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KRISLAI
Clevelandas. '

ir reikšminga 
bankietą buvo 
laikotarpio vei- 
jii dabartinių 

geras skaičius

Spalio 22 d. Clevelando Lie
tuvių Komunistų kuopa suren
gė 20 metų nuo Kom. Partijos 
įsikūrimo sukaktuvių bankietą. 
Tai buvo šauni 
pramoga. į šį

* pakviesti visi to
♦ kėjai, nežiūrint 

įsitikinimų, ir
jų dalyvavo. Be to, visa jaunes
nėj i karta 
d ė visą L.

bei simpatikai užpil- 
Darb. Svetainę.

man pateko j ran- 
lietuviij sa- 

Dirva,” 
Naujoji Gadynė.

šiandien 
kas trys skirtingi 
vaitraščiai — “Dirva,” “Tėvy
nė” ir “Naujoji Gadynė.” Visus 
peržiurėjus, atrodo tikroji trai- 
cė. Y'pat ingai Vilniaus ir Vil
niaus krašto klausime visi kaip 
vienas dejuoja, kad... “Rusai 
tik dalelę Vilniaus krašto su
grąžino Lietuvai, kad apiplėšė 
bankus ir bažnyčias, kad viso
kias mašinas ir net rakandus 
išvežė j Rusiją.”

Graudūs verksmai, o teisy
bės nei lašo, nes visa Amerikos 
spauda (kuri rusams irgi per
daug kredito neduoda) Sovietų 
raudonarmiečiams užėmus bu
vusios Lenkijos sritis, pranešė 
ir pakartojo, jog rusai atvežė1 
daug maisto ir visokių reikme
nių nualintiems ir bado palies
tiems žmonėms. Tai reiškia, ru
sai atvežė, o ne išvežė.

\

Rusų draugiškumas ir 
darbai dėlei Lietuvos,

geri 
prieš 

Sovietus nusiteikusius žmones 
kaip šaltu vandeniu perpylė. 
Visą tą užgirti būtų prieš jų 
principą. Pasmerkti perdaug 
jau visiems aiškus klausimas, 
tad jie ir graibstosi nors ir ne
vykusi ų priekaištų. Matomai, 
per daug metų susikaupus juo
se Sovietams neapykanta išsi
veržė pro kraštus ir tokius di
delius žmones privedė prie vai
kiškumo.

“Tėvynės” red. Jurgelionis 
eina dar toliau. Jis sako: “Lie
tuvon Sovietų Rusija atsiųs 
daug savo kariuomenės, o už 
metų gims ten daug pusiau ru
selių, pusiau lietuvių.” Pagal 
Jurgelionį sprendžiant, tai caro 
laikais, kuomet rusų kareiviais 
buvo perpildyti Lietuvos mies
tai, miesteliai ir sodžiai, turėjo 
gimti ten didesnė ( pusė “pusiau 
ruselių, pusiau lietuvių.” Ta
čiau taip blogai nebuvo. Tai ką 
jau kalbėti dabar, kuomet rusų 
kareivių bus tik trijuose Lie
tuvos punktuose?

Be to, jo manymu, rusų-lietu
vių sutartyje turėjo pažymėti, 
kas duos užlaikymą tiems'“nau- 
jiems Lietuvos piliečiams.”

Aišku, jog tokių nesąmonių] 
l>ei lietuvaičių garbės įžeidinė
jimų talpinimas SLA 
narių-skaitytojų akyse 
toriui garbės nedaro.

organe 
re dak-

NAZIAI UŽPUOLĖ ANTRA 
PRANCŪZŲ LINIJĄ

sieną, privertė

Berlin. — Vokiečiai ofi
cialiai praneša, kad būriai 
jų žvalgų prasilaužė per 
Francijos 
francūzų kariuomenę pa
bėgt iš pirmos ir antros ap
sigynimo linijų; padarė 
kratas viename ‘ francūzų 
miestelyje, paskui antrame 
už mylios toliau; pasigro
bė tiek karo medžiagų, 
“kiek tik galėjo parsiga
benti,” ir su tuom grobiu 
sugrįžo atgal į Vokietijos 
pusę.

Vokiečiai sako, kad šiuom 
savo žygiu jie ištyrė ir vie
tas priekyje francūzų Ma
ginot tvirtovių linijos, Mo- 
selle-Bliess upių fronte.

■i n i . ■■A■ ■.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

ANfLIJA Sovietų Komisarų Pirmininkas
ŽĮSTA MUSSOLI- 
NIUI ALBANIJĄ
Roma. — Anglijos vald

žia jau pripažįsta Italijai 
Albaniją ir prašo, kad Mu-j 
ssolinis leistų įsteigt gene
ral] Anglijos konsulatą Ti
ranoje, buvusioje Albanijos 
sostinėje.

Italai užkariavo Albaniją 
šiemet balandžio mėn. 9 d.

Submarinas Sužeidė Angly 
Laivą Netoli Amerikos

Boston, Mass., lapkr. 1.— 
Vokiečių submarinas sužei
dė Anglijos prekinį laivą, 
apie 400 mylių nuo Bostono. 
Laivas iš pradžios per radio 
atsišaukė pagalbos; paskui 
jo radio nutilo; tai nežinia, 
kas atsitiko su tuo laivu.

Kongresmanai Nutarsią Gin
kluot Angliją, Franciją
Washington, lapkričio 1. 

—Roosevelto valdžia tikisi, 
kad ir kongreso atstovų rū
mas nubalsuos praleist gin
klus ir amuniciją kariau
jančioms šalims (reiškia, 
Anglijai ir Franci jai prieš 
Vokietiją).

Žinios iš Lietuvos
Amerikos Atstovas Lietuvai 

Dalyvavo Vilniaus 
Iškilmėse

Kaunas, spal. 30.—Kuo
met Vilniuje buvo keliama 
Lietuvos vėliava ant Gedi
mino Kalno, iškilmėse da
lyvavo ir Jungtinių Valstijų 
atstovas Lietuvai Owen 
Norem, ir jis pasirašė vė
liavos iškėlimo aktą.

Vilnius Grįžta į Normalų 
Gyvenimą

Kaunas, spalių 30 d.— 
Senosios sostinės Vilniaus 
gyvenimas staiga atgimė: 
atsidarė krautuvės; mieste 
pilna žmonių, o namai pa
sipuošę Lietuvos trispalvė
mis vėliavomis. Mieste už
viešpatavo visuotinas džiau
gsmas, žmonių veidai nušvi
tę. Vilniaus gyvenimas grįž
ta į normales vėžes.

Francijoj Areštuoja
Daugiau Komunistų
Paryžius. ,— Suimta dar 

šeši asmenys už spausdini
mą bei skleidimą komunis-' puolimo sutartį su Vokieti- 
tinių lapelių, kuriais reika
laujama, kad Francija da
rytų taiką. Areštuotiems 
gręsia bausmė nuo 1 iki 10 
metų kalėjimo.

Be kitų, dabar laikomi 
kalėjime 29 Francijos seimo 
atstovai komunistai dėl to, 
kad jie dalyvavo įkūrime 
Darbininkų ir Valstiečių 
Partijos. Ši partija buvo 
įsteigta po to, kai Franci
jos valdžia uždarė Komu
nistų Partiją.

Molotovas Atsišaukė Taikos, 
Prieš Imperialistinį Karą

Kad Sovietai Yra Mažųjų Tautų Draugai, Jie Tatai įrodė, Pervesdami 
Lietuvai Vilnių; Dar Niekada Iki Šiol Nebuvo Atsitikimo Pasaulinėj 

Istorijoj, kad Didi Šalis Atiduotų Tokį Miestą Mažai Tautai.

daromas pa
taikos sugrą-

Europos ka-

Sovietų Sugyvenimas su 
Kaimynais

Kas liečia Sovietų pasi
ryžimą gražiai sugyventi su 
savo kaimynais, Sovietų ko
misarų pirmininkas Moloto
vas nurodė į tarpsavinės 
pagalbos sutartis su E'sto- 
nija, Latvija ir Lietuva ir 
ypatingai pabrėžė draugiš
kus Sovietų santikius su 
Lietuva.

Sutartys su šiomis trimis 
šalimis turi didelės svarbos 
joms pačioms apgint nuo 
užpuolikų, kaip nurodė Mo- 

71 lotovas. Jis atkreipė atydą 
į tai, kad .tose sutartyse So
vietai užtikrina “neliečia
mybę ir vyriausią galią” 
toms šalims savose ribose ir 
Sovietų nesikišimą į viduji
nius tų kraštų reikalus:

Provokatorių Tauškalai
“Mes griežtai, sąžiniš- 

kiausiai vykdome savo su
tartis, ir mes pareiškiame, 
jog visi tauškalai, būk mes 
norime susovietinti Baltijos 
kraštus, tai yra tik provo
kacijos, kurias daro bend
rieji priešai tų kraštų ir 
Sovietų.

VILNIAUS PERVEDI
MAS LIETUVAI

“Kokiais principais So
vietai vaduojasi savo santi- 
kiuose su mažomis šalimis, 
tatai ypač stipriai parodo 
mūsų sutartis su Lietuva, 
kur mes pervedėme Vil
niaus miestą ir Vilniaus sri
tį Lietuvos Respublikai.

“Tuo būdu Lietuvos Vals
tybė, turėjusi pustrečio mi- 
liono gyventojų, dabar žy
miai padidina savo plotą ir 
gauna 550 tūkstančių dau
giau gyventojų ir Vilniaus 
miestą, kuris turi beveik 
dveja tiek daugiau gyvento
jų negu dabartinė Lietuvos 
sostine” (Kaunas).

“Sovietų Sąjunga sutiko 
perleisti Vilniaus miestą 
Lietuvos Respublikai ne to
dėl, kad jame būtų daugu
ma lietuvių gyventojų. Ne. 
Juk dauguma Vilniaus gy
ventojų yra ne lietuviai. 
Bet Sovietų vyriausybe at
sižvelgė į faktą, jog Vil
niaus miestas, kurį andai 
Lenkija smurtu išplėšė iš 
Lietuvos, turėtų priklausy
ti Lietuviai kaipo miestas, 
kuris, iš vienos pusės, riša- 
si su Lietuvos Valstybės 
praeičia, o iš kitos pusės, 
su tautiniais troškimais 
Lietuvos žmonių.

“Ir jau užsieninėje spau
doje nurodyta, jog dar ne
buvo pasaulinėje istorijoje

Maskva. — Sovietų komi
sarų pirmininkas—užsieni
nis komisaras V. M. Molo
tovas spal. 31 d. padarė gi
lų ir platų politinį praneši
mą susirinkusiai sesijai Vy
riausiojo Sovieto, kur daly
vauja per 1,000 atstovų iš 
visų Sovietų Sąjungos tau
tų. Molotovo pranešimas 
pamatiniai buvo atsišauki
mas j visas bepusiškas šalis 
ir į Anglijos ir Francijos 
žmones dėlei taikos.

Komisarų pirmininkas 
Molotovas, be kitko, sakė:

“Sovietų Sąjunga pasilai
ko veikimo laisvę, tvirtai 
sekdama bepusiškumo poli
tiką ir stengdamasi sustip
rinti visokias 
stangas dėlei 
žinimo.”

Dabartinis 
ras yra imperialistinis, ve
damas Anglijos ir Franci
jos. Tuomi jos stengiasi iš
laikyti savo kolonines im
perijas, neprileist Vokieti
jos prie tų kolonijų ir atlai- 
kyt savo viešpatavimą pa
saulyje.

Kas liečia Vokietiją, tai 
jinai dabar “randasi padė
tyje tokios valstybes, kuri 
stengiasi, kad būtų kuo 
greičiausiai užbaigtas karas 
ir padaryta taika; o Angli
ja ir Francija, dar tik va
kar deklamavusios prieš 
Itališkus užpuolikus, dabar 
yra linkusios tęsti karą ir 
yra priešingos darymui tai
kos.”

Sovietų komisarų pirmi
ninkas Molotovas nutraukė 
veidmainių skraistę nuo 
Anglijos ir Francijos val
dovų, kurie giriasi, būk jie 
kovoją už “demokratiją” ir 
“hitlerizmo sunaikinimą”, 
nes tikrumoje jie siekia tik 
savo imperialistinių tikslų. 
Šį Anglijos ir Francijos ka
rą Molotovas prilygino prie 
pražūtingų religinių karų, 
kurie buvo vedami vidur
amžiuose.

Santikiai su Vokietija
Sovietam pasirašius ne- 

ja rugpjūčio mėnesį, yra 
stengiamasi išvystyti drau
giškus santikius tarp šių 
dviejų šalių, nežiūrint, kad 
jųdviejų valdžios taip ski
riasi ideologiniai. Nuo to 
laiko yra platinamas “prak
tiškas bendradarbiavimas” 
tarp abiejų. šalių, ir Sovie
tai teikia Vokietijai “poli
tinės paramos tame, kur 
Vokietija stengiasi padary
ti taiką,” kaip sakė Molo
tovas.

Bombay, Indija. — Kad 
Anglija atsisakė net svars
tyt indų tautiečių reikala
vimą duot Indijai nepri
klausomybę arba plačią sa
vivaldybę, todėl indų minis- 
terių kabinetai protestuo
dami pasitraukė iš Bombay 

tokio atsitikimo, kad didelė; ir Madras provincijų vieti- 
valstybė laisvu noru perlei
stų tokį stambų miestą ko
kiai mažai šaliai. Taigi šis 
žingsnis dar ryškiau pabrė
žia Sovietų Valstybes gerą 
valią.”

“Lenkijos Atsteigimas”
“Negali būt net klausimo 

apie atsteigimą Lenkijos” 
(tokios kaip kad jinai bu
vo), ir tai yra “kvailybė 
tęsti dabartinį karą” tuo 
tikslu, pareiškė Molotovas.

Prez. Rooseveltas ir 
Suomija

Ne vietoje prezidentas 
Rooseveltas, nuduodamas 
esąs “bepusiškas”, o kišosi 
į santikius tarp Suomijos 
(Finijos) ir davė jai “mora
lės paramos” prieš Sovietus. 
Juk Sovietų -Sąjunga yra 
laisva valia davus Suomi
jai nepriklausomybę 1917 
metais. Bet Filipinų Salos 
ir Kuba jau senai reikalau
ja laisvės ir nepriklausomy
bės nuo Jungtinių Valsti? 
jų, o Jungtinės Valstijos 
vis to neduoda Filipinams 
ir Kubai.

Anglijos valdžia tik šne
ka apie “demokratiją” ir 
tautų liuosavimą; bet An
glija, turėdama
milionus savų gyventojų, 
laiko prispaudus kolonijas 
su 480 milionų gyventojų. 
Francija taipgi kariauja 
neva už tautų laisvę ir de
mokratiją, ale jinai, turė
dama tiktai apie 42 milionu 
savų gyventojų, yra pasi
jungus kolonijas su 72 mi- 
lionais žmonių.

“Šio karo tęsimas nieko 
daugiau nežada, kaip tik 
kruvinas aukas ir vargus 
darbininkų klasei,” sakė 
Molotovas.

tiktai 47

Hitleris Tūkstančiais 
Veja Žydus į Lenkiją

Berlin. — Nazių valdžia 
išvarė kelis tūkstančius žy
dų iš Vienos, buvusios Au
strijos sostinės ir iš kai ku
rių buvusių Čechoslovakijos 
miestų į Lenkijos dalį tarp 
San ir Vislos upių. Naziai 
rengiasi tremt žydus ir iš 
Berlyno ir kitų Vokietijos 
didmiesčių į tą Lenkijos 
ruožą. Išvaromam tremti
niui leidžia pasiimt tiktai 
300 markių pinigų ir iki 
110 svarų daiktų.

Spėjama, kad naziai įkurs 
ten “žydišką sritį” su Liub
lino miestu kaip žydų “sos
tine”.

J.

AUGA INDŲ PRO
TESTAI PRIEŠ 
ANGLŲ SAUVAL1Ą

nių valdžių. Bombay pro
vincijos ministeris pirmi
ninkas indas Kehr, apleis
damas savo vietą, padarė 
pareiškimą, jog “Anglija 
atsisako pripažint mums 
teisę valdytis pagal mūsų 
žmonių 1 
spręst savo likimą.’’

Pranešama, jog su pro-i 
testais prieš Angliją rezig
nuos ir šešių kitų Indijos 
provincijų valdžios, susida
rančios iš indų.

Minimų aštuonių Indijos 
provincijų vietinės valdžios 
eina išvien su Tautiniu In
dų Kongresu, kuris kovo
ja už Indijos demokratiją 
ir nepriklausomybę.

Anglija yra davus savo 
karaliaus atstovui ir guber
natoriams Indijoj sauvališ- 
ką galybę naikint visus in
dų provincijų seimelių ir 
vietinių valdžių tarimus, 
kurie nepatinka Anglijos 
imperialistams.

valią ir patiems „zs » • L J4-

Francijos Ponai Iš
duoda Frankui Ko
votojus už Laisvę
Paryžius. — Francijos 

valdžia, susitarus su fašisti
niu Ispanijos diktatorium 
gen. Franku, gaudo pabė
gusius iš Ispanijos respu
blikos gynėjus ir desėtkais 
tūkstančių grūda juos at
gal į Ispaniją. O ten fašis
tai kankins ir žudys tuos 
didvyriškus kovotojus už i 
žmonių valdžią.

Neva “demokratiniai”! 
Francijos valdininkai už
grobė maistą ir drabužius, 
kuriuos įvairių kraštų dar
bininkiškos organizacijos 
buvo atsiuntusios kaip pa
ramą tiem pabėgėliam, jų 
moterim ir vaikam Franci
joj. ,

Suimtas Dieso “Srietkas” 
Kaip Žmogžudys

Washington, lapkr. 1.— 
Tapo areštuotas kaip žmog
žudys W. C. McCuiston, 
“svarbiausias svietkas” Di- 
ėso tyrinėjimų komisijos 
prieš komunistus ir Sovie
tus. Fašistuojantis komisi
jos pirmininkas Diesas vis 
tiek išgavo leidimą ir iš ka
lėjimo atsišaukt tą “sviet- 
ką” dar papliaukšt, būk ko
munistai esą pasiruošę nu
verst Amerikos valdžią ir 
užviešpataut visą šalį.

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

KANADOJ LAVINS 
25,000 LAKŪNŲ 
ANGLIJOS KARUI
Ottawa. — Anglijos val

džia išdirbo planą išlavint 
Kanadoj kas metai po 25 
tūkstančius karinių lakūnų, 
kol tik tęsis karas. Čia bus 
lavinami karui ore ne tik 
kanadiečiai, bet ir austra- 
liečiai ir naujazelandiečiai, 
iš Anglijos pusiau-kolonijų.

Anglija žada tuo tikslu 
įkurt Kanadoj 100 stovyk
lų, kuriose 
tūkstančiai 
giausiai tų 
perkama iš

bus sutelkta 5 
lėktuvų. Dau- 
lėktuvų būsią 
Jungtinių Val-

Anglų valdovai laiko Ka
nadą visai saugia vieta di
diems kariškiems prisiren
gimams ir amunicijos san
dėliams. Nes prezidentas 
Rooseveltas yra užtikrinęs, 
kad jeigu koks kitas kraš
tas užpultų Kanadą, tai 
Amerika eitų karan pries 
užpuoliką.

(Dabar Kanada išvien su 
Anglija užpuola Vokietiją, 
bet jeigu vokiečiai todėl da
rytų karo veiksmų prieš-----
Kanadą, tai Amerika, pagal 
prezidento Roosevelto pri
žadą, turėtų kariškai gint 
Kanadą nuo Vokietijos.)

Vokiečiai Bombar
davo Prancūzus 

Anapus Tvirtovių
Paryžius. — Vokiečiai to- 

li-šaunančiomis kanuolėmis 
bombardavo francūzų vieš
kelius ir miestus, peršauda
mi per francūzų Maginot 
tvirtovių liniją ir pasiekda
mi dar 6 mylias už jos.

NUŠOVĖ LAKŪNĄ ORE, BET 
“NEŽINO, KODĖL”

Macon, Mo.—Skraidymo 
studentas Ernstas Pletch, 
29 metų amžiaus, tapo pa
trauktas teisman kaip pir
mo laipsnio žmogžudys. 
Areštuotas ir kvočiamas, 
jis prisipažino, kad nušovė 
savo mokytoją Carlą Riven- 
są ore, 5,000 pėdų aukšty
je. Bet sako: “Aš pats ne
žinau, kodėl aš jį nužud
žiau. Išsitraukiau revolve
rį,’ paleidau jam kulką į 
pakaušį, tai ir viskas.”

Ale iš pirmesnių Pletcho 
pasakojimų detektyvams 
buvo suprasta, jog jis nužu
dė savo mokytoją todėl, kad 
pats norėjo užgrobti lėktu
vą ir skristi į Meksiką.

Berlin. — Naziai prane
ša, kad jie per dieną nušo
vę žemyn keturis francūzų 
lėktuvus.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, nešalta.
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Bjaurūs Liežuvininkai
Kapitalistinė spauda ir nuo jos neat

silieka tokia socialistų, kaip “Naujie- . 
nos”, pilna melų ir pletkų. Čia tik šau
kia, kad “bolševikai veda kruviną Pabal- 
tijos užkariavimą”, šaukia, kad Sovietų 
Sąjunga padarydama bendro apsigynimo 
sutartis su Estonija, Latvija ir Lietu
va būk tas šalis pavergė. Čia vėl apsi
suka ir iš kitos pusės šmeižia komunis
tus ir Staliną.

“Naujienos” jau kelintu kartu skelbia 
bjaurų melą. Tą melą jų “gudrus” re
daktorius vėl No. 255-me, redakciniame 
straipsnyje kartoja. Jis tvirtina, būk, 'ka
da Maskvoj ėjo derybos tarpe estonų ir 
Sovietų, kada Estonijos atstovai išreiškė 
baimę, kad ta sutartis gali paraginti ės
tomis komunistus veikti, tai būk Stalinas 
jiems pareiškė:

“Ką jūs darysite su komunistais, tai— 
jūsų reikalas. Jie vistiek yra trockistai. 
Jeigu reikia, šaudykite juos, o jeigu ne
galėsite jų suvaldyti, tai aš jums padė
siu.”

Kiekvienas sveikai protaująs žmogus 
žino, kad Stalinas negalėjo ir nepadarė 

' tokio nesąmoningo pareiškimo! Veikiau- 
------ šiai ir patsai ponds Greitis tam melui 

netiki, bet jis kartoja jį, kaip per 22 
metus kasdien kartojo melus prieš So
vietų Sąjungą ir komunistus.

Kad Sovietai nesikiša į vidujinius Es
tonijos reikalus, tai tiesa. Bet, kad Es
tonijos komunistai nėra trockistai, tai 
ir tiesa. Neigi Sovietų Sąjunga ginklų 

i pagelba nuvers išnaudotojų tvarką Esto- 
nijoj ar kitoj panašioj valstybėj, neigi ji 
eis išnaudotojams į pagelbą prieš komu
nistus ir abelnai darbininkus. Kiekvie
nas supranta, kad Stalinas ir kiti Sovie
tų Sąjungos komunistai tik pasidžiaug
tų, kad Estonijos darbo liaudis vedama 
komunistų prašalintų išnaudotojų reži
mą ir pati pradėtų tvarkytis. Bet “Nau
jienos” vieną dieną skelbia vieną melą, 
kitą dieną kitą—anam visai priešingą, ir 
pačios atsistoja labai žioploj pozicijoj.

Ką Kalbėjo SSSR Piliečiai 
Apie Vilnių

“Lietuvos Žinių” vienas bendradarbis
* štai ką rašo apie Sovietų Sąjungos pilie- 
L čių atsiliepimą apie lietuvius ir Vilnių:
1 « “Būvojant Sovietų Rusijoje, šįmet ir 

pernai, ne vienu atveju teko išsikalbėti 
su* Sovietų piliečiais įvairiais, mus domi
nančiais klausimais. Šiandien pas mus 
pradėjus daug rašyti ir kalbėti aktualio
mis, su Lenkijos žlugimu susijusiomis 

, problemomis, ne vieną kart paminimas ir 
Vilnius. įdomu, kad keliaujant po So- 

. vietų Rusiją, eiliniai sovietų piliečiai ne 
kartą klausinėjo apie Vilnių, tas arti- 

. miausias Lietuvai problemas. Visais at
vejais sovietų piliečiai rodė didelį ir tei
singą reikalų supratimą, sielodamiesi, 
kad Lenkija užgrobė Lietuvos sostinę, 
tuo būdu pirmieji po karo pradėję ne
lemtą sutarčių laužymą. Štai, viešint he- 
persenai Maskvoje, teko vakarą praleisti 
su žymiu sovietų žmogumi. Jis manęs 
paklausė apie vieną bendrą pažįstamą 
lietuvį, ir tuojaus pat pabrėžė:

—Rodos, jis kilme vilnietis.
—Taip, atsakiau.
—-Buvau ir aš Vilniuje,—pridūrė ma

no bendrakalbis.—Gražus miestas. Juk
• tai jūsų sostinė...

• Neperseniai Maskvoje viešėjo, kaip 
svečias, žymus Lietuvoje žmogus, kurio

pavardės Čia neminėsiu. To žmogaus iš
leistuvėms buvo suruošta atsisveikinimo 
vakarienė. Joje dalyvavo žymiausios So
vietų meno, teatro ir literatūros jėgos. 
Vaišėms įpusėjus, atėjo tostų eilė. Ir 
štai, vienas žymiausių Sovietų literatū
ros žmonių, Sovietų parlamento atsto
vas, atsistojęs pakėlė taurę už Vilnių, 
Lietuvos sostinės greitą grįžimą lietu
viams. Tarp kitko jis pareiškė:

—Tikėkime, kad lietuviai netolimoj 
ateityj savo sostinėj Vilniuje galės ap
vaikščioti didžiojo Adomo Mickevičiaus 
sukaktuves, kuris savo kalf®į>uvo len
kas, tačiaus širdimi lietuvis...

Šimtus būtų galima suminėti tokių 
faktų, kur Sovietų eiliniai ir žymieji pi
liečiai be mažiausių diplomatinių riesty
bių, drąsiai ir atvirai Vilniaus klausimu 
mums reiškė dideles simpatijas ir skati
no viltis.”

Ir ne tik Sovietų Sąjunga visada buvo 
drauginga linkui Lietuvos, ne tik jos 
piliečiai gerai ii' gražiai atsiliepdavo 
apie lietuvių reikalus, bet Raudonoji Ar
mija atėmė Vilnių nuo Lenkijos ponų, 
apsaugojo jo turtą ir dabar perdavė Lie
tuvai. Vis tiek lietuvių tarpe atsiranda 
elementų, kurie, kaip pirma, taip ir da
bar, skleidžia melus Sovietų Sąjungos 
antrašu, purvina ją, niekina, kiek tik ga
li atlikti jų palaidas liežuvis. Kaip tai 
jie panašūs į tą kiaulę, kuri ąžuolo gilių 
priėdus, o paskui rausė ąžuolo šaknis.

Nusileido Viena Dies “Žvaiždė”
Reakcinis Dies Komitetas sumobiliza

vo visokias žmonijos išmatas, kaipo liu
dininkus prieš komunistus, Sovietų Są
jungą, darbo unijas, kurie jau senai-ne
tekę bent kokio padorumo ir žmonišku
mo ir jie tauškia bjauriausius melus. 
Viena iš tokių Dies Komiteto “žvaigž
džių” yra William C. McCuistion, kuris 
per kelias dienas liudijo Dies Komitetui, 
save skelbdamas buvusiu komunistų va
du, tvirtindamas, kad būk jūrininkų ir 
kitas unijas organizavo ir komanduoja 
specialiai Stalino prisiųsti žmonės ir 
daug kitų melų ir provokacijų skelbė. 
Kapitalistinė spauda ir kartu ta spauda, 
kuri visada iš reakcijos dumblyno graib
sto, purvus ir drabsto ,į komupištus, 
džiaugėsi tais pono McCuistioh melais, 
skelbė juos, kaip gryną tiesą.

Bet garsūs aprašymai pasiekė ir New 
Orleans policijos viršininką, poną Ber
nard W. Thompson, kuris jau senai j ieš
kojo pono McCuistion. Tas policijos vir
šininkas sako, kad Dies liudininkas Mc
Cuistion yra kaltas nužudyme National 
Maritime Unios organizatoriaus Philip 
Carey, kuris buvo nužudytas 17 dieną 
rugsėjo.

Tik garsusis Dies liudininkas apleido 
jo raštinę, kaip už 10 minučių policija 
pribuvo su “varantu” areštuoti tą “žvai
gždę”. Štai kokius gaivalus ponas Dies 
pasistato liudyti prieš komunistus, So
vietų Sąjungą, darbo unijas. Mes senai 
sakėme, kad tarpe'Dies liudininkų nebu
vo ir nėra nei vieno švaraus žmogaus, 
su žmoniškais jausmais, su bent kokiu 
padorumu. Ten yra visuomenės išmatos, 
tokie, kaip Ben Gitlov ir McCuistion, ku
rie skelbs kiekvieną melą, išmislą, kuris 
reikalingas reakcijai.

Ta Karo Cenzūra
Laike kiekvieno karo veikia cenzūra 

ir kliudo patirti tikrą dalykų stovį. Bet 
dar laike pirmo Pasaulinio Karo, 1914- 
1918 metais vis nors oficialiai karo šta
bų pareiškimai šiek tiek buvo arti tiesos. 
Dabar jau ir “oficialiai” pareiškimai yra 
niekas kitas, kaip tik tos pusės propa
ganda. Anglijos oficialiai pranešimai 
tvirtina, kad būk anglai iš lėktuvų nu
skandino vokiečių didžiulį šarvuotį 
“Gneisenau”. Vokiečiai oficialiai tą už
ginčija ir net paveikslus deda laivo, ku
ris būk po to bombardavimo apdaužė 
anglų naikintojus Šiaurių Jūroj.

Tankiai gauni paveikslą ir parašą: 
“Kur nors Francijoj,” “Kur nors Vokie
tijoj” ir tam panašiai. Abi kariaujančios 
pusės slepia tiesą, slepia bent kokį armi
jų pasijudinimą.

Visa tai labai apsunkina padavimą tei
singų žinių, bet mūsų dienraštis kaip 
praeityje, taip ir dabar, stengsis kuo tei
singiausiai painformuoti skaitytojus, 
kiek tai nebus galima žinių skyriuj, tai 
redakcijos straipsniais.'Dabar eina dien
raščio “Laisvės” vajus, .prašome platinti 
jį kuo plačiausiai. ____ ___ _

Šis žemlapis parodo Balkanų valstybes, Pietų Europą ir šiaur-vakarinj Ma
žosios Azijos kampai kuris turi didžiulės reikšmės su Bos

foru ir Dardanellų perlajomis.

Amerikos Žydai Rūpinasi Saviškiais 
Vilniuje—Nepamirškime ir Mes Savųjų
1. Finansiškai galinga žy

dų organizacija “American 
Jewish Joint Distribution 
Committee”, kurio biuras 
randasi New Yorke, krei
pėsi į. Lietuvos Pasiuntiny
bę Washingtone, kad ir jų 
atstovui būtų leista vykti į 
Vilnių, drauge su Lietuvos 
išlaisvinimo kariuomene. 
Spalių 27 ir 28 dienomis, 
kada įvyko Vilnijos ir Vil
niaus miesto atvadavimas, 
tai ir šios organizacijos at
stovas, drauge su visos 
Lietuvos centraliniu šelpi
mo komitetu, turėjo progos

■ ten nuvykti; '
Nėra mažiausios abejo

nės, kad pašalpa reikalinga 
vietos lietuviams - vilnie
čiams. nemažiau kaip žydų 
tautybės piliečiams ir bėg
liams iš Ėalt-Gudijos.

2. Žydų Telegrafo Agen
tūra New Yorke (Jewish 
Telegraphic Agency, Inc.)

- turėjo šitokį susirašinėjimą 
su Lietuvos Pasiuntinybe:

Ponas Landau, Agentū
ros Direktorius buvo parei
škęs susirūpinimo dėl žydų, 
ypač bėglių, traktavimo 
Vilniuje. Lietuvos atstovas 
spalių 21 dieną jam taip at
sakė :
“Dear Mr. Landau:

In reply to your letter of 
October 20th, I am inclined 
to reason that it is entirely 
premature to make con
clusions; based only on 
newspaper reports.

I believe . that the com
plicated problems of refu
gees in Lithuania will be 
solved in a just and satis
factory manner under ex
isting circumstances. A cer
tain nurąber of refugees 
will voluntarily return to 
their previous places of re
sidence, others, possibly, 
will be urged to return, but 
there is hardly any reason 
to believe that all refugees 
will be forced to return to 
the territories they came 
from.

I am also sure that the 
citizenship, problem will be 
solved adequately and that 
we, here, are not fully in
formed of all the circum
stances, therefore, we can
not venture to suggest a 
solution.

I take this opportunity to 
inform you that on October 
14th L cabled to my Hoine

Office regarding Mr. Vei- 
nermanis. I am sure he will 
have no difficulty in reach
ing Vilna.

Very truly yours, .
P. žadeikis,

Minister of Lithuania.” I
Į tą Lietuvos Ministro 

laišką p. Landau atsiliepė 
šitaip:

“May I thank Your Excel
lency for your letter of 
October 21st. I greatly ap
preciate the kind senti
ments it bespeaks.

Faithfully yours, 
Jacob Landau”. «

Po Vilniaus sugrįžimo į 
Lietuvos valdžią, žydų pi
liečių skaitlius žymiai padi
dėjo. Lietuvių-žydų tradici
nis draugiškumas bus vys
tomas toliau.

Lietuvos P-bės žinios.

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

Kaunas. — Kooperatinės ir 
joms artimos organizacijos: 
“Lietūkis,” Kooperacijos Ban- 
kas, “Lietuvos Cukrus,” “Mai
stas”, “Pienocentras”, Lietu
vos Baltijos Lloydas, Ekono
minė Karių Bendrovė, akc. 
b-vė “Kooperacija,” “Lietuvos 
Muilas,” “Parama,” “Sody
ba” Spaudos Fondas ir a. b. 
“Valgis” vietoje vainikų ant 
a. a. J. Tūbelio kapo suaukojo 
9,150 lt. vargšams šelpti ir 
dar 4,600 litų stipendijoms 
neturtingiems studentams su
šelpti.

Kaunas. —Penkiuose dides
niuose Lietuvos miestuose 
(Kaune,. Šiauliuose, Panevėžy
je, Mariampolėj ir Ukmergėj) 
per šių metų pirmuosius 8. mė
nesius duoti leidimai statyti 
1.679 trobesius su 927,000 
metrų kubatūros. Per tą patį 
laiką pernai buvo duota leidi
mų T,266 trobesiams su 472,- 
000 metrų kubatūros. Atski
rai : Kaune leista statyti 297 
mūriniai gyvenamieji namai 
(pernai 172), 135 mūriniai 
negyvenamieji ir 132 mediniai 
negyvenamieji trobesiai; Šiau
liuose 67 mūriniai gyvenamie
ji (pernai 25), 84 mediniai 
gyvenamieji ir 46 mūriniai ‘ 
bei 89 mediniai negyvenamie- ■ 
ji; Panevėžyje 28 mūr. gyv. 
(pernai 9) ir 121 mediniai ir 
125 med. negyven. trobesiai; 
Ukmergėje .15 mūrinių ir 34 
med. gyv. ir 16 mūr. ir 41 me
dinių negyvenamų, ir Mari-

jampolėje 24 mūr. ir 49 med. 
gyvenamieji ir 52 mūr. ir 42
med. negyvenamieji trobesiai.

Kaunas. —- Nežiūrint Klai
pėdos netekimo ir įvairių ne
ramumų Europoje, mūsų ūki
ninkai šiemet užaugino ir pri
statė parduoti 30 nuoš. dau
giau kiaulių (lašininių ir be
kono), kaip pernai tuo pačiu 
laiku. Taip pat raguočių šie

met daugiau priauginta par
davimui. Be to, kaikurių sri
čių (ypatingai Biržų, Rokiš
kio ir Kretingos), kur daugiau 
ūkiai nukentėjo nuo vasaros 
sausros, daugiau gyvulių par
duodama. “Maistas” pataria 
ūkininkams raguočius prieš 
parduosiant eksportui dau
giau nupenėti, nes už tokius 
kainos yra geros, o paskutiniu 
laiku dar kyla. Vidaus rinko
je gyvulių kainos taip pat ge
rokai pakilusios.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Ar galėtumėte paaiškinti, 
iš kokių rasių susideda Ala- 
skos gyventojai? Ar tiesa, 
kad ten daugumoje gyvena 
indi j onai?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Paskutinis Alaskos gy
ventojų apskaitymas buvo 
pravesta 1930 metais. Neži
nome, ar per tuos paskuti
nius devynis metus gyven
tojų sąstatas kiek pasikeitė, 
ar ne. 1930 metų cenzas pa
rodė sekamą Alaskos gy- * 
ventojų pasidalinimą pagal * 
rases: 28,640 baltveidžių, 
29,983 .indijonai (prie indi- 
jonų priskaitoma ir 19,028 
eskimosai), 278 japonai, 136 
juodveidžiai ir 26 chiniečiai.

“Laisvės” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų
Nors Penkauskas-Tamošauskas dar vis pirmoje vie

toje, bet jų kaimynas Bakšys jau lipa jiems ant kulnų 
Pittsburghas ir Baltimore labai lėtai veikia. Daugelio 
mažesnių kolonijų visai nėra ant mapo, kurios galėtų 
puikiai pasirodyti. Jau tik vienas mėnuo vajaus beliko, 
labai laikas pasispausti.

Šiandien kontestantų surašąs stovi šiaip:
Penkauskas-Tamašauskas, Lawrence ................. 745
J. Bakšys, Worcester ...........................................  702
A. Stripeika, Elizabeth ........................................... 680
ALDLD 10 kp., Philadelphia ............................. 632
K. Žukauskienė, Newark ..................................... 594
D. M. Šolomskas, Brooklyn ................................. 439
Waterbury Vajininkai .......................................... 374
G. Shimaitis, Montello . ..................................... 356
Senkevičienė-Šlapikas, Easton .............................. 252
J. Rudman, New Haven.......................................... 204
L Prūseika, Chicago .............................................. 183
R. Aučius, J. Bimba, Paterson ............................. 181
A. Klimas, Hartfordo .............................................. 150
S. Kuzmickas, Shenandoah ................. ,............. 146
J. Navickas, Haverhill .......................................... 118
S. Puidokas, Rumford ............................................ 112
J. J. Mockaitis, Bridgeport ................................. 110
J. Chuplis, Springdale, Pa....................................... 110
H. Žukienė, Binghamton ........................................ 106
V. Vindžiulis, Hudson .......................................... 105
M. Klimas, Richmond Hill ....................................... 80
J. Žilinskas, Lewiston ............................................ 78
A. Taraška, Hartford ................................................ 75
A. Žemaitis, Baltimore .......................................... 73
M. Youces, Cleveland................................................ 72
L. Petrokas, Leechburg .......................................
V. Andrulis^, Chicago ..............................................
S. Mason, New Haven . ..........................................
J. Urbonas; Pittsburgh .........................................
F. J. Repšys, Milford..............................................
J. Simutis, Nashua ....................................................
J. Barris, Dedham......................................................
P. Kabosis, Maidsville...........  ..........................
J. Miliauskas, McKees Rocks . ........................
F. J. Madison, Youngstown ...................................
Senas Vincas, Gibbstown .........................................
J. A. Jerome, Barre Plain ...................................
Ig. Kubiliūnas, So. Boston.....................................
V. Sutkienė, San Francisco ...................................
V. Padgalskas, Mexico ............................................
D. P. Lekavičius, Pittsburgh...................................
J. Grybas, Norwood ................................................
R. Jarvis, Plymouth ................................................
G. Kuraitis, Brooklyn................................................
J. Mažeika, Cleveland ..........................................
A. Lideikienė, Great Neck ........... ........................
P. Sprindis, Kenosha ..............................................
J. Visockis, Wilkes-Barre............... ....................
A. Valinčius, Pittston ...................................
M. Klimas,, Richmond Hill .................................
R. Mizara, Brooklyn ................................................
S. Žostautas, Kapuskasingr Canada ....................
J. Adams, Grand Rapids.................. ..................
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KĄ MACIAU IR PATYRIAU 
LIETUVOJE

1 " -------------- P. Baranauskas       =

Great Neck, N. Y.

(Tąsa)
Perkant bilietus, klausiama—kokios 

klasės bilieto ponas norite?—paimu vi
dutinės klasės; įeinam viduj—tiesa, to
kiais slenksčiais tos klasės suskirstytos; 
krėslai kiekvienas skirtingas, ir juos ga
lima nešiotis po teatrą, bet tik “Dieve 
sergėk”, nepereik su krėslu į skirtingą 
klasę, pagal kurią turi nusipirkęs bilie
tą. Sėdim su ta panele ir stebim tuos 
“Micky Maus”; bet netrukus pasijutau, 
kad nuo apačių kojas- pradėjo blusos 
karšti. Dar ilgokai bandžiau kentėti, 
kaip kartais pasikasydamas, bet ilgai
niui jau pradėjo kraustytis tie gyvulė
liai aukščiau ir aukščiau; jau persikrau
stė ir virš juosmenės, tuomet stuktelė
jau “savo” panelei pašonėn, ir paaiški
nau, kad mane nepaprastai užpuolė blu
sos,—ar mes negalėtumėm išeiti laukan? 
Taip. Susitarėm ir išėjom, bet lauke ta 
panelė išmetinėjo, kad aš pergarsiai 
skundęsis su blusomis. Sako,—net arti
mai sėdėję užgirdo—mane skundžiantis.

Dar gegužės mėnesį, parvažiavęs iš ke
lionės, norėjau kur nors pirtyje išsimau
dyti. Nuvažiuoju į Alytų ir klausinėju 
pirties. Gaunu atsakymą net nuo kelių 
Alytaus gyventojų, kad tokio padaro, 
kaip pirtis—Alytuje nėra. Sako, buvo 
metai suvirs, čia tokia pirtis, bet dabar 
ji nugriauta ir mes pirtyje nesiprau
stam.

gerokai pasenęs, ilgai čia kunigavęs, 
kun. Baltuška; jis dabar jau neina jokių 
kunigavimo pareigų; apsiavęs sau šliu
riukėmis, apsisupęs dideliu ploščiu ir 
spaciruoja nuėjęs panemunėje arba po 
sodną, v-

Ant šventoriaus, užpakalyje minėtos 
bažnyčios, yra pastatytas didokas Šv. 
Liurdos paminklas, ir prie paminklo iš
kastas šulinys, kuris garsinamas, kad 
jame yra stebuklingas arba gydantis 
vanduo.

—Na, o kaip su jūs ponais? ar ir tie 
būna nesiprausę?—paklausiau vieno pa
žįstamo šeferio.

—O, valdininkai, tai kai kurie turi ten 
kokias geldas namie, tad jose atsitūpę 
nusiprausia; kiti važiuoja į Kauną, ku
rie jau turi savo automobilius. O šiaip 
mieščionys, tai išsimaudo vasarą Nemu
ne, o žiemą, tai ir taip perbūna...”

Pasirodo, kad ir tiesa, paprasti mies- 
čionys, valstiečiai maudosi tik vasarą 
Nemune, o per pusę metų taip ir būna 
nesimaudę. Nebent, jeigu vienas-kitas 
miesčionis turi kokią privatišką landy- 
nėlę išsiprausti, tai ir viskas.

Truputį Apie Nemunaičio Miestelį
Nemunaičio miestelis tai nuprogresa- 

vo ve kaip: ten seniaus buvo labai daug 
menkų šiaudais dengtų namelių, tad val
džia “pagelbėjo” tuos lūšnynus išgriauti, 
bet naujų, tiesa, nepastatė; todėl kai ku
rie miestelėnai turėjo kraustytis iš mies
telio į kaimą. O likusieji nameliai tapo 
visi užkimšti skaitlingomis šeimynomis.

Bendrai, išlaukiniai žiūrint į Nemu
naičio miestelį, tai gali pamanyti, kad 
šis miestelis randasi ne Lietuvoj, bet 
Afrikoj. Apart išvesto per miestelį iki 
klebonijai vieškelio—aplink smiltynai; 
vasarą negali tinkamai užaugti jokis au
galas,—saulė iškepina; tik kur-ne-kur 
apykreivė pušaitė teberiogso šalymiesty. 
Geros žemės gražus sklypas yra tik pa
lei bažnyčią,- kuris yra klebonijos nuosa
vybė. Čia yra ir didelis gražus sodnas.

Nemunaityje yra graži'ir erdvi bažny
čia, dar, sakoma, neperseniausiai statyta. 
Prie bažnyčios yra taipgi gražus namas 
—tai klebonija. Čia gyvena pora stiprių 
kunigų. Vienas turi naują (kas metai 
vis maino ant naujo) automobilį. Kada 
jis įsigijo automobilį, tai pareikalavo vi-* 
daus reikalų ministeriją, kad į Nemunai
tį išvestų gerą kelią, nes pirmiau auto
mobiliais beveik negalėjo čia atvažiuoti. 
Taip ir padarė. Dabar į Nemunaičio kle
boniją galima sau be vargo atvažiuoti 
nuo plento automobiliu.

Užpakalyje Nemunaičio bažnyčios yra 
pastatyta vasarinė klebonija, kuri atrodo 
amerikoniško modelio: čia ir vanduo 
ryna į kleboniją ateina, ir centralinis 
apšildymas yra, ir ant balkono (viršu
tinių aplink namą gonkų) auga gėlės; 
aplink tą namą vingiuoja cementiniai ta
keliai, ko Nemunaityje visam miestelyje 
daugiau tokių “civilizuotų prašmatny
bių” nėra. Čia dzūkai sueina tik pasižiū
rėti tokio “majontko”; kiti seneliai dar 
savo gyvenime kažin ar matę tokį mo
dernišką namą, kaip ši klebonija. Bet tai 
dar ne viskas. Kitoj pusėj bažnyčios yra 
t/ecias namas; irgi gražus ir didelis—jis 
vadinamas vienuolynu. ^Jame gyvena jau

Apie tą šulinį man J. Būtėnas pasako
jo ve kokią istoriją: “Kada buvo pasta
tytas šitas Šv. Liurdo paminklas ir arti
nosi kokie tai nepaprasti Nemunaityje 
atlaidai, tad kunigas davė įsakymą grei
tai iškasti šulinį, ir sakė pagarsinsiąs, 
kad ten yra stebuklingas vanduo, bet 
šulinį iškasa, o vandens nėra. Tuomet 
ant greitųjų tiems atlaidams parvežė 
keliolika bačkų vandens iš Nemuno ir 
biznis vistiek ėjo puikiai.”

Tas šulinys ten yra tam, kad gertų 
žmonės vandenį, kaipo stebuklingą, ir 
ten pat yra karbonka, į kurią galima 
įmesti už atsigėrimą litas; galima ir ma
žiau įmesti, bet kunigas sako, kad mažiau 
sarmata mesti.
Truputį apie Merkinę ir Jos Valdininkus

Apie Merkinę esu kaip ką anksčiau 
minėjęs. Pasikeitimas Merkinėje po 10- 
ties metų yra tik tokis, kad pats mieste
lis išgrįstas didokais akmenimis; pakraš
čiais yra siauručiai šalygatviai, kuriais 
negalima kaip kur nei dviese eiti, pir
miau Merkinėje tokio “progreso” nebu
vo.

Pačiam viduj miestelio (rinkoje) ran
dasi didelis namas—rusiška cerkvė. Ne
teko sužinoti, ar ta cerkvė turi pakanka
mai “kostumerių”, bet pastaruoju laiku 
iš lauko pusės gražiai4 aptaisyta. Jeigu 
neskaityt Merkinės katalikų bažnyčios, 
kuri yra didesnė ir puikesnė už kitų ten 
apylinkinių miestelių bažnyčias, tai an
tras po bažnyčiai namas bus rusų cerk
vė.

Apie Merkinę vingiuoja keli upeliai; 
tarp jų ir Nemunas; taipgi kita didelė 
upė—Merkis. Kiti upeliai mažesni. Į 
Merkinę dabar ateina autobusai—net du 
kartu į dieną. Iš Merkinės išeina rytais 
tie autobusai tiesiog į Kauną. Pro Mer
kinę eina plentas iš Alytaus į Varėną 
ir į Druskininkus (kurie buvo pirmiau 
po Lenkija—dabar... ?)

Kartą einam su vienu humoristu 
kriaučium Merkinėj į paštą; artinantis 
prie pašto, jis man pastebėjo: “Štai, žiū
rėk, žiūrėk, kaip mūs kaimiečiai'dar lau
ke būdami nusiima kepures įeidami į 
paštą. Na, tyčia, kaip tu amerikonas, pa
bandyk nenusiimk skrybėlio—pažiūrėsi
me, ką jie sakys.” Taip ir padariau.

Įeinam paštan, žmonių eilė prie sienos 
laukia, bet prie langelio nesimato jokio 
valdininko, tik už sienos labai garsiai 
kas tai kalbasi ir juokauja. Palieku vi
są eilę ir nueinu prie jninimo langelio. 
Matosi,—sėdi sau ponas krėsle, koją ant 
kojos užsidėjęs ir garsiai per telefoną 
kalbasi:

—Ir panelė ėjai su tuo Dievo jaučiu 
šokti?!

—Skandalas!...
—O kada vakar nuėjote gulti?
—Ar išmiegojai, mažyte?
—Klausyk, širdele, o ką turėjai šian

dien pusryčių?
—Ha, ha, ha, ha!... Ar pabučiavo?...
Pakeičia ponas kojas—uždeda kitą'ant 

kitos; telefono ragelį irgi pakeičia prie 
kitos ausies, ir vėl džiaugsmingai sau 
romansuoja:

—Klausyk, Elyte, važiuojam šiandien 
po pietų į Nemuną maudytis. O, kaip 
man šiltai... Stačiai kankinuosi... 
Gerai ?!.'..

—Alio, alio! Taigi, taigi, jo jo...
Ponas romansavo daugiau kaip 20 mi

nučių. Bet visgi galų-gale atsiminė, kad 
ir “gardų radus reikia pamesti.”

Pradėjo tuos piliečius “spaviedoti”; 
ateina ir mano eilė. Vos tik priėjau prie 
langelio—tuojau man pastebėjo:

(Bus daugiau)

Kovoja Prieš Aukštas Taksas
Nassau County gyventojų- 

namu savininkų taksai per ei
lę metų buvo didinami, bet 
šiais metais beveik dvigubai 
padidino, ypatingai mokyklos 
taksus. Tai vienintelė countė 
šioje valstijoje, kur Republi- 
konų Partijos mašina kontro
liuoja viską ir daro kas jai 
patinka. ' Great Necko namų 
savininkus daugiausiai palie
tė, todėl čia ir kova prieš 
aukštas taksas išsivystė dides
nė, negu kitur. Visokios na
mų savininku-taxpayers orga
nizacijos, Civic Association ir 
tt., smarkiai protestuoja prieš 
tai. Lietuviškos pašei pinės 
draugystės šv. Franciškaus, 
Dukterų ir Sūnų, Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubas, Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 24 kuopa ir tt., sudarė ko
mitetą iš 9 narių, kad kovoti 
už numažinimą taksu.

. Per pasidarbavimą šio ko
miteto, pirmas masinis susi
rinkimas namų savininkų ir 
taxpayers įvyko spalio 24 d. 
ir buvo šimtu nuošimčių pa
sekmingas. Apart lietuvių, 
dalyvavo ir kitų tautų žmo
nės. Susirinkime kalbėjo po
nas Mičiulis iš Richmond Hill, 
N. Y. Nurodinėjo, kaip virši
ninkai be reikalo praleidžia 
gyventojų pinigus ir didina 
taksus. Antras kalbėtojas tai

adv. J. W. Andžiulaitis-Ansell 
iš New Yorko. Jis savo kal
boje padarė palyginimą tarp 
Westchester county ir Nassau 
county. . Westchester countė 
didelė, turi 448 keturkampes 
mylias žemės, su 569,779 gy
ventojais, o budžetas buvo 
apie $12,000,000. Nassau 
countė beveik ant pusės ma
žesnė, turi tiktai 270 ketur
kampes mylias, tiktai 352,220 
gyventojų, o jos budžetas už 
1939 m. buvo $20,000,000. 
Jis taipgi ragino organizuotis 
ir kovoti prieš tokį neteisingą 
Republikonų šeimininkavimą 
ir laike rinkimų atiduoti sa
vo balsą už tą kandidatą, ku
ris stoja už sumažinimą tak
sų.

Laike susirinkimo desėtkai 
pasirašė ant peticijų blankų 
ir desėtkai taxpayeriu pasiė
mė blankas dėl rinkimo para
šų, einant per stubas. Kitas 
masinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 3 d., 
Arrandale Public School Au
ditorium, lygiai 8 vai. vakare. 
Kalbės žymūs kalbėtojai, kaip 
tai, C. B. Marshall, preziden
tas nuo Great Necko Civic As
sociation, Thomas A. Dwyer, 
demokratų kandidatas, kuris 
kandidatuoja ant Nassau 
County supervisor urėdo. (Jis 
smarkiai kovoja prieš aukštas 
taksas ir lapkričio 7 d. pilie
čiai turėtų už jį balsuoti.) 
Trečias kalbėtojas tai adv. J. 
W. Andžiulaitis (Anseli) iš

New Yorko. šitas masinis su
sirinkimas yra labai svarbus 
ir visi namų savininkai, rau
dau n in k ai, tax pay oriai, visi 
turi jame dalyvauti ir parei
kšti savo balsą prieš ankštas 
taksas.

Tiek dar reikia pasakyti, 
kad iki šioliai taxpayeriai ga
lėdavo savo susirinkimus lai
kyti Public Schoolėse veltui, o 
už šį masinį susirinkimą turi
me mokėti $20. Bandoma 
trukdyti.

Tai tokie dalykai dedasi 
Nassau county. Juk čia gyve
na pinigų karalius J. P. Mor
ganas, aliejaus karalius Sin
clair, automobilių karalius 
Chrysler ir visa eilė piniguo
čių, bet gyventojai, namų sa
vininkai, mažieji farmeriai 
apkrauti sunkia taksų našta, 
ir dėl ko? Atsakymas bus 
duotas šiame susirinkime.

Vienas iš Taxpayeriu.

Japonai Pašovė Tris Ka
talikų Misionierius

Shanghai. — Japonų sar
gybos kareiviai šūviais su
žeidė tris kanadiečius kata
likų misionierius Suchow 
provincijoj, Chinijoj.

Japonai dabar teisinasi, 
jog jiem atrodę, kad tai bu
vę chinų partizanai kovoto
jai, nes tie misionieriai bu
vo apsivilkę chiniškais dra
bužiais. Todėl japonai juos 
ir šaudę.

SOVIETŲ LAKŪNAI LAI
MĖJO DAUG REKORDŲ

Maskva. — Sovietų lakū
nai laimėjo 60 naujų rekor
dų aukštyj, greitume ir ki
tais atvejais. Tie rekordai 
perduoti Tarptautinei Or- 
laivininkų Sąjungai patvir
tint.

PITTSBURGHO IR AP1EL1NKĖS ŽINIOS
Vakarienė

Lietuvių Kongreso PittsJjur- 
gho Skyriaus vakarienė įvyko 
spalių 28 d., po num. 1320 
Medley St., North Sidėje. Ga
lima sakyti, kad vakarienė pa
vyko gerai, publikos dalyva
vo gerokas būrys, buvo daug 
senų veikėjų.

Svečiams susėdus vakarie
niauti, J. Baltrušaitis pasakė 
trumpą prakalbėlę, kuo, ro
dos, publika buvo užganėdin
ta.

Po vakarienės buvo šokiai. 
Visi linksminos, dainavo ir šo
ko iki vėlumos nakties.

Kongreso komitetas labai 
širdingai dėkuoja visiems, ku
rie dalyvavo šiame parengi
me. Komitetas galės energin
giau tęsti jam užduotą darbą 
toliau.

Taipgi Kongreso komitetas 
reiškia didelį padėkos žodį 
toms moterims, McKeesrockie- 
tiems ir northšaidietėms už 
taip*rūpestingą jų darbą, tai 
yra, už pagaminimą taip su- 
gabiai valgių. Tos keturios ar 
penkios draugės, kurios dirbo 
virtuvėje, atliko labai didelį, 
sunkų darbą.

Dar Vienas Parengimas
Dar vienas svarbus parengi

mas, kuriame visi ir visos tu
rėtų dalyvauti. Tai bus Mote
rų Kliubo bankietas, kuris į- 
vyks lapkričio 12 d., x7 vai. 
vakare, po num. 1320 Medley 
St. Bus skanių valgių ir gėri
mų, šokiai ir kitoki pamargi* 
nimai. Visus širdingai užpra
šome dalyvauti.

Masinis Susirinkimas
Lapkričio 18 d., 7 vai. va

kare, Carnegie Music Hall 
svet., Komunistų Partija šau
kia masinį tarptautišką susi- 

• rinkimą, tai yra, apvaikščioji- 
mą rusų revoliucijos 22 metų 

' sukakties. Sakoma, kad kalbė- 
tpjum bus partijos sekretorius 
Earl Browder. Dalyvaukime 
visi.
Didelė Sva'rba Pittsburgho ir 

Apylinkės Lietuviams
Amerikos Lietuvių Kongre

so Skyrius Šaukia masinį susi
rinkimą lapkričio 5 d., 7 vai. 
vakare, Mokslo Draugijos sve
tainėje, 142 Orr St. Visi lietu
viai turėtų dalyvauti masiniai. 
Kiekvienas galės laisvai savo 
mintis išreikšti visais svarbiais 
reikalais, kaip tai, mūsų gim
tinės šalies Lietuvos reikalais,

apie šios šalies darbo žmonių 
reikalus ir apie lapkričio 7 
dienos rinkimus. Susirinkite 
visi ir visos. Report.

Tei.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt. 
Reikalaukite visur to vardo

SODfiS IR ALAUS
91-98 Warwick St., Newark, N. J.

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 18 Sts.

Valandom: 11-1; 5-8; Nedėlioj: 11-1
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

• Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patryę Barberlai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
®--------------------------------------- ---------B

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWMARK, N. J.
•

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

“Gaukite “Laisvėn Nauju 
Skaitytoju.

1. ĮTEMPTAS GYVENIMAS, vėlybos 
valandos, persidirbimas reikalauja pie
no. Gerk po stiklą šviežio pieno kas 
vakarą ir kas rytą. Jo Š ARM IŠKAS 
VEIKIMAS padeda jums sugrįžt j 
sveiką stovj.

8. APSAUGAI nuo slogų, perk pieną 
kasdien, du kartu per dieną. Pienas 
turi kovojant; prieš slogas Vitaminą 
A. Kad pasitikt žiemą šypsą, pra
dėk budavoti kūno atsparumą dabar.

2. PIENAS yra didžiausia pasaulyj 
vidujinė gyduolė dėlei gražumo. Švie
žias pienas yra turtingas KALKfiMIS, 
kurias skiria garsūs s;>ccialistai veido 
skaistumui. Gerk pieną kasdien.

4. HOLLYWOOD sveikatos klausimas: 
Kaip subudavot sau GYVUMĄ BE 
SVORIO, žvaigždės kaip kad Anita 
Louise, žvaigždė Republic’s judyje 
“Main Street Lawyer,” atranda, jog 
to pasiekiama geriant šviežią pieną 
kasdien 1

PIENAS yra tobuliausias, pigiausias 
gamtos maistas. Gerk jo daugiau. 
Žiūrėk, kad kiekvienas šeimynos na
rys gertų pieno kasdien. Pasiųsk šj 
kuponą ,gaut DOVANAI gražią naują 
knygelę receptų ir žingeidžių dalykų.

* THE STATE OF NEW YORK

Bureau of Milk Publicity, 
Albany, N. Y., Dept. F-l.

Malonėkite atsiust man 
knygutę, "Milk—The Way to
Health and Beauty," DOVANAI ir 
apmokėtu paštu:

Vardas ......................................................
Adresas ................. ............................ ......
Miestas .................... Valstija.... ..............
RAŠYKITE AIŠKIA) ; BRUKUOTAI

Atrodyk geriau, Jauskis geriau, GERK ŠVIEŽIĄ PIENĄ!

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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 Howes elevelterio stoties

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9308

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
ims
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Clevelando Kronika
Padėka Bankieto Darbuoto

jams ir Rėmėjams

Spalio 22 d. Lietuvių Komu
nistų kuopos rengtas bankie- 
tas atžymėjimui 20 metų su
kakties buvo sėkmingas, dėka 
visos eilės draugių-gų, kurie- 
rios dirbo, kad padaryti jį sėk
mingu. Podraug jis buvo pa
remtas visos eilės biznierių.

Daugiausiai padėjo dirbti 
prie valgių sutaisymo, tai Bar
bora Gineikienė, kuri be dar
bo dar aukavo produktų už 
$1.50 ir d. M. Mažeikienė 
daug dirbo, o jom padėjo dd. 
Gražienė ir Geibienė. Prie sta
lų patarnavo mūsų grakščios 
jaunuolės: Alice Stripeikienė, 
Ona Stripeikiutė, Jeanette 
Jankauskaitė (Lyros Choro 
pianistė), Ella BražaiČiutė 
ir Bertha Galinauskaitė. Daug 
padėjo Zosė Stripeikienė ir V. 
Jankauskas, mūsų gabusis 
bartenderis.

Kartu reikia pažymėti, kad 
J. Vasiliauskas su V. Roman- 
du gelbėjo gaspadinėms prie! 
supirkimo dalykų. Ir Du. J 
N. Simans neatsiliko nuo pir
mųjų.

Biznieriai, Kurie Aukavo 
Bankietui

gal turėjome pagarbos žodį 
ištarti.

Lietuvių Komunistų 
Kuopos Komisija :

M. Valentą,
J. Vaupša,
J. Mažeika.

—o—
Parė Paminėjimui 22 Metų 

Spalio Revoliucijos

Spalio 29 d. pas d. Valentą 
buvo surengta maža parinkę, 
kad sukėlus šiek tiek paramos 
vietos darbininkų judėjimui ir 
ateinantį nedėldienį, kuomet 
čia bus laikomas paminėjimas 
22 metų Rusijos Revoliucijos, 
kad įdavus lietuvių pažangie
čių vardu.

Apie 4 vai. pradėjo rinktk 
draugai ir draugės. Vėliaus 
LDS jaunuoliai bolininkai ii 
bolininkės atsilankė, padary
dami labai kuklią ir tikslią 
parę. Susėdus štai an, d. Ro- 
mandienė paaiškino tikslą šios 
sueigėlės ir paprašė, kiek kas 
gali paaukoti vietos darbinin-

' kų komunistiniam veikimui, 
kurį reakcija pradėjo pulti.

I Aukavo po dolerį: S. Kazelio- 
nis, M. Bruožienė, D. Lesni- 
kauskis ir M. Kaminskas, mū
sų jaunas biznierius ir%ld. Že
brauskų žentas, kuris turi už
eigą 5434 State Rd.; po 50c 
aukojo: V. Komanda, J. J. 
Stripeika, Geibienė, Youngie- 
nė, Mažeika, Joe Palton, Ali 
Vasil ir R. Andrews; po 25c: 
S. Mažeikienė, B. Crensky, J. 
Bagužis, Z. Stripeikienė, Ch. 
Andrews. J. Vaupša ir Wm.

6c. Nuo merginų sta- 
Viso la-

Lesnikauskai aukavo kvor
tą degtinės, Andrew Latko— 
kv. degtinės, Bajerko — kv. 
degtinės, Jasienė—k v. degti
nės, A. Kazlovski—kv. degti
nės, saliūninkas N. k v. degti
nės, Ben. Rakauskas—galioną 
vyno, Frank Mlynko — gal. 

•vyno; vaistininkas K.
pasipii ko 
Palto—$1. 
ket—pusę 
koff—du 
Obelienis — 4 rugines duonas,! 
Slapnik — gėlių papuošimui 
stalam, Jocks, 6601 Wade | 
Park — daržovių, drg. V. Ro-j 4 *
maudas —4 skrynias sodės;, 
taipgi biznierius “frentas” au
kavo 20 metų proga iškeptą 
keiksą, kuris buvo puošniausia 
dovana bankietui.

Drg. Valentą, kuri buvo 
gaspadinė, be darbo ir tvar
kymo bankieto, dar aukavo 
daiktų už $1.50. Kitos mūsų 
gerosios draugės, kurios, be 
darbo, bankiete dar aukavo: 
Zosė Stripeikienė tris savo 
darbo duonas, Aida Račkaitis 
—keiką, Mrs. Petrauskienė— 
keiką, Mrs. Ella Stripeikienė 
—keiką, Mrs. Burgmanienė— 
keiką, drg. Raulušaitienė — 4 
rugines duonas, Brazienė — 
gal. agurkų ir Brazaičiūtė— 
keika. •>

Bankieto Dalyviai Aukavo
Po dolerį aukavo: J. žebrys 

(Lake Side ligoninėj būda
mas, per drg. Romandą), 
Urbonas, Bruščiuvienė, 
Rauba, M. Rugienienė, 
Jankauskas, V. Romanda, 
S. Petronis ir drg. X; po 50c: 
Petrauskienė, Gendrėnienė, 
Rubienė, Paltanavičius, Liut
kus, Kurulis ir Mažeika; po 
25c: Kopi, Kliauga, Dylis, 
Maurutis, Steven, Šlekys, 
Chepla, Skupas, Geibis, D. Pe
trauskas, Gurklis ir Lesni- 
kauskis. Viso labo su smul
kesnėmis $18.35.

Bankieto rengimo komisija 
dėkuoįa visiem draugam ir 
draugėm, kurie ir kurios da- 
sidėjo darbu ir kitokia para
ma, kad padarius mūsų ren
gimą sėkmingu. Taipgi vietos 
biznieriams už aukas daiktais. 
Moterims, kurios savo gami
nių paaukavo ir dar dirbo. O 
visiems/dalyviams už aukas 
laike bankieto.

Podraug mūsų jaunuolių 
Lyros Chorui ir jo mokytojui 
Juozui Paltanavičiui ir Jea- 
nettei Jankauskaitei (akom- 

, panistei), kurie bankietą dai
nomis padabino.

‘ Negalima praeiti nepaminė
jus ir mūsų kuopiečių narių, 
kurie visi dirbo išsijuosę. Be 
padėkos, taipgi atsiprašome 
visų, kurių nepaminėjome, o

Tamkus
tris tikietus, Joe j Karinus
Benny Fruit Mar- lo suaukauta $1.28. 

bušelio bulvių, Ja- bo susidaro $11.63.
tuzinus kiaušiniu, Buvo p|isim|nta> kad mus

I lietuviai, kaipo tauta, daug 
(esame laimėję iš komunistinio 

lV| judėjimo. Mūsų tėvynės Lie- 
’’jtuvos neprigulmybė yra ap- 

j saugota nuo imperialistinių 
pavojų ir dėka Sovietų Sąjun
gos taikos politikai, atgavome 
sostinę Vilnių.

Be aukų, sukeltų šioj parėj, 
manoma, liks keli doleriai nuo 
biznio, kurie visoj sumoj bus 
įteikti ateinantį nedėldienį, 
lapkričio 5, 8 vai. vakare, 
miesto Public Auditorium 
(Ballroom) svetainėj.

Dėl šios parės daugiausia 
dirbo d. Valentą. Jai padėjo 
B. Gineikienė ir d. Romandie- 
nė. Podraug dd. Komandai su 
Valentą aukavo daiktais.

Visiems dalyviams, o ypa
tingai jaunuoliams, tariame 
didelį ačiū už atsilankymą.

Komisija.
---- 0—

1

22 Metų Rusijos Revoliucijos 
Paminėjimas

Lapkričio 5 d., 8 vai. va
kare, miesto Public Audito
rium (Ballroom) yra rengia
mas paminėjimas 22 metų su
kakties Rusijos revoliucijos. 
Bus turininga dainų, muzikos 
programa. Taipgi kalbės žy
mus revoliucinio judėjimo 
darbuotojas Wm. Weinstone. 
Visi lietuviai dalyvaukite.

—o—

Rinkimai j apieAteinantį Utarninką
—Dalyvaukite

Lapkričio 7 d. atsibus mies
to majoro ir Miesto Tarybos 
narių rinkimai. Jau buvo 
skelbta šiame skyriuje Darbo 
Nepartinės Lygos užgirti kan
didatai į Miesto Tarybos na
rius. Dabar tiek galima dadė- 
ti, kad CIO, ADF ir DNL re
komenduoja į miesto majorus 
O’Donnell ir agituoja visus 
pažangiečius balsuoti už jį. 
Burtoną, Girdlerio tarną, rei
kia šluoti lauk. Warde 21 
balsuokite už Helen Karpins
ki, 23—už Kovacič. M.

IŠ LYROS CHORO

Jeigu Dar Nežinote, Tai Jau 
Laikas Žinot, Nes Pa

vėlavę Gailėsitės
Taip, čia kalbame apie Ly

ros Choro koncertą, prie ku
rio choras rengias visu smar
kumu ir dirba “overtime”. 
Vienu žodžiu sakant, koncer
tas bus puikus, išgirsite ne 
tik chorą, bet bus ir kvarte
tų, muzikos, ir vien merginas 
ir vien vaikinus išgirsite dai
nuojant. Jie jau senas laikas 
lavinas dainuoti ir pasirodys 
tame koncerte kuo geriausia.

O dar ne viskas. šokiam 
paimta gera 5 kavalkų orkes
trą, kuri grieš puikius valcu- 
kus, polkutes ir angliškus šo
kius. Atsilankę į koncertą, 
nepralaimėsite. Klausant kon
certinę dalį,'nuraminsite savo 
širdį, o šokant prie geros or
kestrus pamiršit senus jaus
mus, pamiršite, kad reuma
tizmas kojas traukia ar ką ki
tą. Prisiminsite jaunystės die
nas, kurias linksmai leidote ir

Ir

Smagus Vakaras Liet. Darbi
ninkų Svetainėj Subatoj 
Lapkričio 4 d., subatos va

kare, Lietuvių Darbininkų 
Svetainėj, 920 E. 79th St., 
bus graži ir linksma sueiga, 
vakaras. Paremkite tą judėji
mą, kuris darbuojasi apielin- 
kėj mūsų svetainės. Kurie at
silankysite, tikrai turėsite 
smagų laiką. M.

—o—
Iš Jaunuolių Parengimo
Pereitą subatą mūsų LDS 

201 ir 227 kuopos turėjo mas- 
kų šokius. Tikrai buvo smagi 
sueiga. Buvo gražus būrys 
jaunimo, kurie puošė gražia 
nuotaika ir pasilinksminimu, 
žinoma, buvo geras būrys ir 
suaugusių. Visi linksmi skirs
tėsi namon užganėdinti.

Dalyvis.

kurias dažnai dar kalba
te.

Lyros parengimuose visuo
met atsilanko daug publikos 
ne tik iš visų dalių miesto, bet 
ir iš apielinkės miestelių. Tad 
galėsite sueiti su draugais, su 
kuriais senai - kalbėjotės.

Valgiai bus “first class”: 
lietuviškos kilbasos, juoda ar
ba balta duona, geras alus ir 
“vodka.”

Tad įsitėmykite:
Diena— sekmadienį, lapkri-

čio 12.
Laikas—5 :30 po pietų ; šo

kiai 8 vai. vak.
Vieta— Lietuvių Svetainė, 

6835 Superior Ave.
Įžanga pigi—35c, išanksto 

30c, šokiams 25c.
Pirkit įžangos tikietus iš 

Lyros Choro narių iš anksto, 
tai sutaupysit 5c—“a glass of 
beer.” Casper.

Teroru ir šmeištais Nori Lai
mėti Rinkimus

Majoras Reading bažnyčio
se gązdina parapijonus, kad 
“CIO ir komunistai užvaldys 
miestą ir bus galas bažnyčiom 
ir visam bizniui.” Parapijonai 
juokiasi ir sako, “teroru ir 
šmeižtais nelaimėsi rinkimų, 
ponas Reading.”

Jokūbo Sūnus.

10 minučių, betgi iš savo 800 
darbininkų laiko. Vadinasi, 2 
nuoš. gali apsiprausti. Fordas 
sako, “Darbininkai tingi apsi
valyti po darbo, važiuoja na
mo purvini.”

Fordo Bernas.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Detroito Žinios
Civilių Teisių Federacijos 

Darbuotė

Trys mėnesiai atgal, Mėly
nojo Kryžiaus Moterų Lyga 

I (fašistų org.) su majoro Rea- 
j ding ir policijos parama, sua
reštavo ir nuteisė Geo. Zolla 
ir Mike Doctą už pardavinėji- 

' mą ir dalinimą pažangiosios 
literatūros. Civilių Teisių Fe
deracija paėmė ginti apkal
tintus ir laimėjo teismą. Teisė
jas G. T. Murphy pripažino 
apkaltinimą neteisėtu (ne- 
konstitucionaliu) ir paliuosavo 
jaunuolius nuo bausmės. Smū
gis Detroito fašistams.

troito majoru. Bet vien majo
rą laimėti neužtenka, reikia 
išrinkti visa Detroito valdžia 
Naujos Dalybos. Todėl 7 d. 
lapkr. reikia balsuoti visiems 
už majorą E. J. Jeffris, kon- 
cilmanus, J. W. Smith, H. 
S. Sweeny, H. I. Dingeman, 
R. G. Ewald,-J. Hamilton, H. 
Sadowski, R. Wardell, Ad. Su- 
meracki, Ch. “Gus” Dorais. 
Reakcijai siaučiant ir didė
jant, turint Naujos Dalybos 
valdžią, bus lengviau atsispir
ti prieš reakcionierius. Todėl 
visi balsuokite vien už aukš
čiau minėtus kandidatus.

Detroito Rašėjų Ratelio ra
šybos mokykla jau veikia. Pa
mokos atsibūna pirmadieniais 
ir trečiadieniais, kas savaitę, 
kaip 7:00 vai. vakare, Drau
gijų Svetainėj, 4097 Porter 
Street.

Pasitaikė mum proga už 
mokytoją gauti žurnalistą J. 

tuoj bando pasekti tą. Visose Jurginį, kuris yra lietuvių kal- 
unijinėse dirbtuvėse yra įves-1 bos ir rašybos specialistas, y r. 
ta kambariai pietavimui. For
das įtaisė tokių kambarių dau
gybę visur po išeinamom vie
tom, ir gana švarių. Betgi, 
kad darbininkas negalėtų jais 
naudotis, tai įdėjo po vieną( “Laisvės” redakcijoj.
stalą 20 pėdų ilgio dėl 800 Į Tai proga susipažinti taisy- 
darbininkų. Todėl darbininkai kliškaj rašinėti korespondenci- 
turi pietauti susėdę ant cimen-1 jas į laikraščius.
tinių padlagių, arba prie ma-įduoda visus nurodymus, 
šiuos, kur dirba. Unijiniai dar- reikalinga žinoti 
bininkai turi 5 minutes iš biaujant laikraščiams, 
kompanijos laiko apsiprausti, jaučiaties negalį 
Fordas įtaisė moderniškiau- rašinėti, tai būtinai 
sias prausyklas ir maudyklas šią mokyklą, 
ir duoda darbininkui praustis I

Fordo Dirbtuvė
H. Ford akyvai seka unijos 

laimėjimus ir kaip tik kur uni
jos darbininkai laimi kokį 
nors pagerinimą, tai Fordas

a 
baigęs mokslus Lietuvoj ir 
taipgi Švedijoj. Yra parašęs 
kelias knygas, kaip tai, “Nan- 
senas,” kuri yra pardavinėja
ma Amerikoj, galima gauti

Mokytojas 
k as 

bendradar- 
Kurie

taisykliškai 
lankyk it

J. Bubliauskas.

Civilių Teisių Federacija 
veda atkaklią kovą, kad pra
šalinti policijos komisionierių 
Pickart ir jo globėją majorą 
Reading, už laužymą streikų, 
šaudymą darbininkų ir laužy
mą civilių teisių. Pirmas šūvis 
jau laimėtas. Milžiniška di
džiuma balsų nominuotas E. 
J. Jeffris ir, be abejonės, jis 
bus išrinktas sekančiu De-

Detroito Lietuvių Nepartinis 
Kliubas šaukia susirinkimą 

'ketvirtadienį, lapkričio 2 d/, 
7:30 v. vakare, Draugijų Sve
tainėj, 4097 Porter St. Susirin
kimo tikslas yra prisirengti 
prie ateinančių miesto rinki
mų. Būtinai nariai dalyvauki
te patys ir daugiau naujų na
rių atsiveskite.

J. Barron.

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUŠIUS

Siuvu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. Per
dirbu Fur Coats pagal naujausias madas. Išvalom, 

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam j namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

Dienraščio Laisvės Didysis Koncertas
Įvyks Sekmadienį, Lapkričio 12 November, 1939

Alek Vasiliauskas

AIDO CHORAS
Diriguojant

Aldonai Žilinskaiteiw
dainuos lietuvių liaudies 

dainas
•

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

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

vatoriją New Yorko mieste.

M. čESNAVIčIUTe
Sopranas, pasižymėjusi dainininke ir 

operų artistė.

A. VASILIAUSKAS’
Puikus tenoras, koncertų ir radio 

dainininkas.

Sv "’

Antanas Banys Birutė Ramoškaitė

Rusų Balalaikų 
Orkestrą

Dirig. Alex Kutin 
Jie skambins rusų liaudies 

dainas.

Sėdynės Rezervuotos
Prašome iš anksto įsigyti 

įžangos bilietus
•

Koncertui Įžanga
50c., 75c. ir $1.00

•
Po Programos

Bus Šokiai
Rusų šokikų grupė, kuri pernai sukėlė didelių ovacijų “Laisvės” koncerte. šiemet jie dar geriau yra 

prisirengę pasirodyti mūsų publikai.

Vien tik šokiams 
Įžanga 40 Centų

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

REIKALE BILIETŲ PRAŠOME KREIPTIS Į “LAISVĖS” OFISĄ, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN
f i • ' . • p ,
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Ketvirtad., Lapkr. 2, 1939 LAISVĖ Penktas puslapis

Nori, kad SLA Nariai Balsuotų už Pitts.
SLA Trečio Apskričio žino-Į ghas pačiam

nes prisiuntė mums sekama 
pareiškimų. Dedame jį ištisai 
dienraščio skaitytojų informa
cijai.
Brangūs Broliai ir Seserys 
SLA Nariai!

Kaip žinote, SLA Pildomo
ji Taryba yra nutarus vykdyti 
Detroito Seimo nutarimų — 
kelti Centrų i Pittsburghų. 
Taip nutarė ir SLA visuotinas 
balsavimas. Bet kad neliktų 
tarp narių jokio nepasitenki
nimo, Pild. Taryba nutarė dar 
leisti Pennsylvanijos SLA kuo
poms nubalsuoti galutinai ta 
klausima.

Mes, 3-čio Apskričio Komi
tetas ir kiti SLA veikėjai, rug
sėjo 27 d., 1939 m., LMD sve
tainėje, Pittsburghe, nutarėme 
atsišaukti j jus, nurodant, dėl 
ko Pittsburghas yra paran
kiausia vieta SLA centrui. 
Patariame balsuot už Pitts
burghų visai ne dėl to, kad 
mes gyvename tame mieste, 
bet vien tik vaduodamieši Su
sivienijimo gerove ir visų na
rių ir kuopų parankumo rei
kalais.

1. Detroito seimas 1934 m. 
nutarė kelti centrų į Pitts
burghų. SLA nariai, gerbdami 
ir vykdydami visų seimų tari
mus, turėtų pasisakyti ir už šį 
tarimų, nes to reikalauja SLA 
tvarka ir gerovė.

2. Pittsburghas randasi to
kioje vietoj, kur visiems na
riams lengviau ir arčiau su
sisiekti iš visų pusių, kur tik 
randasi- SLA narių. Pittsbur-

vi duryje SLA 
“respublikos.”

3. Pildomajai Tarybai ir 
Komisijoms suvažinėt į posė
džius būtų daug pigiau ir su
taupytos lėšos liktų mūs cen
tro ižde.

4. Apie 400 mylių nuo Pitts
burgh© į visas puses randas 8 
valstybės ir jose yra 192 SLA 
kuopos su 7917 narių.

Dar toliau — į vakarus nuo 
Pittsburgh©, pardedant su Il
linois valst., dešimtyje valsty
bių yra 96 kuopos su 3,743 
nariais. O nuo Pittsburgh© į 
rytus toliau, kaip 400 mylių, 
taigi už New York©, randasi 
tik 54 kuopos su 2,830 narių 
tiktai trijose valstybėse. Dabar 
matome, kad Pittsburghas yra 
beveik pačiam viduryje visų 
SLA narių būrio! šis miestas 
turi geriausias susisiekimo 
p r i emones: geležinkeliais, 
vieškeliais, orlaiviais. Važiuo
jant į rytus ar į vakarus, 
jums parankiausia važiuoti 
per Pittsburghų.

5. Pittsburgh© Universitete 
yra Amerikos lietuvių (tikrai 
sakant, visos lietuvių tautos) 
paminklas — Lietuvių Kam
barys.

Šiame mieste yra keleto ki
tų tautų susivienijimų centrai.

Broliai ir Sesers! Dėl SLA 
gerovės, dėl jo centro paran
kumo, kviečiame jus balsuoti 
už Pittsburghą.

Su broliškais linkėjimais,
S. Bakanas,

SLA 3 Apskričio Sekr.

įstoti į vieną ar kitą kuopą. Ypatin-jtra. Pradžia 3 vai. po piot. Liet, 
gą alydą reikia atkreipti ir tų ' Progr. Kliubo Svet., 325 E. Market 
draugų, kurie kadaise buvo ALDLD , St. Kalbės Jonas Gasiūnas, “Tįesos” 
kuopos nariais, o dabar nepasirodo 
susirinkimuose.

Nuo dabar, mūsų viršminėtų kuo
pų susirinkimai bus laikomi regulia- 
riškai, tai kiekvieno mėnesio, pir
mos pėtnyčios vakarais ir po virš- 
minėtu antrašu. — S. V. Sekr.

(258-259)

vai. 
St., 
te-1

redaktorius iš Brooklyno. Po pra
kalbų, tą pačią dieną, toj pačioj 
svetainėj įvyks LDS 10 Apskr. Ban- 
kietas. Turėsime gražią programą. 
Pildys V. Valiukas iš Scranton, dd. 
Kuzmickai iš Shenandoah. Rankio
tas ii' programa prasidės 6 vai. va
karo ir trauksis iki 12-tai nakties. 
Bankietan įžanga $1.00. Į prakalbas 
veltui. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Jaunuoliai iš 
210 kp. patarnaus prie stalų. — 
Pirm. (257-258)

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
M th e

Hi 0>

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Namų Rakandų Krautuve

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkričio 5-tą, 8 

vakaro, Eagles Hall, 695 Main 
įvyks labai svarbios prakalbos 
moję “Pasaulinis Kriziš.” Rengia
Komunistų Partijos sekcija. Pas 
lietuvius irgi girdisi paskalų, kad 
Sovietai atidavė Vilnių, bet pasimo- 
jo “sunaikinti” Lietuvą. Kviečiama 
visi dalyvauti šiose prakalbose, iš
girsti nuoširdžią, teisingą nuomonę 
gerų kalbėtojų Vilniaus ir abclna 
pasauline padėtimi, ir kaip mes tu
rim laikytis, kad ncprilcidus
šalies j karą. Kalbės H. Gordon, 
Cambridge, Mass. Įžanga veltui.

(258-259)

SI os
iš

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kliubas rengia rankų darbo parodą, 
šėštadienį, 4 d. lapkričio, pradžia 3 
vai. po pietų, Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Tai bus austų, mėgstu ir 
siuvinėtų dalykėlių. Galėsite pama
tyt ir tuos grybus, kuriuos laimėjo 
New Yorke, Moterų Seime. Bus 
įvairių žaislų ir užkandžių. Už gra
žesnius rankdarbius bus duodama 
piniginės dovanos. — įžanga 15c.— 
Kviečia Kom. (258-259).

BAYONNE, N. J.
Sekmadienį, lapkr. 5 d., įvyks ska

ni vakarienė ir linksmus šokiai. 
Rengia Liet. Kom. vietinė kuopa. 
Liberty Hali, 329 Broadway. Pradžia 
6 v. v. Taipgi bus gera prakalba. 
Įžanga $1.00. Kviečia Rengėjai.

(258-259)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia prakalbas, 

lapkr. 4 d., 7:30 v. v. Liet. Svet., 
134 W. Market St. Kalbės J. Ga- 
siunas, “Tiesos” redaktorius iš 
Brooklyno. Jis kalbės apie Vilniaus 
atgavimą. Lietuvos-Sovietų sutartį 
ir tt. Todėl kviečiame skaitlingai 
dalyvauti. Įžanga veltui. Kom.

(258-259)

BINGHAMTON, N. Y.
Penktadienį, lapkr. 3 d., įvyks 

ALDLD 20 kp. rengiamos prakal
bos, kalbės pirmu kartu mūs mies
te J. Gasiūnas, “Tiesos” redaktorius 
iš Brooklyno. Vieta, Liet. Svet., 315 
Clinton St. Įeit pro šonines duris, 
pradžia 7:30 v, v. Kalbėtojas aiš
kins šių dienų tarptautinę padėtį, 
Sovietų-Lietuvos sutari į 
atvadavimą. Kviečiame 
įžanga nemokamai.

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

ir Vilniaus
dalyvauti.

. (257-259)
LeVANDA

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

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

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

MONTELLO, MASS.
Lapkr. 2 d., įvyks svarbus “L.” 

skaitytojų ir darbininkiško judėjimo 
rėmėjų susirinkimas. Liet. Taut, i 
Name, 7:30 v. v. Dalyvaus ir Kom. i 
Partijos sekretorius Frank Field, j 
Prašome skaitlingai dalyvauti ir iš j 
kitų miestelių. LLD 6 kp. susirinki- | 
mas įvyks lapkr. 6 d., 7:30 v. v. j 
Liet. Taut. Namo kambariuose. Na
rių prašome dalyvauti, turime svar
bių reikalų aptart. (257-258)

FUNERAL PARLORS
Incorporated

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

UNDERTAKER

337 UNION AVE
BROOKLYN, N. Y

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiiiam
PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI

Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 
Konjakai, Šampanai, Degtinės,- Vynai ir Alus

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

X žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ii' chroniškos ligos. Gydoma Vyrai U 

I Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta- 
Į te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
Jūsų Pusės.

Daroma Kraujo ir šlapimo
išaiškint jūsų sveikatos stovį

Ištyrimas dovanai.
Tyrimai, X-Spinduliai 
be jokios prievolės iš

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

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

Binghamton, N. Y.
Rezoliucija

Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinis skyrius laikė savo 
konferencija spalio 20-tą die
nų, 1939, ir svarstė Centro Ko
miteto abiejų pusių laiškus. 
Išdiskusavus laiškų turinį ir 
Centro Komiteto padėtį, kuri 
dabar vyrauja ALK, vietos 
skyriaus konferenc. nutarė iš
reikšti savo apgailestavimų tai 
Centro Komititeto pusei, kuri 
pasimojusi likviduoti ALK, 
kuris per pastaruosius porų 
metų atliko didelį ir svarbų 
darbų. Netik Lietuvos liau
džiai suteikė finansinės ir mo
ralės paramos jos kovoje už 
atsteigimų demokratinės san
tvarkos Lietuvoje, bet ir Čia 
Amerikoje padaryta gera pra
džia apvienijimui sriovių mū
sų išeivijos tarpe. Konferenci
ja rado reikalingumų siūlyti 
Centro Komitetui apsvarstyti 
šį klausimų iš naujo, sušau
kiant pilnų Komiteto posėdį. 
O jeigu C.K. ir tuomet negalė
tų prieiti prie taikos ir tai
kaus veikimo, tai mūsų kon
ferencija siūlo kreiptis į tas 
draugijas, kurios priklauso 
prie ALK, kad jos išreikštų 
savo nuomonę šiuo klausimu. 
O jei ne, tai sušaukti visuotinų 
Kongreso suvažiavimų, kuria
me bus išspręstas šis klausi
mas.

Rezoliucijos Komisija,
O. Girnienė.
F. Zeboris.

Didi Dauguma Amerikiečių 
Priešingi Karui

Indianapolis, Ind. — Re- 
publikonas senatorius R. A. 
Taft čia sakė laikraščių re
porteriams, jog 90 procentų 
žmonių šioj šalyj yra pasi
ryžę išlaikyti Jungtines 
Valstijas nuo karo. Taft 
tvirtino, kad Amerika “tik
rai laikysis nuošaliai nuo 
dabartinio europinio karo.”

London. — Anglų valdžia 
praneša, jog bus panaujin
tos derybos dėl prekybos 
tarp Anglijos ir Sovietų Są
jungos.

Hudson, Mass.
Pasmerkėme Vienybės 

Ardytojus
šį mėnesį atsibuvo ketu

rių skirtingų pažiūrų drau
gysčių susirinkimai, kur pri
klauso visokių srovių žmonių. Į 
Besvarstant savo draugijų rei
kalus, tapo prieita prie L. 
Amerikos Kongreso Skyriaus 
palaikymo ant toliaus. Tapo 
išdiskusuota ir prieita prie iš
vados, kad Amerikos Lietuvių 
Kongreso Skyrius yra labai 
reikalingas, ypač šiame mo
mente, kuomet dar Lietuvoj 
tebesėdi 500 politinių kalinių, 
kuomet dar tebėra suvaržytos 
kaip politinės, taip ir ekono
minės teisės. Tad šios keturios 
draugijos pasmerkia tuos grio
vikus, kaipo lietuvių tautos 
priešus. Taipgi tapo įgaliotas 
kongreso skyriaus komitetas 
važiuoti į Bostono šaukiamą 
konferenciją, kuri atsibus 12 
d. lapkričio. Tapo įgaliota sti
priai stovėti už palaikymą 
Kongreso ant toliaus, kol bus 
reikalas.

• Barbutė.
Nuo Red. — Apie nusižu

dymą jaunuolio Balčiūno bu
vom gavę anksčiau nuo kito 
korespondento, todėl iš jūsų 
korespondencijos turėjome iš
imti.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpos Draugi

ja rengia bankietą paminėjimui 20- 
lies m. gyvavimo. Įvyks sekmadie
nį, 5 d. lapkr. A. Rupšio Svet., Wood 
Avė. ir 16th St. Pradžia 6 v. v. Bi
lietas $1.25 asmeniui. Vaikams 50c. j 
Vien tik šokiams 25c. Gurskio or
kestrą grieš šokiams. Vakarienė bus 
skani, turėsime kalakutų, dešrų ir Į 
tt. Turėsime ir išsigėrimo Kom.

(258-259)

DETROIT, MICH.
Draugijų Svetaines Komitetas ren

gia silkių balių, šeštadienį, U d. lap
kričio, Draugijų Svet.., 4097 Porter 
St. Bus šokiai prie geros orkestros. 
Pradžia 5 vai. vak. Su gėrimais ir 
užkandžiais įžanga 25c. Pelnas ski
riamas palaikymui svetainės. Kvie
čiame visuomenę dalyvauti, ir tuom 
pačiu sykiu paremt užlaikymą sve
tainės. — Kom. (258-259)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, gruodžio 9 d., įvyks 

koncertas ii' šokiai, Liet. Svet., 29 
Endicott St. Pradžia 7 v. v. Įžanga 
45c. Kviečia publiką Liet. Meno Są
jungos Komisija.

HILLSIDE, N. J.
LLD ir LDS kuopos ruošia vaka

rienę, sekmadienį, 5 d. lapkr., 400 
Bloy St. Pradžia 6 v. v. Vakariene 
7:30 v. v. Kviečiame visus dalyvauti 
ir linksmai laiką praleisti.

(258-259)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 d. lapkr., 10 vai. ry
to. Visi nariai būkite laiku. — J. 
Matačiunas. (257-259)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. narių susirinkimas 

įvyks lapkr. 2 d. Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Pradžia 7:30 v. v. 

j Aplaikėme knygų iš Centro, nariai, 
kurie užsimokėję galės gauti po 
knygą. Knyga užsivadina “Liet. Tau
tinio Atbudimo Pionieriai,” parašyta 
Dr. Petrikos. (257-258)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, lapkr. 3 d., 7:30 v. v.,
3014 Yemans. Malonėkite dalyvauti 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų
aptarti. Taipgi bus ir balsavimas 
Centro Komiteto. Gausite ir po kny-

London. — Anglija ragi
na kuo daugiausiai savano
rių rašytis į armiją.

PRANEŠIMAI K KITUR
HARRISON-KEARNY, N. J.

LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 5 d., lapkr., 2:30 vai. po j 
pietų. Labor Lyceum Svet., 15-17 j
Ann St. Prašome narių skaitlingai S4. 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptart, reikia prisirengti prie 
vakarienės. Taipgi būtinai užsimokė
kite duokles už šiuos metus.

(258-259)

CAMDEN, N. J.
LDS 118 ir ALDLD 133-čios kuo

pų susirinkimai įvyksta ateinančios 
pėtnyčios vakare, 3 d. lapkričio, 7- 
tą vai., pas J. Lastauską, 686 Cen
tral Ave., Camden, N. J.

Draugai ir draugės. Šis susirinki
mas, ypatingai ALDLD kuopos na
riams yra labai svarbus ir būtinas. 
Svarbus tuom, kad nedėlioj (5 die
ną lapkričio), įvyksta ALDLD 6-to 
Apskričio konferencija, Philadelphi- 
joj, į kurią mes privalome pasiųsti 
bent vieną delegatą nuo savo kuo
pos. Į susirinkimą yra kviečiami ir 
pašaliniai lietuviai, kurie norėtų

tos.
jeigu duoklės užmokėtos iki da-
— A. V. Sekr. (257-258)

WILKES-BARRE, PA.
Trečiadienį, 1 d. lapkr., įvyks pra

kalbos, bankietas su gražia progra
ma. Bus ir gera muzikališka orkes-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
. 949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Oficialis 
vardas STEAMBOAT INN

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

įQ VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY M1SUNAS

Savininkas
n, /

'—K Muzika ir Floor Show kiekvieną
S) penktadienį ir šeštadienį
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

APTIEKORIUS

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

Gauklto šiandien, tiktai 75 centai.

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ii' 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 jierkame 
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 j 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 skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, Į 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y. 
"SKELBKITES “LAISVĖJE””



Open Day and Night

RHEA

Kaip Bus su ‘Vienybe?’

BrookJyniečiai Kitur

ką

ž.

MIRĖ

kapi-

Su šiuom skelbimu gausite

U°£

sa-

v

E 3
3

metų 
Avė.,

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

ateikite 
sekr.

metų
St.,

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

buvusių Pasaulio Paro- 
darbininkų turi j ieškotis 
darbų.

Su lapkričio 1-ma, apie 4,- 
000 
dos 
kitų

SUSIRINKIMAI 
MASPETH, N. Y.

Ketvirtadienį, lapkr. 2 d., įvyks 
LDS 14 kp. susirinkimas, pas dd. 
Pakalniškius, 7042- Link Ct. Pradžia 
8 v. v. Prašome narių dalyvauti.

E. NEW YORK IR RICH
MOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį,-2 d. lapkr., Logan Inn 

7:30 v. 
nes tu-, 
ypatin-

Tiesos” redak- 
Wilkes-Barre- 

kur

V M 4M.1-XO8’ ■-r- >

LDS APSKR. KOMITETUI
LDS 3-čio Apskričio seno ir naujo 

komiteto susirinkimas įvyks šį sek
madienį, spalių 5-tą, 9 vai. ryto, 
“Laisvės” salėj. — J. E. Gužas.

(258-259)

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Tel.: Stagg 2-2173
EKSPERTAI TAISYME
Kita^krautuvė randasi 

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

LAISVE

prieš-

Parodos Žinios

I

r

v

tUitoOaatasfc

kad 
Jew- 
paro- 
Daug

Lankėsi “Laisvėje”

puslapis

NwYorko^^omZInIos
įdomios ir Svarbios 
Prakalbos—Rytoj

Komunistai Nerems Tuos 
Darbiečiy Kandidatus, 

Kurie Remia Karą

Draugai Kazlauskai Gražiai 
Paminėjo Savo Vedybų 

Sukaktuves

2, 1939

Kailiasiuviai Užgyre 
(įuill Kandidatūrą

Visi “Laisvės’ skaitytojai 
prašomi įsit'ėmyti ir kitiems 
pranešti, kad šį penktadienį, 
lapkričio (Nov.) 3-čią, Grand 
Paradise 
Grand ir 
Brook lyne, 
kalbos, 
ro.

Hallroom, kampas 
Havemeyer Sts., 
bus įdomios pra- 

Pradžia 8 vai. vaka-
Įžanga nemokama.

Šios bus paskutinės 
rinkiminės komunistų prakal
bos šioj apylinkėj. Kalbės pa
skelbęs advokatas kalbėtojas 
ir rinkimų kampanijos vedėjas 
Carl Brodsky, taipgi žymi ne
grė kalbėtoja Audley Moore, 
ir James Martin, vietinės ko
munistų sekcijos pirmininkas.

Šiose prakalbose bus plačiai 
aiškinama, koki reikalai stovi 
prieš piliečių ir visų šios apy
linkės gyventojų akis ir koki 
tarybininkai galėtų tuos reika
lus geriau pravesti; kaip tuos 
gerus tarybininkus išrinkti. 
Kadangi tarybininkai renkami 
tik kartą į du metus, tai 
svarbu visiems padėti visus ki
tus reikalus į šalį ir dalyvauti 
prakalbose, pasiklausyti, kaip 
geriau galėtume pasitarnaut 
savo reikalams šiuose rinki
muose. Komisija.

Kandidatuojančių Miesto 
Tarybon atsinešimas į karo 
klausimą yra geriausiu išban
dymu jų progresyvizmo vieti
niais gyventojų reikalais, pa
reiškė New Yorko Valstijos 
Komunistų Partijos Komite
tas, paskelbdamas savo rinki
mų platformą, kurios prisilai
ko keturi komunistų kandida
tai : Peter V. Cacchione, Broo
klyno ; Paul Crosbie, Queens; 
Israel Amter, Manhattano, ir 
Isadore Begun, Bronxo.

Taigi, trumpai tariant, ko
munistai nerems nei vieno iš 
tų darbiečių kandidatų, kurie 
pasisakė už reakcionišką, ka
riškoms spėkoms pasitarnau
jančią Louis Waldmano,-Abe 
Cahano-Dubinskio ir jų Nor
man Thom aso bei lovestonie- 
č i ų -1 r o c k i st ų r e z o 1 i u c i j ą.

L. K. N.

Nemokamos WPA Pro
gramos

Pereitą sekmadienį draugai 
Kazlauskai (gyv. Queens Vil
lage, L. I., po num. 221-03 Ja
maica Ave.) gražiai paminėjo 
20-ties metų savo vedybinio 
gyvenimo sukaktuves. Ta pro
ga Kazlauskai užkvietė ir ska
niai pagamintais valgiais bei 
gėrimais gerai pavaišino savo 
artimus gimines ir draugus. 
Viso svečių dalyvavo apie 15 
asmenų. Valgius sutaisyt ir 
ant stalo sunešt Kazlauskienei 
gelbėjo jos giminaitė Stella 
Lengerdaitė.

V. Kazlauskas laiko (po virš- 
minėtu antrašu) auksinių dai
ktų krautuvę, taipgi jis ir tai
so laikrodėlius ir tt. O Kaz
lauskienė turi gražią krautuvę 
mezginių bei išsiuvinėjimo 
materiolo. Ji duoda pamokini
mus mezgimo bei išsiuvinėji
mo.

Linkiu draugam Kazlaus
kam laimingai sulaukt ap- 
vaikščiot savo auksinį jubilie
jų ! Svečias.

Virš 2,000 kailiasiuvių at
stovų, susirinkę Jungtinės Ta
rybos posėdin, didele didžiu
ma balsų prieš mažytę grupe
lę griovikų, nubalsavo remt 
dabar esantį tarybininką Mi
chael J. Quill iš-naujo išrinki
mui į Miesto Tarybą. Taipgi 
pasisakė už griežto neutralu
mo politiką.

Unija pasisakė, kad ji už- 
gyrė ir kitus Am. Darbo Par
tijos kandidatus, kurie prašė 
užgyrimo ir buvo jo verti.

Vienu tarpu triukšmautojai 
prieš užgyrimą Quill kandida
tūros pasiūlė pasmerkti unijos 
manadžerį Irving , Potash už 
pasirašymą rezoliucijos, užgi
nančios Sovietų-Vokiečių su
tartį. Pirmininkui J. Vino- 
gradskiui paleidus įnešimą, 
balsuot, už jį atsistojo tik 7 
asmenys iš virš 2,000 buvusių 
susirinkime.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų 
lūs i r

. n a u jus 
Įsudarau 
Irikoniškais.
Ikalui esant ir 
[(padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLiną, 

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

<<

BARRY P. SHALINS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

šį vakarą, spalių 2-rą, ne
mokamos WPA programos 
bus 8 vai. vakaro, viena 151 
15th St., o kita 17 Montrose 
Ave.

Penktadienio vakaro 7:30, 
bus programa 167 Sands St.

šeštadienio popiečio 3 vai. 
programa Brooklyno Muzieju
je.

Pradėta darbas panaikint 
skerskelius per Long Island 
gelžkelį tarp Rockaway Park 
ir Far Rockaway. Valstija 
moka 85, o kompanija 15 nuo
šimčių visų lėšų.

šalių
niau 
Kitų 
ma.

J. Gasiūnas, 
torius, iswko 
Scranton ir apylinkėm 
pasakys eilę prakalbų.

Iš Naujosios Anglijos
tik sugrįžo R. Mizara, marš- 
rūtavęs keletą dienų. Gale sa
vaitės maršrūtavo apylinkėse 
ir veik visi kiti prakalbinin- 
kai. Gale savaitės ir vėl visi 
išvyksta o apylinkes. Lietuvos 
ir Europos naujai padėčiai 
aiškinti pažangiųjų prakalbi- 
ninku pareikalavimas labai 
didelis.

Ė. Gasiūnienė vieši pas sa
vo tėvus Norkus, ir pas drau
gus, Pittsburghe' o Pranutė, 
kita LDS Centro darbininkė, 
dūsauja namus prisiminus ir 
sako, jog ir ji “lėktų, kad 
galėtų.” Jos buvusieji namai 
toliausia—Chicagoj.

Jau ir po Pasaulinei Paro 
dai — iki sekamo pavasario 
gegužės 25-tos. Paskutinėmis 
dienomis, nors oras buvo ne
paprastai šaltas ir lietingas, 
tačiau atvyko daug lankytojų. 
Sekmadienį buvo antra skait
lingiausia diena, atsilankė 
419,718. Pirmesnė skaitlin- 

_ giausia buvo rugsėjo 3-čią.
Pirmadienį atsilankė 100,- 

162. Paskutinę dieną, antra
dienį, atsilankė mažiausia. Vi
są dieną ir vakarą lijęs lietus, 
be abejo, daug sulaikė nuo 
parodos užbaigtuvių.

Viso per sezoną apmokamo
mis įžangomis buvę 25,780,127 
asmenys. Apie 5,000,000 įėję 
su pasais.

Pirmadienį pranešta, 
Finliandija ir House of 
eis pasisakė pasiliksią 
doj ir sekamais metais.

ir žymių įstaigų jau se- 
pasisakė dalyvausiančios, 
nuosprendžio tebelaukia- 
Keleta svetimų šalių gal

nebedalyvausiančios.
Ar Bus Lietuvos Pavilijonas?

Lietuvos pavilijono išlaiky
mo kitais metais dėlei oficialio 
žodžio dar negirdėta. Dar 
prieš pabaigą šio sezono, tuo
jau po Lietuvių Dienos, buvo 
kilęs klausimas uždarymo, bet 
organizacijoms ir atskiriems 
asmenims atsiliepus su auko
mis, pavilijonas išlaikyta iki 
pabaigai sezono. Dabar ypa
tingai vėl kyla balsai už pa
likimą Lietuvos pavilijono ki
tais metais. Atrodo, kad to ti
kėtis yra daugiau pamato 
dabar, negu buvo pora mėne
sių atgal. Lietuva nepriklau
somybės atžvilgiu dabar yra 
saugesnė, tad gali daugiau 
jėgų dėt kultūros reikalams. 
Prie to, reikėtų dar kartą 
bandyt visiems Amerikos lie
tuviams susitart, o sutartyje 
dirbant galėtume daug padė
ti pavilijono išlaikyme. P. L.

F. Indrulis iš Scranton, Pa., 
senas “Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas buvo atvykęs Brook- 
lynan pamatyt Pasaulio Paro
dą. Ta proga aplankė “Lais
vės” įstaigą ir pasimokėjo pre
numeratą. •

Anne Vensevich, 18 
amžiaus, 54 Havemeyer 
mirė 30-tą spalio, St. Cathe
rine ligoninėj. Bus palaidota 
ketverge,, lapkričio 2-rą, šv. 
Jono kapinėse. Pašarvota na
mie.

Anna Matusevičienč, 5 5 
metų amžiaus, 272 Rutledge 
St., Brooklyn, N. Y., mirė 30- 
tą spalio, Beth Moses ligoni
nėj. Bus palaidota ketverge, 
lapkričio 2-rą, šv. Jono 
nėse.

John Mikoliūnas, 53 
amžiaus, 317 Marcy
Brooklyn, mirė spalio 31-mą, 
Kings County ligoninėj. Bus 
palaidotas lapkričio 3-čią, Šv. 
Jono kapinėse. Pašarvotas 
graboriaus J. Garšvos šerme
ninėj. J. Garšva.

Rooseveltas Neužgiria 
Statybos Tilto

Nesenai Brooklyno “Vieny
bės” leidėjai susirinko ir 
svarstė dienraščio “Vienybės” 
reikalus. Jie nutarė papiginti 
“Vienybės Šerus iki $10 vie
ną ir parduoti kiek galint di
desniam skaičiui žmonių. Tū
li tautininkai dėlto gan nusi
džiaugė, pareikšdami, būk tas 
nutarimas ištaisys visus silp
numus dienraščio finansuose. 
Girdi, daugiau šerininkų Šerus 
įšigys, daugiau žmonių suksis 
aplink “Vienybę” ir tuo bū
du paties laikraščio finansinė 
sveikata pagerės.

Bet tie tautininkai nežino 
vieno dalyko. Jie, būtent, ne
žino to, kad tuo būdu jie iš
leidžia iš savo rankų patį lai
kraštį. “Vienybę” nori pasiim
ti kunigai. Ir štai kaip, šių žo
džių rašytojas girdėjo, kad 
jau dr. Vencius yra “Vieny
bės ’ šėrininkas — pirko Še
rą už visą dešimtinę. Jis, p. 
Strumskis ir dar keli kiti, kiek 
šių žodžių rašytojas yra gir
dėjęs, susitarė su kun. Balku
mi ir kun. Pakalniu ir mano 
tuo būdu užvaldyti “Vienybę” 
katalikams. Jie mano palaip
sniui padaryti daugiau savo 
žmonių “Vienybės” šėrinin- 
kais ir palaipsniui pervesti 
“Vienybę” kunigų kontrolėn.

Akyva, kad dr. Vencius, 
kuris iki šiol buvo didelis 
“Vienybės” priešas, dabar pa
tapo josios šėrininku ir gan 
darbščiai veikia virš paminė
tajam planui gyveniman pra
vesti.

Taigi viskas rodo, kad tau
tininkai ilgai “Vienybe” nesi
džiaugs. Ja pasidžiaugs kata
likų sriovės žmonės.

Kai aš andai pastebėjau tą
jį skymą vienam tautininkui, 
tai jis man sako : • -

—Na, jeigu taip bus, tai 
bent garbingai mūsų dienraš
tis. . .

Ar p. Trečiokas ir p. Vitai- 
tis šį dr. Venciaus skymą ži
no, nesiimu spręsti.

Ndr.

PARDAVIMAI
Parsiduoda aludė (Bar,& Grill) 

su gėrimo laisniais. Yra ir svetainė. 
Pragyvenimas -geras. Savininką ga
lima matyt nuo 6 vai. vakaro iki 
12-tai nakčia. Antrašą galite gauti 
“L.” ofise, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (258-260)

Parsiduoda piano-armonika, arba 
galiu išmainyti ant seno. Dėl dau
giau informacijų, prašau kreiptis 
po antrašu: 55-62 — 64th St., Ma.š- 
peth, L. L, N. Y. (Barber Shop).

(256-258)

Svet., 3294-6 Atlantic Ave., 
v. Visi draugai dalyvaukite, 
rime svarbių dalykų aptarti, 
gai vakarienės klausimas. Taipgi 
jau duoklės kurių užvilktos, 
užsimokėti.—A. Bieliauskienė, 

(257-258)

WandavojimaI
Pasirandavoja 4 kambariai, ant 

pirmų ir antrų lubų. Renda $31.00 
ir $32.00 į mėnesį. Kambariai švie
sūs, garu šildomi, yra, ir Šiltas van
duo. Tik vienas blokas nuo Graham 
Ave. stoties (Canarsie-14th St. lini
jos). Prašome kreiptis po antrašu: 
677 Metropolitan Ave., Brooklyn, 
N- Y- (257-259)

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmą

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenį: 
skaudėjimų.jšsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expellenu. Šis sensacingas lini— 
mentas.ūmai suteikia laukiamą pa- 
lengvimmą. Virš 17 milijonų bon- 

aV ^parduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expelleno su inkaru ant dėžutės.

Prezidentas Rooseveltas 
vo laiške New Yorko Parkų 
komisionieriui Moses rašė, 
kad jis neužgirtų projekto 
statyt tiltą nuo Battery 
ko į Centrol Brooklyną. 
sako, kad “akyvaizdoje 

mos pasaulinės padėties,

cyba tilto nepasitarnautų ša
lies gynimo reikalams.” Ma
noma, gal eis prie statymo 
unelio, nors tas brangiau.

Par-
Již 

esa- 
sta-

Užsidarius Pasaulio Paro
dai, majoras ir vasarinė mie
sto raštinė perkraustyta Mie
sto Salėn.

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.

o GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Ricšinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ir lai

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

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

CHIEF ... IS jewel GRUEN. Yellow 
gold filled cose, Guildite .back, $24.75

XAVERA^STRUMSKtS 

IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM, 

BAVA5 PAS SAVA

CALIFORNIA 

PORT 5 
E

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
nagg 2-5(P

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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FURMAT CO. Inc
Dealers In

Furniture and Bedding

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

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

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovų.

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

EVergreen 4-7911
mWWWWWWWWWWMWWVWVWVWWWWWW WV M M iAi tfŪ IBI IFW iAi WMlAi IAi irti W M

3

3 
3




