvavo.

Aš manau, tas lietuviškas 
jaunimas turėtų pagalvot, kad 
neužtenka tik parių: turėtų 
prisirašyti prie Sūnų ir Duktė- j 
rų Draugijos. Turėtų sau pa- ‘ 
šelpą ligoje ir būtų organizuo- 

. tas būrys. Turėtų prisirašyti 
prie Aido Choro, nes tokiam 
gražiam jaunimui ten būtų ir 
vieta.

Svetainės parengimas atsi
bus J2 lapkričio (Nov.). Bus 
gražus koncertas ir vakarie
nė. šiame parengime turėtų 
būti visi mūsų draugai, šiemet 
svetainės, draugai, nepažinsi
te. Yra labai gražiai vidus 
ištaisytas. Mums kaštavo vi
sas darbas $400. Aš labai pra
šyčiau visų ateiti ir pamatyt, 
pavalgyti, koncerto paklausy
ti ir paremti savo namą.

Spalio 22 atsibuvo Aido 
Chorų vakarienė ant Olympia 
Parko, žmonių buvo ne per 
daugiausia. Turėjo būti dau
giau. Vakarienė buvo gera, 
tai gailėsis, kurie nebuvo.

Nežinom, kodėl niekas nei 
* žodžio nepasakė, net nei pir

mininkas nepasirodė. Man re-

gis, ir choras turėjo padainuot 
kokią dainelę, tai žmonės nors 
būtų žinojo, kad choro vaka
rienė.

“Laisvės” vajus šiemet eina 
pusėtinai gerai. Man J. J. 
Bakšys sakė, kad šiemet pir
ma dovana bus Worcesteryj. 
Labai daug draugų, kurie pir- 
miaus neskaitė, pasižadėjo už
sirašyti. Kiti jau užsirašė.

Tik reikia biskį padirbti ir 
draugiškumo, o Worcesteris 
pasirodytų tikru Worcesteriu. 
Juk mes Worcesteryj turime 
gerų draugų ir draugių, tai ką 
mums giliuoja tokia Philadel- 
phija, Brooklynas, arba Bos
tonas!

Laikykitės, vyrai, jeigu no
rite gauti antrą ar trečią do
vaną. Pirma tai jau bus mū
sų. '

Kalvis.

Vokiečiai Grąsina 10 Sykių 
Per Dieną Šturmuot Ang

liją Oro Bombomis
London. — Anglijos šni

pai sužinoję, kad naziai ren
giasi po 10 kartų per dieną 
bombarduot Anglijos karo 
laivų stovyklas, prieplau
kas ir ginklų ir amunicijos 
fabrikus ir sandėlius. Sako, 
kad naziai ir mobilizuotais 
submarinais pradėsią štur- 
muot eilę Anglijos karinių 
laivų, kurie užblokadavo 
Šiaurinę Jūrą.

ŠELPIMAS SUGUŽĖJUSIŲ 
J LIETUVA PABĖGĖLIŲ 

IŠ LENKIJOS
New York. — Per pasku

tinius porą menesių iš Len
kijos subėgo į nepriklauso
mąją Lietuvą bent 100 tūks
tančių žmonių, daugelis žy
dų tautos. Be to, didelis 
skaičius pabėgėlių iš Lenki
jos suplaukė į Vilnių.

Lenkijos Žydų Federaci
ja Amerikoj pirm kelių sa
vaičių kreipėsi #į Lietuvos 
generalinį konsulą Joną 
Budrį, New Yorke, prašė 
galimybių tiem pabėgėliam 
susisiekt su savo, giminė
mis Jungtinėse Valstijose 
ir atidaryt- susižinojimų

biurą Kaune, kur būtų su
rašinėjama vardai ir adre
sai Lenkijos pabėgėlių Lie
tuvoje.

Lietuvos valdžia spalių 
27 d. atsiuntė kablegramą 
į New Yorką, kad jau yra 
sudarytas Kaune nesektan- 
tiškas komitetas iš dešim
ties žmonių, kaipo bendro 
veikimo įstaiga, kuri san- 
darbininkaus su Lenkijos 
Žydų Federacija Amerikoj, 
idant pagelbėtų pabėgėliam 
iš Lenkijos į Lietuvą.

Skaičiuojama, jog dabar 
yra 15 tūkstančių taip su
vargusių pabėgėlių, kad 
jiem būtinai reikia tuoj au
tinės pašalpos, vidutiniai po 
apie .$17.25 kiekvienam. Tų 
lėšų tikimasi gaut iš mini-

f

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dės 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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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 eleveiterlo stoties

Dienraščio Laisvės IMdysis KoncertasL_J

Įvyks Sekmadienį, Lapkričio 12 November,

AIDO CHORAS
Diriguojant

Aldonai Žilinskaitei 
dainuos lietuvių liaudies 

dainas

ANTANAS BANYS
Puikiausias Amerikos lietuvių basas, 
koncertų, operų ir radio dainininkas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Jauna gražaus talento dainininkė, 
sopranas, kuri dabar lanko konser

vatoriją New Yorko mieste.

M. ČESNAVIČIUTĖ
Sopranas, pasižymėjusi dainininkė ir 

operų artistė.

A. VASILIAUSKAS
Puikus tenoras, koncertų ir radio 

dainininkas.

Po Programos 
Bus Šokiai 
Vien tik šokiams 
Įžanga 40 Centų

Sėdynės Rezervuotos
Prašome iš anksto įsigyti 

įžangos bilietus

Rusų Balalaikų 
Orkestrą

Dirig. Alex Kutin 
Jie skambins rusų liaudies 

dainas.

Kusi; šokikų grupė, kuri pernai sukėlė didelių ovacijų “Laisvės” koncerte, šiemet jie dar geriau yra 
prisirengę pasirodyti mūsų publikai.

BUS LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 WILLOUGHBY AVE. du blokai nuo Myrtle Ave. “L ” stoties

1939

Koncertui Įžanga 
50c., 75c. ir $1.00

BROOKLYN, N. Y

REIKALŲ BILIETŲ PRAŠOME KREIPTIS J “LAISVĖS” OFISĄ, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN

■ ■ »—■n- tSSSCSS
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Binghamton, N. Y.
Komunistų Partija Rengia 

Masinį Mitingą
Masinis susirinkimas pami

nėjimui Rusijos revoliucijos 
22 metu sukakties įvyks lap
kričio 5, 6 vai. vakare. Bus 
gera ir garsi visoj Amerikoj 
kalbėtoja Močiutė Bloor. .Ji 
kalbės dar pirmu sykiu mūsų 
mieste. Taipgi bus graži mu
zikais programa.

Binghamtono visuomenė yra 
kviečiama skaitlingai atsilan
kyti. Tas viskas atsibus Lie
tuvių Svetainėj, 315 Clinton 
St. įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.
—o— 

Parengimas

Visiems darbo klasės žmo
nėms yra žinoma šiame mies
te, kad Komunistų Partijai 
yra paskirta kvota sukelti 5 
šimtai dolerių dėl “Daily 
Work orio.“ Kaip praeityje, 
taip ir šiemet yra rengiami 
įvairūs parengimai (“parės”), 
tai organizacijų, tai pavienių 
žmonių, kad tik į laiką virš 
minėtą sumą pinigų surinkus. 
Viena tokių “parių” (pietūs) 
yra rengiama lapkričio 5 d., 
2 vai. po pietų, Workers Re
creation Club, visiems žinomoj 
vietoj, ant Clinton St. Ren
gėjai ruošiasi prigaminti gar
džių valgių iš vištienos ir kito
kių gardumynų tik už 50c su
augusiom ir vaikam po 25c. 
Taipgi bus maža programėlė. 
Kuriems gyvenimo aplinkybės 
pavelys, dalyvaukite.

Prašome užsiregistruoti pas 
viršminėto kliubo narius iš 
anksto, kurie tikrai valgysite 
čia pietus, kad rengėjai nepa
mažintų pagaminti valgių.

Nuoširdžiai esat kviečiami 
dalyvauti. Rengėjai.

Gen. Franco Inkvizicija prieš 
Respublikos Gynėjus

Madrid. — Ispanijos dik
tatorius generolas Franco 
įsakė visiem kariškiam gy
nėjam buvusios respublikos 
ateit į tam tikrus teismus 
iki lapkričio 1 d. ir pasitei- 
sint, kodėl jie po respubli
kos vėliava kariavo prieš 
fašistus. Visi, kurie paskir
tu laiku neateis pasiteisint 
arba negalės išsiteisint, bus 
areštuoti.

Daugelis respublikiečių, 
bijodami žiaurių bausmių, 
teisinasi, kad jie, girdi, ne 
savo noru, bet, esą, per prie
vartą turėję būt respubli
kos kareiviai.

Generolo Franco karinin
kai, kvosdami respublikie- 
čius, kankina juos, versda
mi išduot tokius, kurie su- 
žiniai koyojo prieš fašistus.

Bankrutas San Francisco 
Pasaulinės Parodos

San Francisco, Calif.— 
Vedėjai San Francisco pa
saulinės parodos kreipėsi su 
ban kruto prašymu į fede- 
ralį apskrities teismą. Nes 
paroda iki šiol pasidarė 
$4,606,914 skolų; daugiau
siai įsiskolino Standard Oil 
kompanijai, geso-elektros 
kompanijai ir keliems di
deliems bankams.
Po Bankroto, vėl Planuoja 

, Atidaryt Parodą
Jeigu parodai pavyks per 

bankruto teismą pakasavot 
dabartines skolas, tai paro
dos komitetas planuoja ati
daryt ją ir 1940 metais. Sa
ko, jau gauta $700,000 pasi
žadėjimų tam tikslui. Šie
metinis gi San Francisco 
parodos sezonas jau užsi
baigė.

Sovietai Siunčia Vis Dau
giau Ginklų Chinams

Tokio. — Japonijos kari
ninkus ima šiurpas, kad So
vietų Sąjunga veža vis dau
giau ir daugiau ginklų ir 
amunicijos chinam per Iš
laukinę Mongoliją, liaudies 
respubliką.

Japonų spauda su išgąs
čiu rašo, jog komunistinė 
chinų Aštuntoji Armija la
bai įsigalėjus keturiose 
š i a u r v a karinėse Chinijos 
provincijose.

' NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3374 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 2681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A oi the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 561-563 — 5th Ave., Ilorough 
of Brooklyn, County ot Kings, to be con
sumed on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
Alp Tavern

56-563—5th 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, Ilorough 
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 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, ilorough 
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 442 has been issued to the undersigned 
to sell beer and 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 tlie 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 3012 Nostrand Ave., Ilorough 
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 3836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tlie 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. 
RW 561 has 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, Ilorough 
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.

Namų Rakandų Krautuvė

V E R T E I V I S

Anglai “Pilnai Prisirengę” 
Atmušt Priešus

Anglų valdžia pareiškia, 
kad jinai “pilnai pasiruo
šus” atmušt tokius užpuoli
mus iš nazių pusės. Sako, 
kad Anglija turi tam gana 
orlaivių, priešlėktuvinių ka- 
nuoliu ir karo laivų.

PRANEŠIMAI E 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 Workeriui. Prašome 
vietinius ir iš apylinkes 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 35c. 
Kviečia Rengėjai. (254-256)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2870 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoT at retail under 
Section 132 A 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 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 384 Fifth Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

I 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 the 
premises.

LOUIS WISCII
107 Tompkins Ave. &
907 Myrtle 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 3801 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 6636 — 3rd Ave., & 283— 67th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WILLIAM DWO.JACKI 
PJarkside Restaurant

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3101 lias 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 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 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3445 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino 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 been 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 3393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tlie Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453 — 3rd Avenue, Ilorough 
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 lias 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 H: con
sumed on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atlaptic 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 
I 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 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
PHILIP SOCRATES & GEORGE SAVIDAS 
456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

•

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

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
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
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų puses. Ištyrimas dovanai.
ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų

110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving PI.

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

WORCESTER, MASS.
Antradienį, 31 d. skalių įvyks 

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

(255-256)

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB11337 has been issued to the undersigned 
tQ sell beer at retail under Section 132A of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 78 
Montague Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4462 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 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 3187 has been issued to the undersigned 
trol Law at 405 Livonia Ave., Borough 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Uon- 
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., Ilorough 
of Brooklyn, County , of Kings, to be con-, 
sumed on the premises.

HARRY KRAHAM
1012 Myrtle Ave., 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 Beverage Con
trol Law at 627 Central Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed cn the premises.

CLIFFORD W. RHODES 
Evergreen Gardens

627 Central 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3287 has been issued to the undersigned j 
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 
385T-3858 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3682 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 2394 Nostfand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- . 
sumed on the premises.

SAMUEL GOLD
2394 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2895 lias 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 be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 1 
RL 3284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under j 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 252 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELA 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 3731 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 1593 E. New York Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CANTON TAVERN. Jnc.
1693 Lail New York 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 Alcoholic 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. 
4021-4023 Glenwood Rd., 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 119 Belmont Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Hudson Ave., Ilorough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PIETRO DELAROCCA 
287-289 Hudson 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 tlie premises.

ORAZ1O GUTTILLA
New Lots Bar & Grill & Pizzaria 

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

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

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

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

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

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, Ilorough 
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 wine 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. 
RL 3607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho 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.

- • f------------ -------- ------■
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3158 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2101 Mill Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tlio premises.

JOHN M. GABRIEL 
Mill Basin Hofbrau

2101 Mill Ave., 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 Alcdholic 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. Bar & Grill 

513 Central Ave., 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.

Clement/Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
(J ">«■ 'I II ..............................  >wIJ

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIĮI
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem* pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

■=• STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

jQ) 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 It. K. O. Republic Teatro
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NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

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

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

~ŠKELBKITES “LAISVĖJE”
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Antradienis, Spalių 31, 1939

Iš Vaidinimo ‘Baudžia
vos Nuotakų”

Konsulas Aiškino apie 
Lietuvos Padėtį

Siuvėjų Žinios Prasideda Angly Kalbos 
ir Rašybos Klasė

Spalių 29-tos popietį pirmu 
kartu Brooklyne suvaidinta 
veikalas “Baudžiavos Nuota
kos,” 5-kių veiksmų drama iš 
baudžiavos laikų Lietuvoj. 
Veikale jpinta ir liaudies dai
nų,. tad ir vaidino abieji sy
kiu — Lietuviu Liaudies Te
atras ir Aido Choras.

Veikalas yra įspūdingas. 
Ypatingai jį įvertino tie, ku
rie atsimena senelių pasakoji
mus apie tai, kaip ponai kan
kino ir ant šunų mainikavo 
jų tėvus, brolius, seseris bei 
juos pačius. Kas nori 
dijos, žinoma, veikalu 
tenkino.

Kvietimą priėmė ir 
atstovai: Associated 
International News 

Herald 
Tole

de wish 
Jewish

kome- 
nepasi-

imant,

New York.—Spalių 27 d. 
12 vai. Lietuvos Generalinis 
Konsulas J. Budrys sukvietė į 
Konsulatą Amerikos spaudos 
atstovus, 
atsilankė 
Press,
Service, N. Y. Times, 
Tribune, Sun, World 
gram, Daily Forward, 
Morning Journal ir
Daily Forward. Iš viso atvy
ko 14 asmenų. Pasikalbėjimas 
užtruko apie pusantros valan
dos, kuriame Gen. Konsulas 
išdėstė, ką Lietuva naujai at
gavo, o svarbiausia apie pri
glaudimą didelio skaičiaus pa
bėgėlių, kurie reikalingi sku
bios paramos. Daugybė atbė
go be žiemos drabužių ir jo
kio turto, “kaip stovi.” Nors 
Lietuvos vyriausybė ir visuo
menė gausiai aukoja ir lietu
viai jau iš senų senovės pasi- 

padeda 
tačiau 

n u al in-

žymi vaišingumu ir 
žmonėms nelaimėje, 
mūsų kraštas, ir pati 
tas per Pasaulinį Karą, nega
li prilygti turtingiems kraš
tams, tad jei tie turtingesni 
ir nenukentėję nuo karo kraš
tai kreipiasi paramos, tad ir 
mes tikimės visų pagalbos, o 
mes žadame visokeriopą ko
operaciją tikslingam šelpimui.

Jau tą pačią dieną Sun, o 
kitos dienos N. Y. Times, He
rald Tribune ir kiti 
apie tą pasikalbėjimą, 
ma, plačiausiai aprašė 
spauda,
kas savaime suprantama, 
daugumas pabėgėlių yra 
tautiečiai.

žodžių 
urėdas 

Kašte i;
sukilė-

čia susirenka maišyta— 
teatro mylėtojai, aty- 
tėmija, klauso, kiti susi- 
taip sau, laukia pabai-

Suvaidintas, bendrai 
gana gerai, tačiau dramatiš
kieji punktai negana insceni
zuota, tik vienas kitas jų bis- 
kį išsiskiria iš visumos. Įžy
miausia prisimena* Agotos, bu
vusios Surinto meilužės sugrį
žimas į “vargo vargelio” bū
vį ir draugų baudžiauninkų 
dainos paakstinimas jos į ak- 
tyvį pasipriešinimą tų varge
lių priežasčiai — ponui Su- 
rintui; senis muzikantas; bau
džiauninkų sueiga miške; ir 
pas nieką, rpart senos auklės, 
nebegalįs gaut simpatijų po
nas Surinta. Tūli lyg stokavo 
drąsos, o kitas perdaug drą
siai žiūrėjo — į “būdukę.” 
To tikrai reikėtų vengt.

Pati užbaiga biskelį stoka
vo gyvumo ir ryškumo. Jei 
programoj neišsiskaitęs, iš 
veiksmo ir nugirstų 
negalėjai suprast, kad 
užrašė turtą sau, ne 
kad Kašte nueina su
liais; taipgi kilo klausimas, iš 
kur Vitas žinojo, kad senis 
Surinta nusinuodijo. Gal būt, 
kad veikale buvo atatinkami 
žodžiai, gal juos kas ir gir
dėjo, bet man neteko išgirst.

Ne už viską, kas negirdėta, 
tegalima kaltint aktorius. Pu
blika 
vieni 
džiai 
rinkę
gos, dalindamiesi su draugais 
įvairiomis pastabomis. Ta
čiau aktoriams reikėtų taiky
tis prie sąlygų, kalbėt gar
siau.

Nežiūrint smulkmeningai į 
trūkumus, bendras įspūdis su
sidaro geras. Veikalas turėtų 
būti pakartotas kurioje nors 
kitoje dalyje miesto.

Dainoms vadovavo A. Žilins
kaitė, vaidinimui — V. Bovi
nas.

Surinto rolėj vaidino J. Ka- 
čergius, Kastės — M. Sinkevi
čiūtė, Auklės — N. Buknienė, 
Urėdo— N. / Pakalniškis, Onos 
—E. Zablackienė, Teresės — 
A. Pakalniškienė, Marijonos—
O. Vaznytė, Agotos—A. Kli- 
maitė, senio muzikanto — J. 
Klimas, Vaišylos—P. Petraus
kas, Budriko—V. Degutis, Vi
to—P. Grabauskas, Bružinsko 
—J. Lazauskas, žiaurausko—
P. Taraškevičius, muzikantų— 
V. Žilinskas ir V. Kazakevi- 
čius, Simučio—J. Grybas, su
kilėlių — J. Kazakevičius, A. 
Yakštys, J. Adomėnas. Masi
nes baudžiauninkų scenas su
darė aidiečiai.

Užbaigus vaidinimą, akto-

parašė 
žino- 
žydų 

kviesdama pagelbėti, 
nes 

jų

Kliubiečiy Žiniai
Penktadienį, lapkričio 3-čią, 

įvyks Kliubo mėnesinis susi
rinkimas. Prašome visų na
rių ateiti anksčiau, nes šiame 
susirinkime kalbės Anthony J. 
Di Jiovanna — rinkimų klau
simu. Dį Jiovanna yra Brook-> 
lyno councilman ir daug pri
sidėjęs prie įsteigimo Lietuvių 
Aikštės Brooklyne. Paklausy
kime, ką jis pasakys.

J. Nalivaika, Sekr.

Grįžo iš Lietuvos Lubinas
Los Angeles, Cal., jaunuolis 

Pranas Lubinas, 6 pėdų 6 co
lių vyras, Lietuvoj sporto in
struktorius, su žmona Drott- 
nigholm laivu grįžo iš Lietu
vos ir svečiuojasi New Yorke. 
Pabuvęs savaitę, vyks į Conn., 
Pittsburghą, Chicago ir Los 
Angeles. Jie rodys Lietuvos 
sportininkų gyvenimo filmą.

Trečiadienį, spalio 25-tą, 
Piliečių Kliubo svetainėj įvyko 
Lietuvių Kriaučių Amalgamei- 
tų Unijos 54-to Skyriaus susi
rinkimas. Siuvėjų buvo ne
daug.

Susirinkimas buvo trumpas, 
nes New Yorke susirinkimų 
irgi mažai buvo; raportų ne
buvo galima duoti iš piršto iš
laužus. Prie trumpumo susi
rinkimo prisidėjo Pild. Tary-1 
bos sekretoriaus Vinco Paške
vičiaus staigus Jamaica ligo
ninėn išvežimas plaučių už
degimu. Taigi nei.čia nebuvo 
kam pranešimą 
nešini o skyriaus

Skaitytas Šv. 
gystės laiškas, 
jos balinu, 
kričio 25-tą, 
svetainėj.

Kitas laiškas, tai nuo Da
riaus-Girėno komisijos, kuri 
šaukia konferenciją, idant vi
siems bendrai aptarus staty
mą jiems paminklo. Išrinkta 
6 delegatai.

Baliaus išduotas pranešimas 
mums pasakė, jog liko pelno 
$101.17. Daug priklauso gar
bės čermanams už gerą pla
tinimą tikietų.

Iš Trade Board (Amato Ta
rybos) pranešė, kad kembių 
išdirbinio kelios šapos pasi
šaukė bešališką pirmininką, 
neduodant unijai jokios ži
nios, ir numušė darbininkams 
12 nuoš. . algos. Unija tokio 
sauvališko elgesio nepriėmė, 
sustabdė šapas ir bosai turėjo 
grąžinti numuštą mokestį.

Taipgi pranešė, jog dabar 
menadžeriai šaukia plačius 
susirinkimus findišių, kad pa
tyrus jųjų uždarbį. Vienas 
kitas susirinkimas jau parodė, 
kad daugelis moterų neuždir
ba 30c į valandą, kaip dabar 
jau yra valdžios nustatyta, 
čia reikės gauti iš kur nors 
pinigų ir pakelti joms uždar
bi. ,

Pas lietuvius kriaučius da
bartiniu laiku nieko ekstra 
nėra. Visos šapos dirbinėja po 
biskiuką, siuva sermėgas, ži- 
ponėlių sezonas jau pasibai
gė. Kaip greit kitas, pavasa
rinis žiponėlių sezonas prasi
dės — žinios nėra, nes ma
terijos brangsta ir firmos ne
siskubina pirkti jųjų. Geres
nių materijų iš Europos, sar
koma, visai negalima gauti. 
Mat, ten karas.

J. Nalivaika.

Norintieji mokintis anglu 
kalbos ir rašybos, taipgi pri
sirengti pilietybei, susirinkime 
šj vakarą, spalių 31-mą, 7 vai. 
vakaro, 240 Division Ave., 
kampas Marcy Ave., Brook
lyne. Mokinimas nemokamas. 
Klasę steigia Liet. Moterų 
Apšvietos Kliubas, bet kvie
čiama ir nekliubiečiai.

Komisija.

NEĮLEIDO VOKIEČIŲ 
AUTORIAUS ŽMONOS

1

BARRY P. SHALINS
(Shailnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Svečiai iš Massachusetts
Pereito šeštadienio vakare 

atvyko į “Laisvę” būrys drau
gų iš Lawrence, Mass.: Ig. 
Čulada su žmona, Sophie 
Penkauskienė, Zulzienė ir B. 
Šimkonis su žmona. Jie buvo 
atvykę į Pasaulinę Parodą su 
Arlingtono audinyčios eks
kursija.

Apžiūrėję spaustuvę, svečiai 
paliko laikraščiui piniginės 
paramos: čuladai nusipirko 
Parodos albumą ir padovano
jo $1; Penkauskienė taipgi 
nusipirko albumą ir padova- 

rius-dainininkus palydėjo šir-lnojo $1; Zulzienė nusipirko 
du albumus ir padovanojo 75c; 
Šimkoniai nusipirko du albu
mus ir padovanojo 50c. Viso j 
svečiai paliko $4.75. 

už atsilankymą ir

dingi aplodismentai ir apdo
vanoti, regis, pora bukietų 
gėlių. Po programos tęsėsi 
šokiai • prie Geo. Kazakevi
čiaus orkestros. Publikos bu
vo gana skaitlingai, bet galė
jo būti ir daugiau. Rep.

Pasaulio Judžių Korporaci
ja praneša, kad judis “Mar- 
salietė” pirmu kartu Ameri- 

bus rodama Cameo te- 
Diena dar nenustatyta.

koje 
atre.

duoti iš mė- 
veikimo.
Jurgio Drau- 
užkviečiantis 

įvyksiančiai! lap- 
Grand Paradise

Lankėsi “Laisvėje”

New Britain, Conn., 
draugai Antanas Bekevi- 
ir Karolina Remeitienė.

įstaigą
linkėda-

lan-Iš 
kėši 
čius 
Apžiūrėję dienraščio
apdovanojo “Laisvę,” 
mi kuo ilgiausio pasilaikymo, 
drg. A. Bekevičius aukojo $2 
ir draugė Remeitienė $1. r» 

—o---
Iš Minersville, Pa., lankėsi 

Jurgis Kupčinskas, aukojo $1, 
Katrė Kupčinskienė taipgi $1 
ir O. ir M. žiobai aukojo $1.

Draugai Kupčinskai ir žio
bai atvyko specialiai pamaty
ti veikalo “Baudžiavos Nuota
kos.”

Ačiū 
ramąI

Darho Partijos šešto A. D. 
Kliubas, 2514 White Plains 
Road, 93 balsais prieš 46 at
metė reakcinių viršininkų re
zoliuciją ir užgyrė IQuill kan
didatūrą.

Mašinai apsivertus naujai 
numazgoto] gatvėj, paskiau 
užšokus ant šaligatvio, nulau
žus 3 medukus, ir išlaužus ge-

! 1 ižinę tvorą prie Šv. Petro 
bažnyčios, Warren ir Hicks 
l'ts., sužeistą 4 buvusieji' ma
šinoj ir 3 praeiviai, 

i-----------------

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai- 
svčs” bendrovei

E 
E

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

E

S
E

S 
s

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną j 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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Mrs. Erich Maria Remarque, 
žinomo vokiečio autoriaus 
žmona, Ellis Islando Imigraci
jos Tarybos sulaikyta nuo įva
žiavimo šion šalin pas savo 
vyrą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda piano-armonika, arba 

galiu išmainyti ant seno. Dėl dau
giau informacijų, prašau kreiptis 
po antrašu: 55-62 — 64th St., Mas- 
peth, L. I., N. Y. (Barber Shop).

(256-258)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai, be ši

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

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas linf— 
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

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

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

Gerai Patryę Barberiai

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

ValandoH: 11-1; 5-8; Nedalioj: 11-1
, New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
x ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mllhe

ILiqucw

Gaminam valgius ir 
tu r iin e Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
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Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Pbone 
EVergreen 4-6480

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

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

i,

GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ir lai

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

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tildai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiisko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Telephone 
STagg 2-5043

NOTARY 
PUBLIC

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

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME
Kita krautuvė randasi • 

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

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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Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

FURMAT CO. Ine
Dealers in

Furniture and Bedding

Matrosai Yra Mūsų 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 kitokį daiktai reikalingi prie lovų.

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

EVergreen 4-7911

»

TU WW WW im WU WW MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM M




