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talkininkų laimėjimas Ame
rikoje. Jie laukia iš Ame
rikos jau ne tik ginklų, bet 
ir kitokios paramos karui 
prieš Vokietiją.
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Tysliavos “Lietuva’*.
Provokatoriai.
Palai minti ž tnogžu dž ia i.
Vėl nauji planai.

Rašo A. B.

Washington. — Laikraš
čių reporteriai pastatė 
klausimą Amerikos teisda- 
rystės ministeriui Fr. Mur-

išleido 
numerį mėnesinio 
“Lietuva”. Įveda- 
straipsnyje ponas

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Lapkričio (Nov.) 4, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Washington. — Jungtinių klų embargo ir praleist ka- 
Valstijų kongreso atstovų niaujančioms šalims Euro- 
rūmas 243 balsais prieš 181 po j ginklus, amuniciją, lėk- 
užgyrė prezidento Roose
velto sumanymą nuimt gin-

jų ozas Tysliava
pirmą
žurnalo
majam
Tysliava atsiklaupęs prisie
kia, jog jo žurnalas būsiąs 

‘ ir absoliutiškai nekaltas ir 
milionu nuošimčių beparty- 
viškas.

Skaitau ir manau: Nejau
gi dabar šis žmogus ims ir. 
parodys tikrus stebuklus?

NAZIAI NUMATO, KAD AMERIKA BO
SIANTI ĮVELTA Į KARĄ TALKININ
KAI LAIKO Jį SAVO PADĖJĖJA

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

Bet greitai reikėjo nusi
vilti. Antram puslapy, strai
psnyje “Vakar, Šiandien ir 
Rytoj,” pamatau tą patį, 
tikrąjį Tysliava. Jo šis 
straipsnis yra piktas, anti- 
sovietinis ir anti-komunisti- 
nis. ' Tysliava jame atpasa
koja visus visų melagių me-i 
lūs, būk Stalinas nuėjęs 
Hitleriui talkininkauti, būk 
komunistinės partijos iman
čios įsakymus iš Maskvos ir 
tt.

Papuošimui savo melų 
jis dar įdėjo purviną kari
katūrą, kuri parodo Staliną 
besisveikinantį su Hitleriu.

Tai šitaip p. Tysliava 
švies “Lietuvos” skaityto
jus. Tysliavos nelaiminga 
“Lietuva” gimė murzina
burna. Ar pajėgs nusiprau-/ 
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Berlin. — Vokietijos pro
pagandos ministerija parei
škė, kad Jungtinių Valsti
jų kongresas, nutardamas 
praleist ginklus europiniam 
kanu, tuomi “stačiai remia 
Angliją ir Franci ją” prieš

Tas Amerikos kongreso 
tarimas, padarytas pagal 
Roosevelto reikalavimą, ve
dąs Ameriką velionio pre
zidento Wilsono keliais lin
kui karo su Vokietija, kaip 
sako nazių vadai.

Kada Anglija ir Francija 
pradės laivais gabenti sau 
ginklus iš Amerikos, tai vo
kiečių submarinai stengsis 
paskandint kaip galint dau
giau tokių laivų; ir tada

/Amerikos valdžia, girdi, ga
lės lengviau surast prieka
bę kariškai išstot prieš Vo
kietiją.

lapk. 1 d. 
atsišauki- 

pasirašo

“Naujienose” 
provokatoriškas 
m as, po kuriuo 
koks ten “Komunistų Pro- 
pagados Biuras”. Tokios įs
taigos Amerikoje visai nėra 
ir to provokatoriško atsi
šaukimo nerašė jokia komu- 
nistinė įstaiga. Tai liguisto 
proto sugalvota provokaci

ANGLIJA IR FRANCIJA 
LAIMĖJO AMERIKOJ
Paryžius. — Valdžios nu

statoma Francijos spauda 
begaliniai džiaugiasi, kad 
Amerikos kongresas nutarė 
praleist ginklus ir amunici
ją europiniam karui (tai 
yra, tik Anglijai ir Franci- 
jai).

Anglijos ir Francijos lai
kraščiai rašo, kad tai didis

Turkija Dailina Sa
vo Karinę Sutartį su 
Anglija ir Francija

Istanbul, Turkija.—Gene
rolas Ismet Inonu, Turkijos 
prezidentas, kalbėjo seime, 
kad Turkija vis stengiasi iš
laikyt draugiškumą su So
vietais. Bet, girdi, Turkija 
pasitiki “savomis” karinė
mis jėgomis apsaugot savo 
nepriklausomybę. O Turki
jos armija esanti labai sti
pri.

Pasak Turkijos preziden
to, tai jos sutartis su Ang
lija ir Francija būsianti 
“tvirta taikos apsauga” ry
tinėje srityje Viduržemio 
Jūros.

(Tikrumoj gi tai yra Tur
kijos sutartis su dviem ka- 
riaujančiom šalim prieš tre
čią.)

Ištisas tris dienas Wash
ingtone sėdėjo ir liudijo 
Dies Komitetui tūlas sutvė
rimas vardu McCuistion. 
Abiejuose jo šonuose sėdėjo 
po policistą. O New Orle
ans McCuistion jieškomas 
ryšy j su nužudymu jūrinin
kų unijos jauno organiza
toriaus keletas mėnesių tam 
atgal.

Palaiminti žmogžudžiai ir 
piktadariai! Dar ant šios 
ašarų pakalnės jie apturi 
dangaus karalystę reakcio
nierių globoje.

Sovietai Perspėja Suomijos 
Politikierius, Karo 

Provokatorius

Maskva, lapkr. 3. — Suo
mijos (Finijos) užsieninis 
ministeris Eljas Erkko pra
eitą trečiadienį stačiai grą- 
sino karu Sovietų Sąjungai, 
kaip rašo QPravda”, vy
riausias laikraštis Sovietų 
Komunistų Partijos. “Tū
los” vakarinės valstybės 
gundo Suomiją prieš Sovie
tus, nes kaip Suomijos mi
nisteris Erkko sakė, tai 
“Suomija žino tas jėgas, ku
riomis jinai gali pasitikėti.”

Suomijos valdovai giriasi 
pasauliui savo tvirtovėmis, 
mobilizuoja armiją ir per 
Amerikos spaudą jie parei
škė, būk Švedijos, Norvegi
jos ir Suomijos karo laivy
nai Baltijos Jūroje, išvien 
veikdami, būtų galingesnė 
jėga, negu Sovietų Raudo
nasis Laivynas.

Tie Suomijos ponai politi
kieriai andai laižė carinės 
Rusijos batus, kuri valdė 
visą Suomiją. O Sovietai 
davė Suomijai nepriklauso-

London.—Anglijos ginklų' mybę, bet kai dabar Sovie- 
ir amunicijos fabrikai dir- tų Sąjunga “prašo, kad 
ba dieną ir naktį, bet už- Suomija savo žemėje leistų 
tat liko uždaryta daugelis Sovietam įsisteigti tik vieną 
fabrikų ir dirbtuvių, kur stovyklą Raudonojo Laivy- 
buvo dirbami gyvenimo no, tai tie (Suomijos) ponai 
reikmenys. Del to Anglijoj spiegia protestais” prieš So- 
nuo karo pradžios iki šiol vietus. 
visas milionas darbininkui Vakarų Europos imperia- w 
neteko darbų. I listai kursto Suomiją prieš panašiai,

Tautininkų fronte vėl su
sitarimai, mitingai ir kon- 
ferencijos^ Dabar tai jau 
visas jų frontas susivieny
siąs ir pajudinsiąs žemę. 
Kurie dar taip nesenai kal
nus vieni ant kitų vertė, 
šiandien pasibučiavo ir su
dėjo prižadus niekados dau
giau vieni prieš kitus nebe- 
griešyti.

Pagyvensime, pamatysi
me, kokią pelę išperės -šis 
naujas beprincipinis tautiš
kas kalnas.

KARAS IŠMETĖ MILTO-'
NĄ ANGLIJOS DARBI

NINKŲ Į GATVES

Anglija Sulaikė 30 Amerikos 
Laivų; Amerika DelnT°

' Nieko Nesako,»L?/ ■
I .....J_______

London. — Anglijos val
džia paskelbė, jog per aš- 
tuonias pirmąsias karo sa
vaites anglai užgrobė pusę 
miliono tonų reikmenų, ga
benamų laivais įvairių ša
lių. Anglija pripažino, jog 
jinai suėmė ir 30 Amerikos 
prekinių laivų ir užgrobė 
tuos jų krovinius, kuriuos 
anglai laiko “kontrabanda”.

phy’ui: kodėl šios šalies val
džia kelią tokį lermą,-kad 
naziai suėmė tik vieną pre
kinį Amerikos laivą “City 
of Flint/’ bet kodėl Ameri
kos valdžia nieko nesako 
dėl to, kad Anglija suėmė 
jau 30 šios šalies laivų?

Teisdarystės ministeris 
“paaiškino”, kad jis nega
lįs to klausimo atsakyt to
dėl, kad prezidentas Roose- 
veltas ir jo valstybės minis
teris Hull dar nieko neda
ro dėl to, kad Anglija su
laiko Amerikos laivus ir 
grobia jų krovinius.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KONGRESAS 
NUTARĖ PARDAV1NET GINKLUS IR 

AMUNICIJĄ ANGLIJAI-FRANCIJA1

Hitleris Atšaukia Talkininkai Užsisa-
Vokiečius iš Turki

jos; Grąsina Jai
kč 7,800 Karo Lėk
tuvų iš Amerikos

Istanbul, Turkija.—Vo
kietijos valdžia liepė savo 
piliečiam “kaip galint grei
čiau” išsikraustyti iš Tur
kijos; ir jų dalis jau aplei
do Turkiją.

NAZIAI LAIKO (TURKIJĄ 
PRIEŠŲ PADĖJĖJA

Berlin. — Nazių laikraš
čiai rašo, jog Turkija jau 
nustojo buvus bepusiška ša
lim. Kuomet Turkija pasi
rašė tarpusavio apsigynimo 
sutartį su Anglija ir Fran
cija, tuomi Turkija įsitraukė, 
į talkininkų karo ratą prieš 
Vokietiją, sako nazių spali

niu laiku Jungtinėse Valsti- da; bet Turkijai “gal teks

Washington. — Roosevel
to valdžia tikisi, kad Ang
lija ir Francija greitai pa
sinaudos Amerikos kongre
so tarimu praleist (joms) 
karo įrankius ir per kelias 
arčiausias savaites užsisa
kys Amerikoj ginklų 
amunicijos už bilioną 
lerių (tai už tūkstantį

ir 
do- 
mi-

jauAnglija ir Francija 
užsisakė Amerikoj septynis 
tūkstančius aštuonis šimtus 
kariškų lėktuvų už 75 milio- 
nus dolerių.

Roosevelto valdžia tikisi, 
kad Anglija ir Francija 
pirks iš Amerikos didžiu- 

jose yra bent 10,825,000 be-’ gailėtis,” kad jinai taip su-pins daugius oro bombų, 
įvairių kitų sprogimų, kari
nių radio prietaisų, trokų, 
tankų, kanuolių, kariškų 
švyturių ir įvairių kitų pa
būklų.

BEDARBIU SKAIČIUS PAKI 
L0, NEŽIŪRINT KA

RIŠKŲ DARBŲ

Washington. — Dabarti-

darbių, nežiūrint, kad fab
rikai skubotai gamina, karo 
reikmenis Anglijai ir Fran
ci jai. Šiuo tarpu Amerikoje 
yra 2,700,000 daugiau be
darbių negu jų’ buvo dveji' 
metai atgal. Tokius skait
menis prisiuntė visiems se
natoriam ir kongresmanam 
D. Lasser’is, pirmininkas 
Amerikos Darbininkų Są
jungos (Alliance). Savo lai
ške jiems Lasser’is reika
lauja, kad šalies kongresas 
nutartų palaikyti viešus 
WPA darbus bent trims mi- 
lionams bedarbių.

sigiminiavo §u Anglija ir 
Franci j a.

(Turkija, pagal savo su
tartį su.Angliji ir Francija, 
sutiko praleist tų dviejų ša
lių karo laivus per Darda- 
nellų protaką į Juodąsias 
Marias. Iš šių marių jie ga
lėtų daryt karo žygius 
prieš Sovietus, o aplinki
niais keliais ir prieš Vokie
tiją,—nors Turkija minimo
je savo sutartyje žada, kad 
Turkai nedalyvausią jo
kiuose karo žygiuose, kurie 
būtų atkreipti prieš Sovie- 
tų Sąjungą.) ■ ■

Melas apie Naziy Submariną 
ir Angly Laivą

Sovietus; jie patys planuo
ja karo žygius prieš Sovie
tų Sąjunga; todėl Sovietai 
turi apsisaugoti ir užtikrint 
apgynimą savo Leningra- 
dui, kuris turi tiek gyven
tojų kaip visa Suomija, — 
rašo “Pravda.”

Lenkijos buvęs užsieninis 
ministeris a

Sovietai siūlė, kad Šuo-įšalau ja 
in norkpltn snvn siona t.ildn ■ ' _mija perkeltų savo sieną tiki 

keliomis myliomis toliau į 
šiaurius nuo Leningrado; 
Sovietai už tai siūlė Suomi
jai du kartu daugiau žemės, 
negu jie prašė užleist, dėlei 
Leningrado apgynimo.

Bet Suomijos užsieninis 
ministeris Erkko, kursto
mas vakarų Europos impe
rialistų, vis tiek rėkauja 
prieš Sovietus. Jis elgiasi

Beck'as, kuris 
pasitikėjo tūlu valstybių 

parama, ir todėl žuvo Len
kija.

“Bet mes pasiųsime po 
velniais visus tokius manev
rus ir sieksime tikslo, kurio 

mūsų saugu- 
kaip kad “Pravda” 

perspėja Suomijos politikie
rius, karo provokatorius.

Paryžius. — Vokiečiai, 
matyt, rengiasi šturmuot 
francūzus, bet francūzai 
pasirengę atmušt juos.

Shanghai.
laiviai suardė anglų misijos

Japonų or

kaip buvusios I bažnyčią Hinywoj, Chinijoj

Boston, Mass.—Amerikos 
prekinio laivo “Excambion” 
kapitonas sako, jog tai yra 
tik išmislas, būk Vokieti
jos subrtiarinas užpuolęs bei 
sužeidęs prekinį Anglijos 
laivą- “Coulmore”, netoli 
Jungtinių Valstijų. Jeigu 
tas Anglijos laivas kiek nu
kentėjo, tai nuo audros, o 
ne nuo submarino, kaip tei
gia “Excambion” kapito
nas, kurio laivas plaukė tik 
už kokio šimto mylių nuo 
Anglijos laivo “Coulmore”.

ANGLŲ LAIVYNAS MA
TĄS “CITY OF FLINT”
London. — Anglai sako, 

kad jų karo laivynas matąs 
nazių varomą, Amerikos 
(kontrabandišką) laivą “Ci
ty of Flint” į Vokietiją, 
girdi, anglai (gal) nekliu
dysią jiem parsivaryt tą 
laivą namo. Nes anglai ne
norį statyt į pavojų “City 
of Flint” jūrininkus.

tuvus ir kitus karo pabūk
lus iš Amerikos. Šiuolai 
kongresmanai abelnai pa
kartojo savo tarimą, kurį 
jie buvo padarę jau praei- 
toj kongreso sesijoj.

Dabartinėje nepaprastoje 
kongreso sesijoje senatas 
priėmė panašų sumanymą, 
tik su mažais skirtumais. 
Tiem skirtumam išlyginti 
dabar yra sudaryta komisi
ja iš senatorių ir kongres- 
manų. Po komisijos pasikal
bėjimų senatas ir kongreso 
atstovų rūmas balsuos su
manymą su komisijos pa
tarimais.

Nėra abejonės, kad kon
gresas priims pamatinius 
punktus šio sumanymo; o 
tie punktai yra štai kokie:

Pardavinėti kariaujan
čioms Europoje šalims gin
klus ir amuniciją, bet jos 
turi čia jau Amerikoj už
simokėti už tuos pirkinius 
ir išsigabenti juos savais 
(o ne Amerikos) laivais;

Uždraust Amerikos pilie
čiams keliaut kariaujančių 
kraštu laivais; V-

Užgint kariaujančioms ša- 
---------- lims paradvinėti savo bonus 

ANGLIJOS PREMJERAS SA- Jungtinėse valstijose; už-

Anglijos Valdžia Vis 
Slepia Tikruosius 
Savo Karo Tikslus
London. — Anglų seimo 

“aukštajame” rūme kai ku
rie lordai reikalavo, kad 
valdžia pasakytų, kokiais 
tikslais iš tikro yra dabar
tinis karas vedamas. Į tai 
užsieninis ministeris lordas 
Halifax atsakė, jog “svar
biausias karo tikslas tai lai
mėti karą,” ir atmetė rei
kalavimus parodyt, ko Ang
lija nori pasiekt šiuomi ka
ru. j

Ministeris Halifax tik ap
linkui šnekėjo, kad Anglija 
“kariauja už laisvę” ir šiuo
mi karu “nori panaikinti 
karus pasaulyje” abelnai.

(Šitaip talkininkų impe
rialistai kalbėjo ir pereita
me pasauliniame kare.)

KO, NAZIAI NEPATENKIN
TI MOLOTOVO KALBA

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham- 
berlainas seime tvirtino, 
kad Berlynas “nelabai pa
tenkintas” Sovietų komisa
rų pirmininko Molotovo 
kalba, pasakyta Vyriausia
me Soviete. Nes Molotovas 
nežadėjo Vokietijai karinės 
paramos.

Chamberlainas vėl pasa
kojo, būk Anglija “

draust čia rinkt pinigus ka
riniams tų šalių tikslams, 
ir tt.

Bet kongreso atstovų rū
mas dauguma balsų atmete 
kongresmano Wolcotto siū
lytą pataisymą, kur jis sa
kė : Amerikos valdiškoms 
įstaigoms turi būt uždraus
ta duot bet kokias paskolas 
kariaujantiem kraštam.

(Kongresmanai, atmesda
mi šį uždraudimą, tartum, 
pareiškė, kad Amerikos val
džia galėtų duot karinių pa

ir Franci-remian-: skolų Anglijai i 
ti taikos reikalą” ir stojan- jai./ 
ti “prieš bet kokį išsivysty- ,T. ,
ma karinio užpuolimo.” Visas sumanymas bend-

I rai tarnauja Anglijai ir 
--------------------- į Franci jai prieš Vokietiją, 

nes Vokietija per blokadą iš 
Angjijos pusės negali pasi
naudot Amerikos ginklais.

Anglijos Imperija Žlugs, Sa
ko USA Biznio Žinovas

Boston. — Jeigu Anglija 
ilgai tęs karą, tai jinai tu
rės žlugt kaipo didžioji im
perija, valdanti daugybę 
kolonijų, kaip sakė Roger 
W. Babson, garsus Ameri-

Sugrįžta Vokietijos Amba
sadorius i Turkiją

Istanbul, Turkija.—Hitle- 
kos finansų ir biznio žino-1 ris, buv° Pasijukęs savo 
vas, kalbėdamas Bostono1 ambasadom] Fr. von Pa- 
Prekybos Rūmui. I >,e^ IS ,Tur^°.s ‘

I kad ambasadorius plačiau
Jeigu gana ilgai tęstųsi i praneštų apie Turkijos tar- 

karas, tai po jo aukščiau
siai iškiltų Sovietų Sąjunga 
ir Vokietija, kaip kad pra
našauja p. Babson. Jis dar 
jžiūri galimybę aukštai pa
kilt Chinijai ir Japonijai; 
bet nieko nesako apie Fran- 
ciją. Nes Francija šiame 
kare veikia jau tiktai kaip 
Anglijos komanduojama pa- 
gelbininkė..

pusavio pagalbos sutartį su 
Anglija ir Francija ir pa* 

‘aiškintų, kodėl Turkija ne- 
sitarė su Vokietija arba ko
dėl Turkų valdžia nesilaikė 
bent bepusiškumo.

Dabar von Papenas, po 
10 dienų, jau vėl sugrįžo į 
Turkiją.

ORAS.—Giedra, šilčiau.
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“Lietuva”
Tokiu pavadinimu šiomis dienomis pa

sirodė naujas mėnesinis žurnalas. Jo re
daktorium yra Juozas Tysliava, o admi
nistratorium ponia Anita Bichusa. Žur
nalo antrašas: 188 Bleecker St., New 
York. Kaina metams $2, o pavienio nu
merio 20c.

Pirmas “Lietuvos” numeris techniki
niai daro gražaus įspūdžio. Viršelis dai
lus, su p. Urbšio atvaizdu. Bendrai, žur
nalo technika patraukli.

Savo įvedamajam, redakcija žymi:
“Turėdami galvoje tai, kad Amerikos 

lietuvių visuomenė yra susiskirsčiusi j 
sroves, į tam tikrų ideologijų partijas, 
mes iš anksto pareiškiame: naujam laik
raščiui bus labai svarbu tai, kas tą mūsų 
visuomenę jungia, o ne tai, kas ją skiria, 
skaldo. Mes, gerbdami visų žmonių įsi
tikinimus, visų srovių ideologijas, taip 
pat sakome: naujas laikraštis skiriamas 
visiems lietuviškai mąstantiems ir vei
kiantiems, visiems lietuviškosios kultū
ros darbą dirbantiems žmonėms.”

Tai gražiai pasakyta. Būtų gražu ma
tyti tokį žurnalą, kuris jungtų visus įvai- 
riaip mąstančius žmones, kuris galėtų vi
siems patarnauti. Dejap pirmasis “Lietu
vos” numeris neatrodo galėsiąs tąją mi
siją įvykinti, kaip to negalėjo padalyti 
kiti, pirmiau ėję žurnalai ir laikraščiai. 
Mat, mes gyvename ne kur nors dauso
se, bet žemėje, kurioje kol kas yrą kla
sės, kurioje eina kovos, katros gimdo 
ideologijas ir partijas ir visokius žmonių 
pasiskirstymus. Norėsi būti geras vie
niems, būsi blogas kitiems ir vice versa.

Taigi ir “Lietuva” jau savo pirmajam 
numeryj negalėjo išlaikyti tos lygsvaros. 
Tuojau po įvedamojo telpa pasaulinės 
politikos apžvalga, kurioje p. redakto
rius matė reikalo pasisakyti ir apie eu
ropinius taip daug visiems rūpimus poli
tikos reikalus. Savo žodžio paryškinimui 
redakcija įtalpina paimtą iš buržuazinės 
spaudos karikatūrą, rodančią, kaip Stali
nas sveikinasi su Hitleriu. Ir ten pat:

“Labai mažai kas tikėjosi, kad Stali
nas eitų į talką Hitleriui... Kaip ko
munistų internacionalas, paskelbęs šūkį 
prieš karą ir fašizmą, už taiką ir demo
kratiją, staiga galėjo susidraugauti su 
nacionalistais, demokratijos priešais, ka
ro kurstytojais?”

Kaip matome, “Lietuvos” redakcija 
nenueina toliau, kaip “Naujienos”. Ji, 
redakcija, iš to paties arsenalo naudojasi 
ta pačia “amunicija”, tais pačiais gink
lais, kokius gamina komunistinio judė
jimo priešai. Juk visiems aišku, kad Ko
munistų Internacionalas neturi jokios 
draugystės su Vokietijos nacionalistais. 
Jeigu Sovietai padarė nepuolimo ir pre- 
kybos sutartis su Vokietija, tai juk ne
reiškia komunistų su naciais susidrau
gavimą. Sovietų Sąjunga troško ir trok
šta prekybos ir nepuolimo sutarčių su 
visais kaimyniškais kraštais todėl, kad 
jai rūpi taikus sugyvenimas, jai rūpi 

.. taika, o ne karas. Antra vertus, kiek tai 
liečia Europos karą, tai jis šiandien ve
damas Anglijos ir Franci jos iniciatyva. 

.Još paskelbė karą Vokietijai, o ne Vo- 
kietija Anglijai ir Francijai.

Be abejo, tatai gerai žino ir “Lietu
vos” redakcija, bet jai, mat, rūpi būti 
“nepartyve” ir todėl reikia gnybžtelti 
komunistams į pašonę, reikia suduoti 
Sovietų Sąjungai, nes kitaip, redakcija, 
matyt, mano, kai kas gali “Lietuvą” rau
dona pavadinti, o šiandien tas Amerikoj

“ne madoj.”
Taigi viršpaminėtas ir jam panašūs 

“Lietuvos” pareiškimai ir parodo, kad 
šis naujasis žurnalas nėra nepartinis, kad 
jis turi aiškų partinį antspalvį, niekaip 
nepriimtiną tiems, kurie stovi su pažan
giąja visuomene .

Žurnale 
straipsnių 
lapių s .

“Keleiviui
Kai mes kadaise nurodėme, kad “Nau

jienos” remia šiuo metu einantį imperia
listinį karą Europoje, tai “Keleivis”, gin
damas “Naujienas”, pasakė, būk taip ga
li rašyti tik “nesveiko proto žmogus.” 
Mes tuojau “Keleiviui” atsakėme, nuro
dydami, kad “Keleivio” redaktorius ne
žino ką rašo ir jis, bendrai, kraipo fak
tus, kiša savo skaitytojams tokias “ži
nias,” kurios nieko bendro neturi su 
tikrove.

Dabar “Keleivis” mums atsako; Jis, be 
kitko, šitaip rašo:

“‘Laisvė’ norėtų, kad ‘Keleivis’ girtų 
Stalino-Hitlerio vienybę, o smerktų 
Francūziją ir Angliją, kurios veda ‘im
perialistinį’ karą prieš Sovietų partne
rį...”

Mes niekad to iš “Keleivio” nereika
lavome. Viskas, ko mes norime, tai kad 
“Keleivis” būtų atviras ir viešai pasisa
kytų, kur jis stovi, šiandien vyriausias 
klausimas yra sekantis: remti Europos 
imperialistinį karą ar neremti? Mes tam 
karui esame priešingi. Mes netikime, kad 
per karą Vokietijoj bus atsteigta demo
kratija. Mes netikime, kad Vokietijoj 
karas padarys “parėdką”. Mes manome, 
kad Hitlerį gali nuversti tik patys Vo
kietijos žmonės, kai jie matys reikalo. 
Mes esame giliai įsitikinę, jog kiekvieno 
krašto žmonės yra šeimininkai ir savo 
ateities viešpačiai. Jeigu šiandien Vo
kietija karą pralaimėtų ir Hitleris būtų 
nuverstas, sakysim, jis nuvyktų pas kai
zerį Wilhehną į Hollandiją, tai tas daly
kų padėties Vokietijoj nepataisytų, kaip 
nepataisė per.,pereitą karą. Juk Anglijai 
ir Francijai šiandien nerūpi demokrati
ja. Jom rūpi ir rūpės tik savo imperialis
tiniai interesai.

Todėl kiekvienas žmogus, kuriam Hipi 
taika, mes manome, šiandien ir turi visa 
energija reikalauti, kad karas būtų už
baigtas ir nebūtų liejamas nekaltų žmo
nių kraujas.

Mes pasakysime atvirai: šiandien mes 
negalime bendrai veikti su tais žmonė
mis, kurie remia tą imperialistinę žmo
nių skerdynę.

“Keleivis” gali kalbėti ir rašyti ką tik 
jis nori. Mes niekam .nenorime uždaryti 
burnos. Bet tuo pačiu sykiu mes reika
laujame aiškumo ir dar daugiau aišku
mo. Tegu “Keleivis” pasako savo pozici
ją atvirai, tuomet mes žinosime, su kuo 
turime reikalą.

Taigi lauksime iš “Keleivio” aiškaus 
ir tiesioginio pasisakymo: ar jis remia 
imperialistinį karą Europoje, ar ne?

Trys Metai “Momentui”

Pažangūs Argentinos lietuviai leidžia 
savo savaitraštį “Momentas”. Spalių 8 
d. sukako lygiai trys metai, kai laikraš
tis pradėjo išeidinėti. Todėl “Momento” 
laida iš spalių 4 d. yra paaukota atžymė- 
jimui laikraščio trijų metų gyvavimo su
kaktuvių. Telpa daug bendradarbių ir 
platintojų paveikslų, telpa eilė straips
nių apie laikraščio buitį. “Momento” re
dakcija šitaip rašo apie laikraščio atsira
dimą ir gyvavimą:

“Niekam nėra paslaptis, kad besikei
čiant Argentinos vidaus politikai, lietu
vių kolonija pasiliko be populiarės demo
kratinės spaudos, kuri stovėdama darbo 
žmonių pryšakyje, duotų bendrą kas
dieninio gyvenimo orientaciją^

“Negalima nepažymėti, kad per tą lai
kotarpį taipgi egzistavo darbininkų 
spauda, kuri dėl tam tikrų susidėjusių 
sąlygų, negalėjo pasiekti plačiųjų lietu
vių kolonijos masių. Todėl tuo laikotar
piu įsivyravo demagoginė spauda, kuriai 
vidujinės sąlygos daug padėjo stiprėti ir 
plėstis, nes slegiant tokiai atmosferai, 
kolonijoj susidarė panašiai spaudai gera 
dirva.

“Bet gyvenime viskas keičiasi. Todėl 
taip keitėsi kolonijoj ir spaudos gyveni
mas. Pasikeitus vidaus tvarkai ir pri
ėjus prie galutinos išvados, kad spau-

dos klausimu tokioje formoje, kolonija 
negalėjo ilgiau tęsti, buvo j ieškoma iš
eities, kad kaip nors užpildžius tokią 
spaudos spragą. Viskas ėjo tam tikru 
keliu, dideliu prisiruošimu ir atsarga. 
Spalio mėn. 8 dieną, 1936 metais, pasiro
dė pirmas ‘Momento’ numeris, kuris pa
sisakė, nes jam ir buvo lemta užpildyti 
esamą spaudos spragą mūsų kolonijoje. 
Visi žinome, kad kiekvieno darbo pra
džia yra sunki, o ypatingai spaudos dar
be.

“ ‘Momento’ pirmosios dienos buvo 
gana sunkios, nes visuomenės ir pažan
gaus darbo priešai, pamatę iš ‘Momento’ 
pusės gan rimtą priešą pradėjo pulti ir 
daryti desorganizaciją net’ pačių steigė
jų tarpe. Jiems pavyko pasitraukti savo 
pusėn vieną kitą steigėją ir jų pagalba 
dar smarkiau pradėjo daryti ardymo 

s . z f

Kaunas.—“Liet. Aidas” ve
damajame “Svarbių sprendi
mų išvakarėse,” apžvelgęs 
šiomis dienomis vykstančius 
lemiamus pasikeitimus, kurių 
pasėkoje visa eilė tautų iš pa
grindų turėjo pakeisti savo 
valstybinę ir politinę būseną, 
be kt. rašo: “Dėl to ir Lie
tuva nėra izoliuota nuo 
bendros Europos tautų politi
nio gyvenimo raidos. Dėl to. 
ir Lietuvai tiesioginiai tenka 
dalyvauti visuotiniajamh šių 
dienų valstybinių sienų judė
jime. Nors šią raidą mes su
tinkame ir su dideliu susirū
pinimu, tačiau niekas neužgin
čys mūsų konstatavimo, jog 
Lietuva iki šiol yra viską pa
dariusi, kad savo kaimynų ir 
tolimesnių kraštų atžvilgiu 
būtų išlikusi tokiose pozicijo
se, kurias jai nubrėžė savi ide
alai, tarptautinė teisė, teisin
gumas ir bendro sugyvenimo 
dvasia.

Lietuvos .yisuomenei nerei
kės priminti, jog ir ateityje 
šie dėsniai pasiliks mūsų vals
tybės vairuotojų vedamaja 
žvaigžde. šis mūsų visuome
nės įsitikinimas turi išlikti ir 
tuo atveju, jeigu naujųjų fak
tų akyvaizdoje mūsų vyriau
sybei tektų spręsti didžios is
torines reikšmės sprendimus. 
Kokio pobūdžio jie bebūtų, 
visuomenės pareiga yra nesu
svyruoti šiame įsitikinime ir ti
kėti, kad lietuvių tautos ir

neužtenka išmintingo valsty
bės vadovų sprendimo. Tauta, 
žinodama, jog kiekvienu nau
jų politinių aplinkybių iškili
mo atveju jos vadai daro tai, 
kas esamomis sąlygomis yra 
geriausio, supras ir atatinka
mai įvertins tuos sprendimus, 
kuriuos formuoja šių dienų re
ali politinė padėtis, 
krašto sprendimams 
ir, reikalui ištikus, 
remti disciplinuotu, 
brendusiai tautai
veiksmu yra aukščiausia kiek
vieno piliečio pareiga, aukš
čiausias šio momento reikala
vimas.”

Tiems 
paklausti 
juos pa
tik su- 
būdingu,

Klaipeda. — Klaipėdos uos
tui atitekus Vokietijai, jis 
tuojau buvo pradėtas persta
tyti taip, kad atatiktų jūrų ka
ro uosto reikalavimus. Aiš
kiai buvo matyti, kad žadama 
įrengti jūrų laivyno bazę. Ka
dangi uostas tokio pobūdžio 
sąlygoms netiko, buvo negilus, 
pereitą vasarą buvo pradėta 
jis gilinti ir buvo kalbama, 
kad tie darbai turi būti baig
ti iki‘spalių mėnesio. Tačiau 
šiomis dienomis visi tie darbai 
buvo nutraukti, nors nėra pa
skelbta to nutraukimo prie
žastys.—

Lietuvai numatytoji laisvoji 
uosto zona, kuri yra paskir
ta prie muitinės, jau aptverta 
ir baigiama sutvarkyti taip, 
kaip numatyta susitarime

Lietuvos valstybiniai interesai tarp Lietuvos ir Vokietijos, 
yra mūsų visų apsprendžiamo- Klaipėdoj teigiama, kad lais- 
ji, neapskaičiuojama ir ne pa- voji zona bus perduota Lietu- 
keičiama vertybė. Kad tą 
vertybę tinkamai išsaugojus,

vai spalių 15 d.
Lietuviškų kultūriniu drau-

Klausimai ir Atsakymai
šyti kandidatai, jeigu tik 
jie gaus reikiamą skaičių 
balsų, bus pilnai tiesotai iš
rinkti į miesto tarybą ir 
niekas jiems negalės pasto
ti kelią.

Taigi, Komunistų Partija 
labai gerai ir tiesotai elgia
si, varydama vajų už .įra
šymą jos kandidatų ant ba
loto lapkričio 7 d.. Jeigu 
tiktai Cacchione, Amter, 
Crosbie ir Begun gaus rei
kiamą skaičių balsų, jie bus 
išrinkti į miesto tarybą.

Brooklyne, tai yra, Kings 
County,' gyvena labai daug 
lietuvių./Visi jie turėtų bal
suoti už I*ėter V, Cacchio- 
nę į miesto tarybą. Yra pui
ki proga jį išrinkti. Prie 
proporcionalės sistemos, nei 
vieno balsas nenueina vel
tui. Nepamirškite to.

Lapkričio 7 d., gavę ilgą 
balotą, gale rasite tuščių 
vietų ir pirmutinėje tuščio
je vietoje Brooklyno bal
suotojai padėkite kletkutė- 
je No. 1 ir paskui įrašykite 
Peter V. Cacchione. Turite 
viską pilhai surašyti: ir 
vardą ir pavardę ir viduji
nę raidę V. Tai labai svar
bu. A/’

ą skaičių balsų, ar

ąs miesto taryboje,

Klausimas:
Gerb. “Laisvės” Redakci

ja: Štai kas labai svarbu 
žinoti visiems New Yorko 
ir Brooklyno balsuotojams. 
Komunistų Partija varo 
kampaniją, kad jos kandi
datai—Peter V. Cacchione 
Brooklyne, Paul Crosbie 
Queense, Amteris Manhat- 
tane ir Begun' Bronxe, bū
tų užrašomi ant baloto lap
kričio 7 d. Bet, daleiskime, 
kad jie taip ir gautų rei- 
kali
jie galę tų J/ht išrinkti ir už
imti v
kuomet jų vardai nepasiro
do ant oficialio baloto? Ga
li daug balsuotojų pamany
ti, jog jie balsuodami už 
Cacchione ir kitus komunis
tus tiktai numes veltui sa
vo balsus. Paaiškinkite, 
kaip.iš tiesų dalykai stovi?

; Brooklynietis.
Atsakymas:

Pagal miesto čarterį, ba
lote yra palikta kelios 'tuš
čios vietos, į kurias balsuo
tojai gali įrašyti savo kan
didatų vardus, nors tų kan
didatų nebūtų ant bal.oto 
atspausdinta. Ir taip ųra-

darbą.
“Nežiūrint visų kliūčių ir sunkumų, 

blogiausiose sąlygose pradėtas darbas 
buvo varomas pirmyn. Laikui bėgant vi
suomenė pamačiusi teisingą ‘Momento’ 
liniją ir jo užsibrėžimus, pradėjo akty
viau bendradarbiauti ir remti, kas davė 
progą ‘Momentui’ ne tik sustiprėti, bet 
ir atmušti visus priešų puolimus.
“Šiandien ‘Momentas’ prasimušęs iš pir

mojo peri jodo Sunkumų, švenčia savo 
trijų gyvavimo metų sukaktuves. Jau 
trys metai laiko, kaip ‘Momentas’ ne tik 
Argentinoje, bet ir visose Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijose, varo plačią kul
tūrinio darbo vagą, stovėdamas darbo 
žmonių sargyboje ir kovodamas su visais 
šio darbo priešais?’

Mes linkime “Momentui” pasekmingai 
gyvuoti ir bujoti.

gijų Sandoros ir Aukuro kny
gynai, kurių patalpos savo 
laiku buvo vokiečių gestapo 
užantspauduotos ir invento
rius patikrintas, dalis knygų 
atrinkta, iki šiai dienai nėra 
lietuviams sugrąžinti, tačiau 
vietos lietuvių veikėjai teigia, 
kad .netrukus knygynus pasi
seksią atgauti. — Klaipėdos 
krašte pradėta šaukti kariuo
menėn 1911 ir 1912 m. gimę 
vyrai, pirmoj eilėj tarnavusieji 
Lietuvos kariuomenėj. Klaipė
diškiai lietuviai didžiuojasi, 
girdėdami iš vokiečių karinin
kų gražius atsiliepimus apie 
jų šeimos narius, tarnavusius 
Lietuvos kariuomenėj. Esą, tai 
narsūs ir gerai apmokyti ka
riai, kurių jau ne vienas pa
sižymėjęs dabartinėse kovose.

—Be kitų žymesniųjų klaipė
diškių, pašauktas į vokiečių 
kariuomenę ir “Lietuvos Ke
leivio” buv. redaktorius Jur
gis Tramišius ir tarnaująs 
motociklių batalijone, taip 
pat mobilizuotas ir pasiųstas 
į lenkų frontą buvęs klaipė
diškių nacionalsocialistų vadas 
dr. Ernst Neumanas, kuris 
esąs batarejos vadu ir daly
vavęs keliose kautynėse.—Pa
skelbta ir eilė jau kare žuvu
sių klaipėdiškių.—Šilutės ap
skrityje jau apgyvendinta 40 
iš Vokietijos atgabentų kolo
nistų. Laukiama ir daugiau ‘ 
atgabenant. Visi jie yra pasi- 1 
žymėję nacionals o c i a 1 i s t ų 
partijos nariai.

Kaunas. — Nuo spalių 1 d. 
Lietuvoje žymiai atšalo oras 
ir naktimis prasidėjo šalnos su 
gruodu. Naktį į spalių 4 d. 
kaikuriose Lietuvos vietose 
(Šiauliuose ir Telšiuose) tem
peratūra jau buvo nukritusi 
iki 4 laipsnių žemiau nulio.

Kaunas. — Merkinėje in
ternuoti septyni lenkų garlai
viai po ištisos savaitės plukdy
mo Nemunu, pasiekė Kauną 
ir padėti Kauno žiemos uoste.

Kėdainiuose spalio 3 dieną 
“Singer” siuvamų mašinų at
stovybės patalpose kilo gais
ras. Iš ryto pakūrenus kros
nis šeimininkai išėjo į miestą 
ir uždarė krautuvę. Iš atdaro 
pečiaus niekam nesant iškri- 
tusios žarijos uždegė grindis. 
Iššaukti gaisrininkai gaisrą 
tuojau likvidavo.

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

s.

s.

Šiandien kontestantų surašąs stovi šiaip:
Pehk&Uskas-Taniošauskas-Simutis 

LawrCnce-Nashua .............
J. Bakšys, Worcester ......................
A. Stripeika, Elizabeth ..................
ALDLD 10 kp., Philadelphia ....
K. Žukauskienė, Newark .............
D. M. Šolomskas, Brooklyn .........
Waterbury Vajininkai ....................
G. Shimaitis, Montello ....................
Senkevičienė-šlapikas, Easton . . . 
V. Vindziulis, Hudson ....................
J. Rudman, New Haven....................
L. Prūseika, Chicago ........................
S. Paulenka, Lowell ........................
R. AučiUs, J. Bimba, Paterson ....
A. Klimas, Hartfordo ......................
S. Kuzmickas, Shenandoah ...........
A. Žemaitis, Baltimore ....................

Puidokas, Rumford ......................
J. Navickas, Haverhill ....................
J. J. Mockaitis, Bridgeport...........
J. CHuplis, Springdale, Pa.................
H. Žukiehė, Binghamton .................
A. Mickevičius, Bristo! . ..................
M. Klimas, Richmond Hill .............
J. Žilinskas, Lewiston ......................
A. Taraška, Hartford ......................
A. Žemaitis, Baltimore ....................
J. Bdrris, Dedham ............................
M. Youčes, Cleveland ........................
L. Petrokas, Leechburg .................
V. Andrulis,. Chicago ......................

Mason, New Haven......................
Urbonas, Pittsburgh ...................
J. Repšys, Milford ........................
Simutis, Nashua .............................

J. T»ugas, Detroit ...............................
P. Kabosis, Maidsville ...... 
J. Miliauskas, McKees Rocks . . . • 
F. J. Madison/ Youngstown ...........
Senas Vintas, Gibbstown ..................
J. A. Jerome, Barre Plain . . . 
Ig. Kubiliunas, 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. Lideikienėr Great Neck ...........
P. Sprindis, Kenosha ........... ..
J* Visockis, Wilkes-Barre...............
A. ValinČius, Pittston........................
M. Klimas,, Richmond Hill ...........
R. Mižara, Brooklyn ........................
S. Žostautas, Kapuskąsing, Canada
J. Adams, Grand Rapids..................
J. Ramanauskas, Minersville .....
K. Kuzmickas,. Harrisoft ..................
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Tre&as puslapisLAISVE

Amerikos Lietuviai Poetai ir Beletristai
žemiau telpąs rašinys yra paimtas iš “L. žinių” spal. 7 d. laidos. 'P-nas Jurginis šiuo 

metu dar tebegyvena Jungi. Valstijose; jis yra “L. ž.” korespondentas.—“L.” Red.

1.

DINGUSI KALĖDŲ KAUKĖ
Poeto Kalėdų Kaukės lietuvių grožinėje li

teratūroje nebėra. Yra tik Kleofas Jurgelionis, 
advokatas, “Tėvynės” redaktorius. Kalėdų 
Kaukė mirė ir prisikelt nebežada. Atsakymas, 
kurį girdėjau iš buvusio poeto lūpų, buvo 
toks:

—Ne, eilių neberašysiu.
Aš nebeklausiu kodėl.
Kleofas Jurgelionis, poezijoj vadinęsis Ka

lėdų Kauke, aukštas, padžiūvęs vyras. Į- ame
rikoną, kokį mes linkę vaizduotis, jis nepana
šus. Jis aukštas, liesas, žanduose matyti išsi
šovę kaulai.

—Mano sveikata ne pavyzdinė, sirginėt ten
ka,—sako jis.

O darbo, kuris duoda duoną, labai daug. 
Savaitraštį tenka ne tik redaguoti, bet ir pub
licistika užpildyt. “Tėvynė” yra Lietuvių Su
sivienijimo Amerikoje laikraštis. Toji organi
zacija didelė, plati, turtinga, joje yra visokių 
pažiūrų ir tikslų žmonių. Joje yra ir intrygų, 
kurios dažnai ir redaktoriaus nervus paliečia.

Kalėdų Kaukės atminimui imi ir prisimeni 
jo eilėraštį apie jūrą ir mergas.

Kai mergelės grėbė šieną,
Aš stovėjau pąjūryj.
Puiki jūra, puikios mergos,—
Neramu širdyj.
Kilo jūros baltos bangos,
Tėškė šviesiu sidabru.
Išsidraikė gelsvos kasos, 
žiba gintaru.
Pūtė vėjas pietvakaris,
Ūžė jūra vis smarkiau, 
Vėjo sučiuptas grėbėjas 
J save šaukiau.

- Ir kai jūra įsiūžus
Svaidė lig manęs putas, 
Aš čia pat sykiu turėjau 
Jūrą ir mergas.

Poezija dezertyrų daug turi. Iš jos pabėgo 
ir Kalėdų Kaukė. Jos nebėra. Yra tik Kleofas 
Jurgelionis, advokatas, “Tėvynės” redaktorius.

II.
TYSLIAVA GRJžTA POEZIJON

Ateivius Amerikoje vadina grinoriais. Tys- 
liava grinorius, bet su praeitim. Jis jau spė
jo būti vieno Amerikos lietuvių dienraščio 
redaktoriumi. Dabar jis leidžia žurnalą, pa
vadintą “Lietuva.” Netrukus pasirodys pir
mas to žurnalo numeris. Ten būsią visko, bū
sią ir poezijos, būsią ir. kalbos apie duoną.

O, duona!
Kad tu žinotum, kaip aš tave myliu 
Ir kokiomis iliuzijomis aš kaišausi, 
Tai tu pas mane ristumeis, 
Ne kepalais,
O mėnesiais ir saulėmis,
Ne kiek nemažesnėmis
Kaip ten,
Tariamoje dangaus mėlynėje.

Tysliava turi parašęs poemą apie savo pro
tėvius prūsus. Ji pasirodys netrukus ne Ame
rikoje, o Kaune, kurios nors leidyklos lange. 
Toji poema rašyti pradėta seniai, prieš daugelį 
metų, dabar ji jau baigta ir laukia raidžių 
rinkėjo.

—Ar Lietuvon grįžti nemanai?
—Jei kada parvažiuosiu, tai kaip svečias. 

Čia vedžiau, turiu žmoną, jau turiu pirmuo
sius pilietybės popierius. . .

Mudu apkalbėjom daugelį Lietuvos rašytojų, 
poetų. Vienus išgyrėm, kitus išpeikėm. Bet 
apie poeziją kalbėti aš vengiau. Sakiau:

—Apie ją aš labai mažai nusimanau.
* —Apie poeziją nereikia nusimanyt, reikia 
ją mylėt,—atšovė man Tysliava.

Teisybė, poeziją kaip kokią mergą reikia 
mylėt ir greičiausiai dėl tos meilės Tysliava 
grįžta atgal poezijon su istorine 'poema. Grį
žimo proga prisimena vienas jo 'ilgo eilėraščio 
posmas:

Išgelbėkite mane iš buržuazijos nagų, 
Iš prostitučių glėbio. ‘
Gana jau bus egzotiško Paryžiaus 
Ir maskarado.

III.
“BEšVINTANčIO RYTO” AUTORIUS

Retas kuris lietuvis poetas sau duoną pelnos 

iš poezijos. Ir St. Jasilionis, savo eilių rinkinį, 
pavadintą “Bešvintančiu Rytu,” išleidęs 1936 
m. pragyvena ne iš poezijos. Jis net ne redak
torius. 1909 m. atvažiavęs Amerikon jis dirbo 
saliūne pas savo švogerį. Vėliau dirbo batų 
fabrike, siūdamas pamušalus. Ir dabar tą 
patį darbą tebedirba gyvendamas Binghamto- 
ne, netoli New Yorko. Kai darbą baigia fab
rike, tada jis imasi plunksnos ir rašo eiles.

Mūsų kelias—ne gėlynas, 
Mūsų dienos—ūkanotos, 
Vargo viesulas tebdūksta 
Ir dienele ir nakčia.
Slenka valandos įkyrios, 
Lemia žūtį pirmlaikinę, 
Bado šmėkla sukaliojas 
Netoliese—čia ir čia...

Jasilionis eiles dar vis rašo. Tiesa, kai ku
riose maža poezijos, bet tarp menkesnių'pasi
taiko ir visai vykusių. Jeigu jam reiktų ma
žiau dirbti fabrike, jis galėtų daugiau skaityti 
ir mokytis, nes pagal mano išmanymą, poetas 
arba beletristas kasdien turi dešimt kartų dau
giau perskaityti negu parašyti. Jasilionis, savo 
eiles deda į Amerikos lietuvių spaudą, kai ku
rias jų atsiunčia ir j Lietuvą, vienam jauni
mo žurnalui.

IV.
ANTANO TŪLIO NEBEGIRDĖTI

Tulys rašė dramas ir apysakas. Už “Aš bu
čiavau tavo žmoną” jis Lietuvoje buvo vienos 
leidyklos premija apdovanotas. Kritikai apie 
jį rašė gerai. Kai buvo Trečio Fronto laikai, 
jis buvo trečiafrontininkas. Tulys buvo Lietu
voje labiau žinomas negu Amerikoje. Ameri
kiečių aš klausinėjau:

—Kur gyvena Tulys?
—Koks Tulys?
—Tas Tulys rašytojas, kuris premiją Lie

tuvoje gavo.
—Beje, yra toks, bet kur jis gyvena, ką 

jis veikia, negaliu tau pasakyti, negaliu ir 
jo adreso duoti.

Klausiu kitą. Kitas šitaip sako:
—Tulys vaistininkas, jis turi savo drugšto- 

rę, ten vaistus, sodę ir šaltakošę pardavinėja, 
knygų jis neberašo.

Amerikos lietuvių spaudoje Tulys nei apy
sakomis nei dramomis nesirodo. Ne taip jau 
seniai jis buvo parašęs publicistinį straipsnį 
apie buvusius savo draugus iš literatūrinio 
fronto. Bet to straipsnio geriau neminėti, nes 
tai nekrologąs pačiam autoriui.

O dar vienas knygų mėgėjas man sakė, 
kad Tulys turįs tiek daug prirašęs, kad jo 
raštų visoms redakcijoms ir leidykloms pa
kaktų. Aš pats Tūlio nors ir jieškojau, bet 
neradau.

V.
MIZARA RAŠO APYSAKAS

Toji apysaka, kurią Mizara dabar rašo/yra 
penktoji pasaka iš eilės. Be apysakų jis yra 
išleidęs dar kelias knygas kelionių aprašymų, 
jis yra- parašęs politinių brošiūrų. Viską krū
von sudėjęs turi pasakyti, kad Rojus Mizara— 
Rasoda yra produktingiausias Amerikos lietu
vių rašytojas. Be to, jis dar dienraštį reda
guoja, kasdien straipsnius rašo. Rašo jis ne
paprastai. Paskutinė jo apysaka Lietuvoje iš
einančiuose žurnaluose buvo palankiai recen
zuota. O Mizara tikisi, kad kuriamoji apysa
ka pralenks visas iki šiol jo parašytas.
' Gerai, kai rašantysis’ pats savimi nepaten

kintas, jis galės tobulėti.
—Ar Lietuvon negalvoji atvažiuoti?
—Kasmet vis važiuoju ir neišvažiuoju, nes 

dykai nė vienas laivas neveža. Norėčiau pa
matyt savo gimtąją Dzūkiją, Merkinę, pasi
kalbėt su lietuviais rašytojais. Kitais metais 
važiuosiu. Gal mūsų dienraštis ekskursiją su
rengs, gal pamestų pinigų rasiu.

—Už apysaką juk honoraro gausi.
—Laivakortei honoraro nepakaks. Ameri

koje honorarus moka tik mūsiškė Literatū
ros draugija, iš jos aš gaunu. Kitos tokios lei
dyklos Amerikos lietuviai neturi.

Kritikos beveik nėra. Lietuva Amerikos lie
tuvių .kultūriniu gyvenimu nesidomi. Iš Lietu
vos mes tik girdim:

—Pinigų, pinigų,—tarsi Amerikos lietuviai 
aukso kasyklas turi. Kultūros pas mus niekas 
nejieško, tik pinigų... ,

VI. '•
APIE KITUS, VISUS Iš KARTO

Kartą Amerikos lietuvių spaudos kliube aš 

girdėjau paskaitą apie knygas, laikraščius ir 
jų leidėjus. Paskaitą skaitė kunigas Milukas. 
Kiek ten įdomių dalykų teko išgirsti. Kai ku
rios knygos buvo išvežtos už miesto ir sude
gintos, nes jų. niekas nenorėjo pirkti. Dar yra 
sandėlių, užverstų lietuviškomis knygomis. Į 
jas įdėta tūkstančiai dolerių. Amerikoje yra 
daug daugiau knygų rašytojų, negu aš pami
nėjau.

Karpius, “Dirvos” redaktorius, yra keletą 
knygų parašęs. Jo knygos nupirktos ir iš ame
rikietiškų sandėlių atgabentos į lietuviškus. 
Tokiu būdu žmogui atsimokėta valiuta už jo 
nuopelnus, tik, žinoma, ne literatūrinius.

Dabartinis “Vienybės” redaktorius p. Vi- 
taitis taip pat yra grožinės literatūros knygą 
parašęs. Ji vadinasi “Gyvenimo dumble.” 
Jakštys-Senas Vincas pradėjo leisti savo raš
tų seriją. Pirmasis jo raštų tomas iš spaudos 
išėjo 1929 m. Antro tomo dar nėra. Bet Se
nas Vincas, lietuvis—farmeris, turįs nedidelį 
ūkį, dar vis rašo.

—Dabar rašau ilgą apysaką iš negrų gyve
nimo,—kalbėjo jis man, kai aš į jo farmą 
buvau nuvažiavęs.—Bet, va, nėr kada rašyti. 
Reikia arti, akėti, vištas prižiūrėti, žiemą dau
giau parašysiu, mažiau darbų bus. Vienas de
biutantas (Pranulis), Amerikon atvažiavęs 
jau po karo, šiomis dienomis išleidžia savo 
poezijos rinkinį, pavadintą vieno eilėraščio 
vardu “Dingus Rožytė.” Dar lieka keletas 
Amerikos lietuvių poetų ir beletristų nepami
nėtų. Nepaminėtieji dėl to neužsigaus ir 
man atleis, o mano skaitytojai dėl jų nepa- 
minėjimo daug nenukentės. y

J. Jurginis.
New York/

Massachusetts V aisti jos 
Menininkam

Draugai! LMS 11-ro Apskričio koncerto 
prirengimas jau pradėtas. Komitetas taria
si su solistais, orkestrą ir abelnai ruošia 
planus, kad parengimas išeitų sklandžiai, 
kad niekas nebūtų pamiršta, šis pirmas šio 
sezono parengimas bus inspiracija ateities 
darbui, kurio yra labai daug. Todėl kon
certo pasekmingumu turi rūpintis apskričio 
vienetai irgi rimtai.

'Praneškit Rengėjam apie Programą

šeštadienio laidoj, “Laisvės” Meno Skyriu
je buvo pranešta apie koncertą ir prašoma 
kolonijų menininkų rengtis imti dalyvumą 
programoj. Mes įsitikinę, kad menininkai 
imasi darbo šiuo reikalu. Bet rengėjam bū
tinai reikalinga žinoti, kurios kolonijos ims 
dalyvumą programos pildyme. Todėl, drau
gai, būtinai praneškit apskričio sekretorei 
šiuo antrašu :

• M. K. Sukackienė,
18 Hillside St., 
Worcester, Mass.

Moderninė Poezija
Poezijos kūrėjai, nestovį ant vietos, įieško 

savo rašysenai naujų kelių. Jiems svarbu 
ne vien tai, ką pasakyti poeziją mėgian- 
čiam skaitytojui, bet ir kaip pasakyti.

Ne per senai buvo kai kur įsipilietinusi 
taip vadinama moderninė poezija,—tai ra
šysena neprisilaikanti klasikinių formų. Tei
giama, kad šios poezijos didelis šulas buvęs 
Sovietų Sąjungos poetas Majakovskis. Bet 
vėlyvesnėje savo kūryboje jis vėl grįžo į 
klasikines formas. Moderninė poezija žy
miai buvo išsiplėtusi ir lenkuose. Ją rašė 
jaunieji poetai. Rašė, žinoma, ir lietuviai.

Moderninė poezija reiškėsi visai atitrūku
si nuo klasikinės poezijos. Anot Maja- 
kovskio teorijos, moderninėj poezijoj turi 
reikštis gyvenimo, darbo ritma^ ir dinamika. 
“Ši poezija turi smarkiai veikti skaitytoją, 

/turi jame sudaryti satitinkamą nuotaiką, 
įspūdį.” O rašytojas turi “būti nepaprastu 
meisteriu, talentingu poetu, norint naujai, 
įspūdingai ir ritmiškai atvaizduoti gyveni
mo reiškinius, to gyvenimo, kuris būtų vi
siems suprantamas, visus .veiktų. . . Deja, 
dauguma silpnesniųjų poetų šios poezijos,, 
esmės visai nesuprato. Buvo manoma, kad 
‘naujoviški’ eilėraščiai labai lengva rašyti, 
reikia tik sugalvoti prašmatnią eilėraščio 
ornamentiką, sakinius išsklaidyti ir bus 
‘naujoviškiausias’ eilėraštis,” teigia vienas 
rašytojas vilniečių “Vienkartinyje,” žvelg

damas Juozo Kėkšto moderninės poezijos 
rinkinį “Toks Gyvenimas.”

Kadangi Amerikos lietuviuose moderninė 
poezija kaip ir nebuvo pasireiškusi, neskai
tant vieno kito mažai vykusio bandymo, to
dėl pravartu bus bent trumpame rašinėlyje 
ją parodyti.

Juozo Kėkšto rinkiny, anot kritiko, yra 
ir vykusių moderninės poezijos eilėraščių, 
yra ir nevykusių. Norėdamas paveikti skai
tytoją, išreikšti drąsų kovos norą, poetas 
turėjo sukaupti labiausiai aktingus, dina
miškus elementus, kurių sugrupavimas su
darytų smarkų, ryžtingą toną ir ritmą. Bet 
tas reikalavimas ne visur išlaikytas. Dalis 
jo eilėraščių dvelkia pesimizmu ir kartais 
net pilna rezignacija. Poetas prislėgtas gy
venimo neteisybės, skundžiasi, sakytum, ro
do žmonėms savo sielos žaizdas. Tas gilus 
skausmas ir liūdesys taip prislegia poetą, 
kad išnyksta jo kūryboje koks nors ryžtin
gesnis tonas, drąsesni žingsniai. Jis rezig
nacijos pagautas, matydamas prieš akis 
daugelį kelių, nebežino kur eiti. Tatai žy
mu jo eilėraštyje “Keliai”:

Keliai—keliai—kaip daug kelių— 
kiekvienas jų 
kitur mus veda.
Vieni patogūs— 
kiti kaip ledas 
slidūs.
Sueina—

skirstosi— 
kairėn—

dešinėn— 
pirmyn—

atgal— 
eini, renki ir nežinai: 
aplinkui tik keliai...

keliai. . .
, Kairėn, dešinėn ar tiesiai 

eit?—O gal 
sustot, prigult pavėsy?
Suki tu, laužai galvą—nežinai: 
aplinkui tik keliai...

keliai. . .

Hartford, Conn,

Bet yra jo eilėraščių ir tokių, kuriuose 
poeto nuotaika nušvinta viltimi, nuskamba 
ryžtingesniais tonais, kur jis pasireiškia 
stovįs tvirtai—ant kietos žemės. Eilėraštyje 
“Užkite vėtros,” jis sako :
Tamsi—šalta naktis—suspaudė žemę replėm. 
Tarytum biesas iš pragaro ištrūkęs— 
visa kas gyva, 
lyg padūkęs— 
išnaikint nori ir sukepint.
Sukepint kraują gyslose, kurs plaukia maiš

to venom,
paminti širdį, kuri sprogo lyg granata, 
žvaigždžių lietum užliedama kiekvieną— 
kas tiktai vargą, panieką tebmato.
Tamsios—šaltos nakties—aš prieglobsty ir 

vėliai.
Ant rankų vėl grandiniai žvanga.
Jaučiu tiktai,_ 
jausmais girdžiu, 
kaip ten—už mūro—vėjai 
kovoja su naktim, 
kad ūžia vėtros, šėlsta uraganai. 
Kovokit—vėjai!
Ūžkit—vėtros!
Šėlkit—huraganai!
Aš su jumis!
Minčių man pančiais niekas neužgniauš.
Nors iš jūs tarpo plėšo degančias širdis, 
tokias kaip mano— 
žinau, kad rytąs, naujas rytas— 
greit išauš!

Menininkų Veikla
Spalio 19 d. man teko daly

vauti Laisvės Choro mėnesi
niam susirinkime. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Iš ko
misijos paaiškėjo, kad dar 
svetainė savo įplaukomis ne
apsidengia išlaidų. Mat, vasa
ros sezone mažai kas ją ran- 
davoja. Bet iš rengimų komi
sijos pasirodė, kad jie stengia
si tas visas skyles užlopyti 
trumpu laiku. Nuo praėjusios 
vakarienės liko pelno $20.

Raportavo komisija veikalo 
“Bombos,” kad jis bus vaidi
namas gruodžio 10 d. ir, prie 
to, būsiąs gražus koncertas, 
kurį išpildys Laisvės Choras 
su stygiečiais po vadovyste 
Vinco Visockio, šio koncerto 
programa bus įvairesnė už vi
sas kitas buvusias. Dainuos 
dvi grupės merginų ir vaiki
nų. Mokytojas juos jau la
vina atskirai. Dainas laiko 
slaptybėj vieną nuo kitos. 
Mat, yra paskirtas praizas $5 
už geresnį sudainavimą. Tas 
bus sprendžiama klausytojų.'

Delegatai išdavė raportą iš 
praėjusios LMS 4-to Apskričio 
konferencijos. Pasirodė, kad 
atlikta nemažai darbų. Aiš
kiausias raportas buvo tai d. 
O. Baltulionytės. Nors dar 
jauna, bet sugabi tame darbe.

Nutarė išrinkt koresponden
tą dėl aprašymo kultūrinio 
darbo veiklos ir viso aplamo 
judėjimo dailės srityje, ir kad 
būtų rašoma angliškam sky
riuj “Laisvėj.” Tam darbui 
atlikti išrinko jaunuolę O. 
Baltui ionytę.

Aplamai paėmus, mūsų me
nininkai progresuoja dailės 
srityje neblogai.

—o—
Iš Parengimo

Spalio 21 d. buvo surengtas 
balius su šokiais dėl naudos 
LMS ir “Laisvės.” Prisirinko 
gražios publikos, daugiausia 
jaunuolių. Visi linksminosi 
prie geros orkestros. O ren
gėjai dėjo visas savo pastan
gas, pardavinėdami laimėjimo 
tikietukus, kad tik padarius 
daugiau virš minėtoms įstai
goms pelno. Girdėjau, kad 
liko $16.

Tai iš to turėtų imti pavyz
dį ir kitos LMS vienetos.

Nemunas.

Moderninę poeziją skaityti—mes neįpra
tę, nes mes jos neturėjome, arba jei turėjo
me—tai tik vieną kitą bandymą. Gi Kėkš
tas toj linkmėj bene bus vienas toliausia 
pažengusių, nežiūrint to, kad ir jis turi už
metimų dėlei vieno ar kito dalyko.

Kad jau rodyti, tai norisi rodyti tos mo
derninės poezijos ir. daugiau.

štai dar to paties autoriaus:
I

Sunku
pavieniui išėjusiems foruman.
žingsniams

vispm 
kriptimis

išsiblaškius
švinas lengvai širdis 
liepsnojančias pervers— 
jų maištą nuslopins, 
norim/I^es to, ar,nenorim.

(Tąsa ant 4-to puslapio)

LMS Pastogėje
IlI-čio Apskričio Ribose

Spalių 21 d., Brooklyne, įvy
ko LMS Centro ruoštas vaka
ras. Jis buvo ruoštas tuo tiks
lu, kad išduot dovanas tiems 
vienetams, kurie pereitame 
LMS vajuje pasidarbavo naujų 
narių gavime. Pirmoji dovana 
suteikta Brooklyno Aido Cho
rui; antroji — Jaunimo Cho
rui, Montreal, Canada; trečioji 
—Chorui Pirmyn, Great Neck, 
N. Y.

Dovanas gavo ir du LMS ap
skričiai—IV-tas ir III-čias. IV 
Apskritys pasirodė geriausiai 
veikusiu vajaus metu, ir jis 
gavo $15 dovanų; III-čiasai 
Apskritys suorganizavo stygų 
orkestrą (Brooklyne) ir apdo
vanotas $5. t

Dovanas priėmė suminėtų 
vienetų pirm., kurie aktu
aliai dalyvavo kalbamo vakaro 
ceremonijose.

Koncertinę programos dalį 
išpildė III-čiojo Apskričio šios 
meninės jėgos:

Brooklyno Aido Choras, Eli- 
zabeth’o Bangos Ch., Great

(Pabaiga 4 pusi.)
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KĄ MAČIAU IR PATYRIAU 
LIETUVOJE

——   1 1— P. Baranauskas ....... t . :;^==^==^=====

(Tąsa)
Del Radio Leidimai ir Suvaržymai

Parplaukiam iš Švedijos miestelio Kal- 
męr į Klaipėdą; diena tyki, graži; laivas, 
kuriuo plaukėm iš Švedijos į Klaipėdą, 
nedidelis, nes dideli laivai Klaipėdoje nei 
negali priplaukti; mūs viso buvome 4 
keleiviai—vaikštom sau. po tą laivą, kaip 
tikri to laivo “gaspadoriai”; grajinam 
radio, klausomės programų iš Vokieti
jos, Varšavos, Maskvos, Rygos,Vilniaus; | 
bet mes visi susiinteresavę gauti bent 
ką iš Kauno, o ant radio Kaunas pui
kiausiai pažymėtas. Klausiam tvarkos 
prižiūrėtojo, kodėl mes negaunam pro
gramos iš Katino? Atsakymą gaunam, 
kad iš Kauno radio programų bei'žinių 
Klaipėdoje negaunama—persilpna Kau
no stotis. Tiesa, klaipėdiečiai iš Kauno 
radio žinių ir negauna.

Parvažiuoju į Dzūkiją, Veismūnuose, 
kalbuosi su namiškiais apie radio (na
miškiai turi ausinį radio); jie bėdavoja 
irgi, kad iš Varšavos, Maskvos ir Vil
niaus girdį neblogai, bet jau iš Kauno 
labai silpnai. Be to, pasirodo, kad kau
niškė stotis dargi mažai ir veikia—ko
kias dvi valandas į dieną; truputėlį ryte, 
pietums, ir vakare.

Girdi ar negirdi, nesvarbu, bet bile 
jau turi kokį ten suklerusį radio priim
tu vėlį, turi mokėti už jį mokesčius, turi 
turėt leidimą; turi žinot įstatymus. Pa
vyzdžiui, jeigu radio garsinis, tad klau
sant iš Maskvos programos, negalima di
desniam būriui klausytis, kaip ketu
riems asmenims. Jeigu policija suseks— 
gaus klausytojai arešto, o pats radio 
aparatas atsidurs valdžios nuosavybėn. 
Beje, klausantis garsiniu radio iš Mask
vos žinių ar bent kokios programos, ne
leistina laikyti atdaras langas, kad pra
eiviai neužgirstų kokios “raudonos” mu
zikos ar agitacijos. Tačiaus, jeigu nori 
girdėt gražesnę muziką ar daihų, arba 
tikslesnių, teisingesnių pasaulinių žinių, 
—tai tik iš Maskvos tą gali ir girdėti.

Leidimo reikia dviračiui, leidimo rei
kia laiveliui, nežiūrint, kad tas laivelis 
bus iš geldos padarytas, bet jeigu jis prie ! 
valdiško kokio ežerėlio—turi būt leidi

mas (“laisniai”), kaip automobiliui.
Smagu Buvo Susitikti su Lietuvos 

Dorąja Inteligentija 
<

Kartą nuvažiuoju su vienu žymiu vi
suomenės veikėju į Alytų, užeinam vie
noje progresyviško laikraščio kontoroje, 
randame būrelį inteligentų. Perstato: 
štai, šis draugas yra “Kuntaplio” ben
dradarbis, šis jaunas, inteligentas P., 
dirbąs vienoje privatiškoje įstaigoje, o 
šis yra “L. ž.” feljetonistas ir tt. Apipy
lė minėti žmonės mane,- kaipo amerikie
tį, įvairiausiais klausimais. Tuo jaus man 
priminė ir vienas ir kitas laikraštinin
kas, kodėl jie negauną punktualiai “LaL 
svės”? Kodėl “laisviečių” žmonių ma
žiau parvažiuoja į Lietuvą? ir daug, 
daug kitokių klausimų jie statė. Kai į 
kuriuos atsargiai atsakinėjau, kiek ga
lėjau.

Šitie žmonės be pasididžiavimo, šiame 
mūsų ilgame pasikalbėjime “ponas” ne
sigirdėjo; nors tame būrelyje buvo jau
nų vyrų, inteligentų, baigusių aukštuo
sius mokslus, studijavusių įvairias mok
slo šakas užsieniuose. Kiek pasikalbė
jus, pasirodė, kad beveik visi šitie jauni 
vyrai jau suspėję vieni ilgiau, kiti trum
piau atsėdėti po keletą metų mūsų tė
vynės Lietuvos kalėjimuose. Jie sėdėjo 
už tai, kad nesutiko su dabartinės vy
riausybės fanatizmo taktika, kad laisvai 
mąstė.

Klausaisi tokių žmonių kalbos ir ste
biesi, kuomet mokslo žmogus, suprantąs 
dalykus plačiai savo šalies, kuomet jis 
pažįstąs puikiai kitas šalis, kuomet jis 
galima vadinti politiniu strategu, turi 
slapstytis, negalįs viešai išsireikšti savo 
nuomonės, negalįs pasidaryti žmoniško 
gyvenimo, o tuom pačiu sykiu, pasak vie
no literato, “amžini ablavukai” susodin
ti aukštose, atsakomingose, valdiškose 
vietose.

Ilgainiui paaiški, kad čia randasi ir 
Komunistų Partijos narių; sueinam Vi
sai į artimus, draugiškus santikius. Pa
sižada, aplinkybėms leidžiant, rašinėti , 
“Laisvei” ar kitiems kairiesiems ameri
koniškiems lietuvių laikraščiams.

(Bus daugiau)

EARL BROWDER, 
Generalis Sekretorius Jung
tinių Vsalstijų - Komunistų 
Partijos, kurį nesenai 
areštavo tikslu pakenk
ti darbininkų veikimui.

WORCESTER, MASS
Pranešimas Worcesterio Lie
tuvių Politinio Sąryšio Vi

siem Worcesterio Lietu
viam Balsuotojam

Lapkričio (Nov.) 7 dieną 
bus miesto valdybos rinkimai. 
Ta diena yra svarbi, kaip kan
didatam, taip ir balsuotojam. 
Kiekvienam piliečiui ar pilie
tei yra sunku sužinoti geru
mą ar 
kiekvieno 
balsuotojų 
nepažįsta 
balsavimo 
už savo išnaudotojus, už savo 
priešus, 
per savo

Todėl 
Politinis 
niam susirinkime• 
laikytam Piliečių

sunku
praeities

kandidato;
visai nežino, 

kandidatų ir 
atiduoda savo

re kordus 
daug 
arba 
laike 
balsą

ir tą viską padaro 
nea psižiūrėjimą. 
Worcesterio Lietuvių 
Sąryšis savo mėnesi- 

spalio 27, 
Kliubo sve

tainėj, apkalbėjo kiekvieno 
kandidato tinkamumą ir per
žiūrėjo rekordus abiejų kan
didatų į miesto majorus. Vien
balsiai nutarė remti sekančius 
kandidatus^^m. prašo visų lie
tuvių balsuotojų įsitūmyti: 
Ant miesto majoro, John S. 
Sullivan, demokratas. Ant 
alderman-at-large, R. P. Du
bois, demokratas
Committec-at-large, J. M. 
Grath, demokratas. Ant 
dermanu, v/arde 6 ir 8, 
suokite už demokratus.

Ant councilmanų balsuokite 
visuose varduose už demokra
tus. Sekretorius.

Ant School
Mc-

8

Detroito Žinios
Draugo Wm. Z. Fosterio 

Prakalbos
Kitą trečiadienį, lapkričio 
d., 8 vai. vakare, kalbės d.

Wm. 'Z. Foster, Finų Svetai
nėj, ant 14-tos ir McGraw 
gatvių. Tą dieną bus paminė
jimas 22 metų nuo įsikūrimo 
Sovietų valdžios Rusijoj. 
Apart prakalbų, bus ir dalis 
programos ir daugiau kalbė
tojų. šiose prakalbose kiekvie
nas privalo būti, nes dalyva
vimas masinėse prakalbose 
reiškia spėką darbininkų kla
sės.

ninku laimėjimas, o reakcio
nieriai turi pasitraukti į šalį.

Po Miestą Pasidairius

Detroito miesto centre ran
dasi milžiniška krautuvė 
Crowley Milinei' Co. Ten daro 
milžiniškus pelnus. Bet darbi- • 
ninku algos yra labai skrum-; 
nios ir darbininkai yra ver
čiami dirbti viršlaikį už tą pa
čią algą. Ir nepaprastai reikia 
skubėti prie darbo. Todėl šios 
kompanijos darbininkai daž
nai streikuoja dėl geresnių al
gų ir už sumažinimą viršlai
kių ir skubumo. Ten darbinin
kai organizuoti į AF of L. šiuo 
laiku tęsiasi streikas apie trys 
savaitės, ir nežinia, kada 
baigsis. Tad kada apsidairai 
atvykęs į miesto centrą, tai 
pirmiausia matysi pikietų eilę 
apie Crowley Millner krautu
vę. Detroito sąmoningi darbi
ninkai turėtų nelankyti tos 
krautuvės, kolei tęsiasi strei
kas.

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuvr*

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas
Mtne

(liquor#

Gaminam valgius Ir 
t u r iin e Amerikos 
išdirbinio ir impor- 1 tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

gana

tarpe

Rašybos Pamokos

I

*

i

pirmadienis ir trečia-! 
7:00 v.v., įvyksta pa-) 
lietuvių rašybos, 4097' 
Svetainėj. Mokytojas

Kas 
dienis, 
mokos 
Porter
geras žurnalistas J. Jurginis, j

Alvinas.

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Sakote—
kelias prieš mus erškėčiais nuklotas; 
kai kam gal atrodo ir tolimas. . . 
Nenusigąskim!
Jau trypė jį arklio kanopos, 
kraujo rasa jau vilgė jo kaktą— 
mokėkim tik žingsnius 
sutaikyti 
taktan!
Jeigu vieningai sustoję eilėsna 
drąsiai į ateitį žengsim— 
stebuklų nelauksim— 
uždangą tamsią 
nuo saulės 
nutrauksim!
Tuomet

užgiedosime
pergalės 

giesmę! ,
. (Iš “Toks Gyvenimas“)

Progoje reikia pažymėti, kad vilniečių 
rašytojų įvairūs vienkartiniai literatūros 
leidiniai buvo reiškėjai žymios jų pažangos, 
tik mažai jie tebuvo atžymėti 'mūsų spau
doj, ir dar mažiau buvo mūsuose paskleis
ti. Tiesa, jie mažu egzempliorių kiekiu ir 
tebuvo spausdinti—vos apie 500 egz. kiek
vienos laidos. Bet, aišku, jei būtų buvę už
sakymų, jų egzempliorių kiekis galėjo pa
daugėti su kiekvienu leidimu.

Lenkijos ponų valdžioj pažangioji lietu
viai vilniečiai kentė visokeriopą priespaudą. 
Ar dabar, Vilniui perėjus į lietuvių rankas, 
ją gyveniman įeis daugiau laisvės spindulių, 

' kol kas, pasakyti dar negalima.
St. Jasilionis.

Kova Nesibaigia

Nuo pradžios spalio mėner 
sio tęsiasi kova Dodge’aus 
dirbtuvės darbininkų su kom
panija. šios Chryslerio kom
panijos tikslas buvo priversti 
darbininkus skubiau dirbti už 
tą pačią algąjr būtų greit su
trumpinę valandas, darydami 
daug daugiau produkcijos į 8 
valandas. Kolei kas eina de
rybos ir dirbtuvė atydžiai pi- 
kietuojama kas diena, septy
nias dienas savaitėj, per ištisą 
dieną. Kaip matosi, kompani
ja stengiasi demoralizuoti dar
bininkus visokiais būdais, kad 
tik užkenkti streikui. Bet dar
bininkų solidarumas 
tvirtas iki šiolei.

Jau matėsi lapeliai
darbininkų, kad darbininkai 
neklausytų CIO vadų, nes, 
girdi, jie yra komunistų dik
tuojami ir komunistai vado
vauja šį streiką. Kadangi tar
pe lenkų darbininkų buvo pa
kilęs kerštas prieš Sovietus, 
tad ir tūli kompanijos agentai 
bando skleisti tarpe darbinin
kų bjaurią pagiežą prieš uni
jos vadus panašiu tikslu. Bet 
darbininkai greit permato 
agentų klastas ir nesiduoda 
save suvilti.

Derybose su Chryslerio kom
panija tūli klausimai sutaikin-į 
ti sulyg darbininkų reikalavi
mų, bet dar svarbesni punktai 
į kontraktą neįrašyti. Derybos 
tęsiasi ant toliau.

Kitos dirbtuvės irgi stovi 
ant sargybos. Jeigu kompani
ja bandys operuoti, tad išeis į 
atvirą kovą.

Sovietų

Hamtramcke 
svetainėj, 3014
kas sekmadienį po pietų bū
na rodami Sovietų judžiai ir 
labai įdomūs matyti. Pradžia 
nuo* 2 vai. iki 8 vai. vakare. 
Tęsis per ištisą žiemą. Įžanga 
25c. Rusų kalba, angliškai pa
aiškina.

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.
BEDFORD AVENUE
Brooklyn, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

231

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y

Filmos

darbininkų
Yemans St.,

LMS Pastogėje
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Neck’o Pirmyn Choras ir New
ark© Sietyno Choras; apait 
chorų, ėmė dalyvumą Ensam- 
blis Aidbalsiai iš Brooklyno ir 
Liet. Stygų Orkestrą (Brook
lyno). Dainininkai-solistai bu
vo: L. Bunkienė, A. Klimaitė ir 
Pr. Pakalniškis; pijano solo pa
skambino jauna pijanistė A. Ži
linskaitė.

Vakaro nuotaika buvo graži.

ir jo apylinkė. Reiškia, Pirma
sis Apskr. paskutinėje vieto
je. .. Todėl tenka viešai pri
minti : Duokite Centrui žinių 
apie apskričio komiteto veiklą, 
o taipgi ir apie apskričio ribose 
vienetus. Apskričio valdyba bū
tinai turi turėt nuolatinį .kon
taktą su LMS Centru ir šiek 
tiek kooperuoti su juomi.

Can., met. duoklė, $5.

Užpuolė Papjaut Japo
nijos Generolą

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

Tel. TRObridge 633®

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Centrai SkrSro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais i 

10-12 ryte

LMS ir I Apskr. Dėmesiui
Rytinėse valstijose randasi 

trys LMS apskričiai—2-ras, 
J3-čias ir 4-ta.s (Mass., New 
York-New Jersey ir Conn.). 
Visi šie apskričiai turi išsirin
kę savo komitetus ir valdybas, 
kurios yra kontakte su LMS 
Centru ir su juom kooperuoja. 
Bet tame dalyke visai pasilikęs 
Pirmasis Apskritys — Chicaga

Parama L. M. Sąjungai
LDS 24 kp., Great Neck, Y., 

per J. Vanagienę, $2.10.
LMS IV-to Apskričio konfe

rencija aukojo $5.
LDS 67 kp., Montello, Mass., 

$4.75.
LDS 200 kp., Brooklyn, N.

Y., $2.10.
LDS 135 kp., Linden, N. J., 

met. duoklė, $5
LDS 45 kp., Auburn, Me., 

per J. Apšegienę, $3.
ALDLD 5 kp., Newark, N. 

J., per J. Paukštaitį, $3.
Jaunimo Choras, Montreal,

“Lietuva” »
Šis LMS 3-jų veiksmų sceniš

kas veikalas jau gatavas. Vi
sos dramos grupės yra .kviečia
mos jį imti vaidinimui. Kaina 
—35c. už kopiją.

“Lietuvą“ parašė jaunas ra
šytojas Waller Kubilius. Auto
rius vaizdžiomis scenomis, kaip 
kokioj panoramoj, rodo Lietu
vos pergyventus istorinius mo
mentus.

Pats veikalas parašytas taip, 
kad jame vaizduojamos scenos 
gali'būt vaidinamos bile viena 
atskirai, neprarasdama savo 
prasmės. Todėl, kad ir nedidelė 
vaidintojų grupė, gali šį veika
lą vaidinti.

Veikalas ne tik vaidinimui, 
bet ir pasiskaitymui gali būt 
maloniu patenkinimu. Įsigykite

Pr. Balsys,
LMS Centro pirm.

Tokio. — Japonas jau
nuolis M. Yabuchi, įėjęs į 
traukinį, užpuolė kinžalu 
žudyt generolą Kaz. Ugakį, 
buvusį Japonijos užsieninį 
ministerį, bet Ugaki išliko 
gyvas. Užpuolikas norėjo 
paskerst jį už tai, kad ge
nerolas Ugaki esąs “per
daug demokratiškas;” o te
kis demokratiškumas, girdi, 
trukdo užkariavimą Chini- 
jos ir įvedimą “naujos tvar
kos” Rytinėj Azijoj.

(Taip generolas Ugaki 
buvo užpultas penki mėne
siai atgal, bet Japonijos 
cenzūra tik dabar praleido 
šią žinią.)

Balsuokime už Darbo 
Atstovus

f

I

Mussolini ir Hitleris 
Tebėra Draugai

Roma. — Nežiūrint, 
Mussolinis

kad 
perorganizavo 

savo ministerijas ir pakeitė 
savo karo jėgų vadus, bet 
jis laikosi vienybės su Vo
kietija, kaip pareiškia Ita
lijos fašistų vadai ir jų 
spauda.

London, lapkr. 2.—Vokie
čių submąrinas paskandino 
dar vieną prekinį Anglijos 
laivą, virš 2,000 tonų įtal
pos.

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

(Kampas Roebling St.)

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

»---------
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Lapkričio 7 d. įvyks visuo
tinas piliečių balsąvimas išrin
kimui Detroito miesto majoro 
ir miesto tarybos. Taipgi bus 
balsavimas ant Michigan val
stijos kaip kurių urėdų. Todėl 
kiekvienas pilietis turi rimtai 
pagalvoti, kad balsą atiduoti 
už savo atstovą, o ne už prie
šo. Kiekvienas žino, ką mes 
darbininkai laimėjome turėda
mi majoru p. Readingą. Kiek
viename streike buvo kruvina 
kova su policija. Gatvekarių 
darbininkai buvo apšaukti blo
giausiais žmonėmis, kada jie 
pareikalavo geresnių sąlygų. 
Pieno darbininkų streikas liko 
išardytas su pagelba p. Read- 
ingo policijos. Kur tik nepa
žvelgsi šviesiomis akimis, 
sur darbininkų kovos 
persekiotos per žiąurią 
ją.

Detroito ir Dearborn
cionieriai labai džiaugėsi 
išrinkimui -Readingo ir Dick- 
insono, kad Michigan tikrai 
visur bus “open shop.” Todėl 
dabar, gavę gerą pamoką, tu
rime pasirinkti sau už majorą 
Edward J. Jeffries, ir į mies
to tarybą John Hamilton. Ran- 

atsto- 
Todėl

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

vi- 
buvo 

polici-

reak-
po

dasi ir daugiau, ^<urie
vauja mūsų reikalus.
lapkričio 7 d. turi būt darbi-

Tildai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynu.* 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo) j

Krautuvėj. 4
Manhattan Liquor Store E

RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Special

LJWUVSK4
GERIAUSIA DUONA “

ŽASCHOLES BAKING
532 Grand St, Brooklyn

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETU V 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jfūsų duoną valygyda- 
rni sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Earl Browder Bostone ant Symphony Hall
Lapkričio (Nov.) 5 d., sek

madienį, Bostono didmiestyj 
įvyksta didelis parengimas 
paminėjimui Rusijos Proleta
rinės Revoliucijos. Vyriausiu 
kalbėtojom bus Earl Browder, 
Komunistų Partijos generalis 
sekretorius. Taipgi dainuos 
pasauliniai garsus dainininkas 
M. Bauman.

Draugo Browderio tikslas 
bus išdėstyti šių dienų pasau
linę situaciją ir komunistų

turn neprasčiau pasirodyti. 
Todėl atvažiuodami atveškit 
ir nuo savo organizacijų fi
nansinės paramos, taipgi ir 
nuo pavienių ypatų. Bet kad 
žymiai pasirodyti, tai mes lie
tuviai turėtum bendrai auką 
priduoti ne mažiau $50. Prie 
svetainės durų stovės draugai 
iš distrikto: J. Grybas, S. Pen- 
kauskas, J. Karsonas, ir ' at- 
veštas aukas priduokite jiems, 
o tie draugai, sutvarkę, pri-

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 2832 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 423 ■ ■ 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
Tavern Bona Vita

423 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 3580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I>aw at' 238 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3076 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 4719 — 5th Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KEARN’S BAR & GRILL 
4719—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

poziciją dabartiniame kare ir duos kaipo bendrą sumą nuo 
Amerikos liaudies užduotys, Massachusetts lietuvių.
kad neprileisti Amerikos į k.v Todėl visi ir visos lietuviai
ra.

Lietuviai darbininkai ir jų 
organizacijos, pasistengkim 
parodyti savo sąmoningumą ir 
simpatiją Komunistų Partijai, 
dalyvaudami šiame paminėji
me.

Visų tautų organizacijos at
eis į Browderio prakalbas su 
keletu desėtkų dolerių auko
mis. Mes lietuviai irgi turė-

ir lietuvaitės būkite šį nedėl- 
dienį, lapkričio 5 d., 3 vai.
po pietų, Symphony Hali, 
Huntington ir Massachusetts 
Avės.

Generalė įžanga 25c; re
zervuotos sėdynės 40c.

Kviečia Komunistų Partijos 
Lietuvių Pirmas Distriktas.

Sekr. J. Grybas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3134 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 5507 — 8th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARLSON & KALLEVIG TAVERN 
5507—8th 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 IJcense No. 
RW 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Ijiw at 51 Asland Pl., Borough 

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

ALESSANDRO LA VALLE 
Silver Moon Restaurant

51 Ashland Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6123 Ft. Hamilton P’way, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
YE OLDE NEIGHBORHOOD INN, Inc. 

6123 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 540 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 646 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.’

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
Myrtle Restaurant & Bar

646 Myrtle Ave., Brooklyn/. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 390 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 140 Frost Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11378 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 212 
Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the 
-premises.

ANNE PEPPER 
Pep’s Self Service Dairies

212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS GELFAND & MAX HERMAN 
Gelfand & Herman Kosher Delicatessen

937 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 433 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4811 Avenue N, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE APOSTOL 
AP Bar & Grill

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
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FURMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and Bedding

Matrosai Yra Mūsų Specialumas
Pamatykite’ kaip jie yra daromi mūsų dirbtuvėje.

s 
s 
s
5

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

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovų.

5

Binghamton, N. Y.
Mūsų mieste mylimi svečiai- 

viešnios iš kitų miestų
Pas mus Binghamtone lan

kėsi dd. S. V. Kuzmickai iš 
Shenandoriaus, kurie pildė 
programą 14 Oct. parengime 
3 organizacijų. Savo gražio
mis dainomis ir balsais palink
smino mus. Taipgi buvo drau
gė L. Kavaliauskaitė-Bunkie- 
nė, brooklynietė. Dainavo 
viršminėtame parengime ir 
gražiai pasirodė su dainavi
mu. Ogi draugas Walter Žu
kas iš Elizabeth, N. J. irgi da
lyvavo tam parengime, akom
panavo visiems dainininkams. 
Už tai didelis ačiū priklauso 
jiems.

Taipgi lankėsi parengime 
serantoniečiai draugai Ona ir 
Petras Pabalai. Pranešė nau
jieną, kad jų vyresnis sūnus 
Algirdas jau apsivedė koks 
mėnuo laiko tam atgal su ai
rių tautos mergina iš Scran
ton, Pa. Dabar abu jaunave
džiai gyvena Binghamtone. 
Geriausio pasisekimo jums, 
Algirdai ir jūsų jaunai žmone
lei—jūsų šeimyniškame gyve
nime. Kadaise jaunuolis Algir
das yra daug veikęs LDS jau
nuolių kuopoje Scranton, Pa., 
bet dabar visai atsitraukė 
nuo lietuvių ir darbininkiško 
judėjimo, nežinia dėl kokios 
priežasties. Būtų geriau, kad 
vėl pradėtumėte pas mus da
lyvauti. O čia visai netoliese 
gyvenate Lietuvių Svetainės.

J. K. Navalinskienė.
Komunistai remia pono John- 

sono kandidatūrą
Čia iš Binghamtono į Jung

tinių Valstijų kongresą kandi
datuoja republikonų kandida
tas Hali ir demokratų kandi
datas Johnson. Svarbu ir tas, 
kad Johnsono kandidatūrą 
yra užgyrus ir Amerikos Dar
bo Partija. Todėl Komunistų 
Partija ragina piliečius bal
suoti už poną Johnson ir dėti 
visas pastangas, kad reakcio
nierių žmogus ponas Hali ne
būtų išrinktas.

Balsuotojas.

Darbininkai, kurie buvo ap
siėmę dirbti laike parengimo, 
atliko savo užduotį gerai ir 
jiems priklauso daug kredito. 
Koncertinė programa buvo 
graži ir įvairi savo turiniu. Vi
si dalyviai koncertinės pro
gramos atliko savo užduotis 
gana gerai ir veik visi buvo po 
kelis kartus iššaukti publikos 
ant pagrindų dar daugiau pa
dainuoti.

Laike programos pertrau
kos R. Mizara pasakė prakal- 
belę, paminėdamas, tarpe kit
ko, apie dienraštį “Laisvę”, 
kuris jau eina 20 m., ir para
gino publiką pdsveikinti dien
raštį, atžymint su gausiom au
kom. Po prakalbų buvo pa
rinkta aukų ir sekanti “Lais
vės” rėmėjai parėmė dienraštį 
su aukom: S. Monkus $1 ir 
per Bender $1, tai 2 dol.; So- 
mulionis $1, A. Pildzis $1, P. 
Bulot $1, Koncevičius $1, Slo- 
mim $1, J. Bender $1, Urbie
nė $1, J. Stanelis $1, J. And
riulionis $1, Ničienė $1, Šim
kūnas $1, V. Dovidaitis $1; 
po 50c, F. Novardauskas, Pi- 
variunienė, Pranaitis, Urbonie
nė, P. Mack, Ramantauskas, 
Keršanskas; po 25c, Uros Mi
lius, Astrauskas, Gedvilienė, 
Valentas Laistauskas, J. Mic
kus, Norkolavičia, Poškienė, 
Adorns Zvigaitienė, Vaicaitie- 
nė, šolnovičia, Mačys, F. Rut- 
kus, Stadolnikienė. Viso su 
smulkiais surinkta $29.09.

Publika priėmė sekamą 
sveikinimo rezoliuciją dėl 
dienraščio “Laisvės”: Mes 
sveikinam dienraštį “Laisvę” 
su 20 metų sukaktim ir veli- 
nam, kad dienraštis “Laisvė” 
eitų ilgus metus ir šviestų lie
tuvišką liaudį. Su pasveikini
mu siunčiam auką $29.09 dėl 
dienraščio paramos.

Aukavusiem visiems ačiū.
Programos Pirmininkas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
♦

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. svarbus susirink. įvyks 

6 d. lapkr., 8 v. v. Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti, taipgi bus 
išduotas raportas iš ‘Apskričio kon
ferencijos. — Prot. Sekr.

(259-260)

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

CLIFFORD W. RHODES 
Evergreen Gardens

627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I>aw at 4822 Avenue N. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDWIN A. HACK. Sr.
4822 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3136 has been issued to the undersigned 
to 5iell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 Hamilton Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3613 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 1607 Shecpshead Bay Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN J. STANLEY
1607 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensf No. 
RL 7181 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 138 Ft. Greene PI., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALICE E. WILUS
138 Ft. Greene Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ’’etail under 
Section 1.32A of the Alcoholic BeVerage Con
trol Law at 535 — 5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, Inc. 
535--5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3028 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 33 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2954 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 869 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS FITZGERALD
869—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3532 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 2834 Church Avenue, Borough 
of. Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP.
2831 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3334 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 1087-80-91 Atlantic Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANKLIN INN, Inc.
187-89-91 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I .aw at 174 Flatbush Avenue. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2682 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 271 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3220 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 257 Flatbush Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CONNOL McCUNNlNGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 535 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Bpverage Con
trol Law at 166 Columbia St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PEDRO PEREZ ALVAREZ & 
JOHN PONTES

166 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2903 West 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNIE & ROSE PITSCH 
2903 West 8th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Jay Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STAR DELICATESSEN. Inc.
408 Jay St., '' i Brooklyn, N. Y.

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

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

f

Hateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
n b o 1 valandos 
dieną iki vėlai.

445 GRAND STREET BROOKLYN, N.
. Priešais Republic Teatrą

EVergreen 4-7911
tmtnikWiaiKWinivw tolini joiini trawtratrawwiniwiftttniwtftfwt'

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

126 South 5th Street
I

Blokas nuo Hewes elovciterlo stoties

-m... ..n u i ■n————.

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

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.
S

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

iai iai

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

•

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

Telefonas EVergraen 7-1661

Pavykęs “Laisvės” Naudai 
Bankietas

22 d. spalio įvyko dienraš
čio “Laisvės” naudai bankie
tas su gražia ir turtinga kon
certine programa, žmonių į 
parengimą atsilankė vidutiniš
kai. Rengėjai manė, kad pub
likos turėjo būti daugiau, bet 
kad parengimas buvo rengia
mas labai greitu laiku, tai gal 
ir nebuvo progos išgarsinti ge
rai, o čia da pasitaikė ir die
na nepergeriausia, nes, viena, 
parengimai buvo bent keli, o, 
antra, ir diena nelabai taip 
graži pasitaikė.

Tą pačią dieną, vakare įvyks gra
žus pasilinksminimas ir bazaras 
naudai “Sunday Worker.” įvyks 
IWO svetainukėj (buvusiam kliube) 
634 Ferry St. (užpakaly). Bus labai 
gražių daiktų pardavimui, taipogi 
skanių namie gamintų valgių ir gė
rimų. Svetainė bus atdara nuo 6 
valandos vakare. Kviečiami lietu
viai dalyvauti. (^59-260)

LICENSES
NOTICK is hereby given that License No. 
RL 7688 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 917 DeKalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PAUL KATZ
917 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2996 has becri issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 127 Livingston Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

, ELIZABETH TRINDER 
Livingston Rest. Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3260 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 291-3 Kent Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SAM SAPEGA
291-3 Kent 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 287-9 Hudson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PIETRO DELAROCCA 
287-9 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 886 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Meeker Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be Con
sumed on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 948 hn< beep issued to the undersigned 
to sell beer and wine al retail under 
Section 132A of .the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112,/4 5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FORTUNATO SĖSTI 
lllty-Dth Ave. Brooklyn. M. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
x 'ž* 4*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

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 skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cakt. 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen. 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duoną per paštą } kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N V

Office Phone Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

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

Open Day and Nigh’

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

LADIES’ DAYS GENTS’ DAYS
< Mon, and Tues, from 12 a. m. to Wed., Thurs., Fri., Sat. and

11 frita. After 11 pint for gente Sun. all dafr and night



šeštas puslapis LAISVĖ šeštadienis, Lapkų 4, 11139

NowWko^i^ži^Zl Bios
Mūsų Didžioji Iškilmė 

Tik už Savaitės
Dar Du Darbo Partijos 

Kliubai Parėmė Quill
Suėmė Laiškais Pačių 

Jieškotoją
Šiemet Balsuos ant 

Popierinio Baloto

Dr. B. Bagdasarof f
200—2nd Avė., tarpe 12 Ir 18 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Nedėlioj: U-l
New York City

Stalgios ir chroniškos kraujo ir'odos
■ ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

“Laisvės” metinis koncertas 
——didžioji meno šventė—jau
tik už savaitės. Visi Brooklyno 
ir apylinkių lietuviai kviečiami 
jon rengtis. Bilietų platintojai 
prašomi smarkiau pasidarbuo
ti bėgiu paskiausios savaitės, o 
visi dalyviai — juos iš 
įsigyti.

Programoj, kaip 
“Laisvė” turės visą eilę 
šių lietuvių menininkų,
iškilusių ir veteranų. Po 
certo šokiai.

Įvyks lapkričio 12-tą, 
po pietų, Labor Lyceum
Įžanga 50c, 75c ir $1. Vien 
šokiams 40c.

anksto

visada, 
geriau- 
naujai 

kon-

3:30 
salėj.

tik

Nepakėlė Algų

Michael J. Quill, kovingas 
darbietis ir Transportininkų 
Unijos prezidentas, kuris atsi
sakė klausyt ponų, bet griež
tai pasisakė gint eilinių narių 
interesus, gauna tų eilinių na
rių širdingą užgyrimą.

Pačioj Darbo Partijoj, iš 
18-kos Bronxe esančių A D P 
kliubų, 11 jau oficialiai pasi
sakė už Quill kandidatūrą j 
Miesto Tarybą. Darbo Parti
jos viršininkų prašalintas iš 
reguliario ADP kandidatų są
rašo, jis dabar kandidatuoja 
kaipo nepriklausomas darbie
tis.

Vėliausia Quill užgyrė 
per 7th Assembly ir 
Nešt ADP kliubai.

li p- 
Van

po-Miesto Sąmatų Tarybos 
sėdyje pereitą ketvirtadienį 
gai ginčytasi dėl lėšų miesto 
reikalams. Tarpe kitų, buvo 
Miesto Tarybos tarimas pakelt 
algas daktarams praktikan- 
tams nuo $15 iki $35 per mėne
sį. Likosi atmesta.

Miesto Tarybos prezidentas 
Morris, sakė visa širdžia remtų 
pakėlimą algų, bet jis reikala
vo, kad tiems pinigams gaut 
būtų panaikinti apskričiuose 
esami, riebiai apmokami politi
kierių darbai, arba stambūs 
viršininkai nusikapotų algas. 
“Tasai daktarų čampionas” 
sakė Morris rodydamas į 
Bronx prezidentą Lyons, “atsi
sakė nusikapot algą, ir tasai 
didis čampionas (rodant į tary- 
bininką Keegan) ir tarybinin- 
kas Burke atsisakė padėt per- 
organizuot tuos murzinus, že
mus apskričių ofisus,- kurie tal
pina nepaliečiamus viršininkus 
per gentkartes.”

North Beach orportas nutar
ta pavadint “LaGuardia Field.”

Jau šešti metai kaip lošia
ma veikalas “Tobacco Road,” 
Forrest teatre, 49th St., N. Y. 
Ir vis jam nestoka žiūrėtojų. 
Bilietai nuo 55c iki $1.65.

pa-
Vė-

Daug unijų jau seniau 
rėmė Quill kandidatūrą, 
liausią Rakandų Darb. Unijos 
Lokalas 76-B, su 2,500 narių, 
pasmerkė Darbo Partijos vir
šininkus ir pasisakė remt 
Quill’a.

Reikale Mokyklėlės
Šiandien, 4 lapkričio, kaip 

ir paprastai, įvyksta A. ž. V. 
mokyklėlė. Raginami visi ber
niukai ir mergaitės nepraleisti 
pamokų.

Šiuo tarpu ruošiamasi mo
kyklėlei rodyti krutamus pa
veikslus, rūpinamasi gauti 
naujų, juokingų filmų.

Už trumpo laiko gausime 
naują, įdomų ir labai ver
tingą pradinėms mokyklėlėms 
elementorių,
mus literatas ir 
zas Jurginis.

šiemet mūsų 
skirstyta į dvi
kinimas eina gana tvarkiai ir 
rūpestingai.

Mokinama lietuvių kalbos, 
rašybos ir dainų. Mokytojai 
tinkami ir pamokas rūpestin
gai atlieka. Jurgis.

kurį parašė žy- 
rašytojas Juo-

mokyklėlė su- 
klases ir mo

JŪS GALITE IŠRINKT 
PETER V. CACCHIONE 

Į Miesto Tarybą (City Council)

Išsikirpkite ir įsidėkite Kišeniun Šią Korčiukę
Rinkimų dieną, antradienį, lapkričio (Nov.) 7-tą, kada 

eisite balsuoti, neškitės korčiukę su savim, kad turėtu
mėt į ką pasižiūrėt, nepadarytumėt klaidos. Isitėmykite, 
jei parašysite vieną raidę perdaug ar permažai, jūsų 
baloto nepriskaitys. Kam sunku rašyt, papraktikuokite 
namie bent keletą kartų.

Kada gausit balotą, viršutinėse eilutėse bus išspaus
dinti vardai kitų kandidatų, kurie oficialiai yra ant ba
loto. Apačioj matysite tuščių eilučių. Jos ir yra pada
rytos tam, kad tie piliečiai, kurie nori balsuoti už ne
sančius ant baloto, galėtų įrašyti jų vardus. Toks bal
savimas yra legalis, įrašytas miesto čarteryje.

Pirmoj tuščioj eilutėj, langutyje, pažymėkit 1, o 
toliau toj pačioj eilutėj parašykit Peter V. Cacchiove, 
kaip čia paduotame pavyzdiniame balote parodo.

PAVYZDINIS BALOTAS
—

Kitas Kandidatas

Kitas Kandidatas

Kitas Kandidatas

1 Peter V. Cacchione

Kings County piliečiai įrašys Peter V. Cacchione, 
Queens County piliečiai įrašys Paul Crosbie, Bronx 
County piliečiai įrašys Isidore Begun, Manhattan 
County piliečiai įrašys Israel Amter.

Lietuviu Komunistu Kuopa.

Pribuvus laivu Washington 
į New York o portą, areštuo
tas Joseph Huebscher, 69 m. 
vyras, buvusios trečios pačios 
kaltinamas norėjęs ją nunuo- 
dyt neužilgo po vestuvių, kaip 
tik jam užrašė savo turtą.

šis “jaunikis” jau grįžo su 
ketvirta, tūla Margaret Leff, 
kurią jis taipgi susiradęs iš 
pajieškojimų Šveicarijos laik
raštyje. Sakoma, kad ir jinai 
jau įdavus jam $800 pinigais 
ir dokumentus prie $7,000 
vertės nuosavybės, Šveicarijoj, 
taipgi manius jam įteikt $3,- 
020 turimų New Yorko banke.

Iškrėtus jo valizą, pas jį 
rado $30,000 vertės bondsų ir 
kitų vertybių, taipgi užrube- 
žiuos darytą revolverį ir šovi
niu.

Jo trečia pati, Mrs. Barba
ra Huebscher, pasakojo po
licijai, kaip jis pajieškojime 
persistatęs inteligentu ir pasi
rodęs įsimylėjusiu po jų. suė
jimo susipažint. Jiedu už 5 
dienų apsivedė. Jis jai paro
dęs knygą su $165,000 sąskai
ta ir valizą prikištą vertybė
mis ir bankų knygelėmis. Už 
poros dienų jis padaręs testa
mentą, aprašydamas jai viską. 
Jis įtikinęs ją padaryti tą pa
tį; net $1,000, kurį ji norėjusi 
užrašyti sūnui, nebedrįsus už
rašyt atskirai. Po to jie išva
žiavę Europon “medaus mė
nesiui.” Bilietus jis pirkęs tik 
į vieną pusę. Kelyje ji susir
gus ir pastebėjus, kad jos vy
ras prie- jos lovos laikęs che
mikaluose sumirkytą kempinę. 
Peržiūrėjus jo valizą, ji radus 
visokių keistų pilsų ir kapsu
lių, kuriuos jam nematant pra
šalinus. Chemikalus ji pada-1 
vus laivo kapitonui palaikyt ir 
chemistams ištirt laivui pribu
vus į Antverpeną.

Jiems čion sugrįžus, ji ap
skundė vyrą. Prasidėjus ty
rinėjimams, Huebscher buvo 
pasprukęs Europon pereito 
vasario mėnesį. Matomai, ma
nydamas viską apsiraminus, 
sugrįžo.

Huebshcer yra buvęs Lin
coln Parko, Chicagoj, super
intendento padėjėju. Prasidė
jus tyrimams, surasta, kad jis 
tūlą laiką buvęs daržininku 
Old Westbury, L. L, 1937 m. 
Kaip tik tuo laiku, misteriško
se aplinkybėse, mirusi jo an
troji žmona. Ji palikus 
$15,000. Toliau surasta, 
jis buvęs nuteistas į Sing 
už papjovjmą-nušovimą
liam Scherer, Forest Parke, 
Queens, 1905 metais. Kalėji
muose jis išbuvęs 18 metų.

Visi piliečiai prašomi įsitė- 
myt, kad ta'rybininkus (coun- 
cilmanus) rinksite balsuojant 
ant Popierinių balotų. Tad 
pirmiausia juos ir nubalsuoki
te. Ir nepamirškite, kad ko
munistu kandidata turėsite 
įrašyti pirmutinėj tuščioj eilu
tėj po kitais vardais. (Jei ba
lotas atrodo sugadintas ar pa
tys sugadinote, prašykite kito. 
Sugadintų balotų nepriskaito).

Nubalsavęs “councilmaną,” 
tada galite ant masinęs bal
suot teisėjus ir kitus viršinin
kus, jei už juos norite balsuot.

Popierinį balotą įmesite į 
dėžutę, kurią Rasite lauko pu
sėj, išėjus iš būdukčs, ne bū- 
dukėj.

Kings County balsuotojai, 
kurie nori išrinkt komunistų 
kandidatą, įrašys 1 Peter V. 
Cacchione, Queens balsuotojai 
—1 Paul Crosbie, Bronxo bal
suotojai — 1 Isidore Begun, 
Manhattan balsuotojai—*-l Is
rael Amter. Atsiminkite, nu
meris reikia įrašyt langutyj, 
pirm vardo. L. K. N.

Prašo Pagelbėt Darbe
Komunistų, kandidatai, Pe

ter V. Cacchione, Paul Cros- 
bie, Isidore Begun ir Israel 
Amter prašo visus Komunistų 
Partijos ir Jaunų Komunistų. 
Lygos narius, taipgi visus sim- 
patikus pagelbėt šioje prieš
rinkiminėje darbymetėje, kas 
kiek išgalite.

Darbų yra begalės: reikia 
aplankyt piliečius, išnešiot li
teratūrą ir lapelius. Reikia ir 
pinigų apmokėt tos literatūros 
spaudą..

Williamsburgo i r 
pointės komunistų 
randasi 307 Grand St 
mi ateit vakarais ir 
dienio rytą. 

—o— 
Lietuviams 5 Kp., Nariams

Šio pirmadienio vakarą, 
lapkričio 6-tą, rinkimų išva
karėse,. įvyks 5-tos kuopos 
trumpas susirinkimas. Pradžia 
lygiai 7 vai. Trumpai aptarę 
skubiausius reikalus, eisime į 
apylinkę užbaigt darbus. Pra
šome ir simpatikus mums tal
kon. Kas išgali, prašome at
nešt ir auką komunistiniam 
darbui. L. K. 5 Kuopa.

centras 
Prašo- 

sekma-

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

lai-

SCHOOL DAYS 
GRUEN

Amerikos Pirmas Puikiausias 
Riešinis Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon ... ir
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 
gold fljlod, Guildite back . . $24.75

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

jam 
kad 

Sing 
Wil-

Dimitrovo ir Kiti 
Svarbūs Raštai

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 93 akrų, 8-nių 

kambarių akmeninis namas, 8 kar
vės, 2 arkliai, daug vištų, didelis 
kluonas ir gera mašinerija naudoja
ma prie ūkės. Vieta randasi netoli 
turgaus (market). Viską parduodu 
už $2000. Priimu ir pusę pinigais. 
Kreipkitės prie: Mrs. Carnors, Box 
184, Saratoga Springs, N. Y.

(259-264)'

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

Tel.: Stagg 2-2178

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

Lapkričio 4-tos-“Daily Wor- 
keryje” telpa George Dimi
trovo, Komunistų Internacio
nalo generalio sekretoriaus, 
straipsnis “Karas ir Darbinin
kų Klasė Kapitalistinėse ša
lyse.”

“Sunday Workeryje,” lap
kričio 5-tą, tilps daug įdomių 
raštų ir informacijų sąryšyje 
su būsimais rinkimais. Gauna-; 
mas ant visų žymesnių standų 
ir pas platintojus. L. K. N.

Parsiduoda alude (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)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

Komunistų 5-tos Kuopos 
Nariams l_ _ _ _

Kurie apsiėmėte “Sunday 
Workerio” platint ir kurie 

alite parduot kelias kopijas, 
;nalonėkit pasiimt nedėlios ry
te, 9 vai., “Laisvės” ofise. Tai 
bus priešrinkiminė “Sunday 
Workerio” laida.

Agentas.

Rengia Dr. Martin Luther Draugystė
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 4 NOVEMBER

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliube
280 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare Tikietas $1.50

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAM

Gerbiamieji! širdingai kviečiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti šioj vakarienėj. Galėsite linksmai praleisti laiką prie ska
nių valgių ir gėrimų; pasikalbėti su savo draugais bei pažįstamais 
ir įsigyti naujas pažintis. Liuteriečial visuomet priima publiką gra
žiai. Apart gero alaus ir valgių, išgirsite ir dainų, kurias- suteiks 
duetistai P. GRABAUSKAS ir A* VELIČKA.

KOMISIJA

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
Mes turime sfzij pritaikymui visokio numigimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 
drabužj 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.

Vincas cJ. Daunora
— -------------------- A P T I E KO RIU S ■ ________

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 cental.

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1Ų
GRAŽUS PAVILlONAS

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.

ItJ VIENATINIS LIETUVIŠKAS 
'iri

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
jL Muzika ir Floor Show kiekvieną

'V penktadienį ir šeštadienį
/ Degtinės, Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Odos. Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidai -(sėdynes kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai P 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

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

Tyrimai, X-Spinduliai 
be jokios prievolės iš

Daroma Kraujo ir šlapimo 
išaiškint jūsų sveikatos stovį

DR. L. ZINS Įstaiga 80 metų
110 EAST 10 ST., NEW YORK, N. Y.

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

SKELBKITV.S “LAISVĖJE''




