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laivai ir piliečiai.

Šitaip Norvegija padarė 
todėl, kad naziai, varyda- 
miesi šį laivą, sulaužė Nor-

30 d.— 
tvarkai,

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams
Rytoj—Lapkričio 7 d. 
Jrašykit Jų Vardus.

Rašo R. Mizara

Nukirsta Laivine Amerikos 
Prekyba su Lietuva

Tuomi prez. Roosevelto 
uždraudimu yra užkertama

paskelbė 
(“White 
apie žy- 

Vokietijoj.

vegijos bepusiškumą, nes 
jie du kartu su “City of 
Flint” apsistojo Norvegijos 
prieplaukose, Tromsoe ir 
Haugesunde.

Rytoj,
Yorke jvyksta mrestavi rinki
mai. Bus renkama miesto ta*

pažįstamus, kad jie 
dalyvautu.

—o—
lapkričio 7 d., New

Pas mus jau buvo minėta, 
kad Lietuviu Kataliku Fede
racija pradėjo rinkti aukas 
Vilniaus krašto žmonėms 
šelpti. Darbas geras, bet žmo- 

, nės jau teiraujasi, per kur ir 
kam aukų rinkėjai tuos pini
gus siųs, ką jie jais šelps?

Reikėtų Katalikų Federaci
jai tuo klausimu tarti viešas 
žodis.

Metinis mūsų dienraščio 
koncertas Brooklyne jau tik 
už keletos dienų. Prašome 
visus mūsų draugus ir priete- 
lius pasidarbuoti, kad šis kon
certas būtų pasekmingiausias. 
Kitais žodžiais, prašome par
duoti ti kietų savo pažįsta
miems; prašome pavadinti vi
sus savo 
koncerte

nė Amerikos laivam plaukt čia jau užsimokėti už juos; 
į kariaujančių šalių uostus, bet šis tarimas leidžia val- 
šiaurineje Afrikoje. Nes išžios kontroliuojamiem fe- 
tuose kariniuose vandenyse _ Seralio rezervo bankam ir 
galėtų. nukentėt Amerikos. kitom valdiškom įstaigom

Tūli žmonės dabar daug ra
šo apie tai, kaip bus su Pa- 
balčio kraštų komunistais. 
Ponas Tolišius New Yorko 
“Times’e” tiek daug nonsen
sų prirašė, kad komunistinio 
judėjimo priešai neatsigėri 
jais. Girdi, Stalinas padėsiąs 
Pabalčio kraštų valdžioms 
persekioti komunistus! Ar 
reikia didesnės kvailystės? 
Betgi tąjį išmislą tūli laikraš
čiai ima už gryną pinigą.

—o---

Anglijos valdžia 
savo aplinkrašty j 
Paper’’) dokumentų 
dų persekiojimus
žydai Vokietijoj jau senai bu
vo persekiojami, tačiau iki 
šiol Londono ponai tylėjo. Jie 
tik dabar surado nazių žiau
rumus. Dabar, mat, reikia vi
suomenės opinija nustatyti 
prieš nazius, kad ji nereika
lautų taikos.

Dėl to, kad Vokietijoj įsi
viešpatavo nazizmas, yra kal
čiausia Anglijos valdančioji 
klasė. Taigi ji yra atsakomin- 
ga už tuos visus žiaurumus, 
kuriuos naziai atliko ir atliki
nėja.

KRISLAI
Kam Siųs Aukas? 
Kada Pamatė Žiaurumus.
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Kiekvienas užsiregistravęs 
s balsuotojas turi balsuoti. Bal

suoti reikia už tuos žmones, 
kurie stoja už taiką, kurie 
priešingi imperialistiniam ka
rui.

Vienas tokių kandidatų yra 
Michael Quill. Jis kandida
tuoja Bronxe. Quill yra dar- 
bietis, bet Amerikos Darbo 
Partijos biurokratai jo nestato 
savo kandidatų sąrašan todėl, 
kad Quill pasisakė prieš karą 
ir todėl, kad jis neišstojo prieš 
komunistus.

Quill kandidatuoja nepri
klausomai. Kiekvienas balsuo
tojas, kuriam rūpi turėti mies
to taryboj gerą žmogų, turė
tų paduoti savo balsą už šį 

- jauną, energingą vyrą.
—o—

Miesto rinkimų taryba paša
lino nuo balotų keturis komu
nistus kandidatus: Cacchionę, 
Amterį, Beguną ir Crosbie.

Tačiau, einant miesto pa
tvarkymais, balsuotojai gali 
įrašyti kandidatų vardus į ba
lotą ir jie gali būti išrinkti.

Taigi kiekvienas pilietis- 
balsuotojas ir turėtų tą progą 
išnaudoti: balsuoti už tuos ke
turis vyrus, įrašant jų 
į balotus.

Peter V. Cacchionę 
datuoja Brooklyne, 
Amter—Manhattane,
Begun—Bronx, ir Paul Cros- 

’» bie—Queens.

vardus

kandi-
Israel 

Isadore

ITALIJOS FAŠISTAI SAKO, 
KAD AMERIKA JS1- 

VELS Į KARA
' ; ‘ - - -

Roma. — Fašistų laikraš
čiai, “Corriere della Sera” 
ir kiti, tvirtina, kad Jung
tinės Valstijos “greitu lai
ku” įsitrauks į Europos ka
rą, nors didžioji dauguma 
Amerikos žmonių to neno
ri.

Italijos fašistų spauda 
teigia, kad Roosevelto val
džia ne tik ginklais, bet ir 
pinigais rems Anglijos- 
Francijos karą prieš Vokie
tiją, bet “visokiomis sukto
mis gudrybėmis” mėgins 
paslėpt piniginę paramą 
talkininkams.

Už Amerikos traukimą į 
karą fašistai labiausia kal
tina žydus: Amerikos iždo 
ministerį Morgenthau, žy
dus bankininkus, angliškus 
žydų leidžiamus ameriko
nam laikraščius, New York 
“Times” ir kitus, ir žydų 
intelektualus.

Dauguma Anglų Nori, 
Kad Rooseveltas Pa

dėtų Daryt Taikų
London. — Anglų Insti

tutas Viešosios Nuomonės 
apklausinėj o daugelį pilie
čių: Ar talkininkai ir Vo
kietija. turėtų pasakyti pre
zidentui Rooseveltui, kokio
mis sąlygomis jie sutiktų 
taikytis, kad jis matytų, ar 
jis galėtų tarpininkaut kai
po Anglijos-Francijos tai
kytojas su Vokietija?

Tam pritarė 48 iš kiekvie
no šimto atsakiusių anglų; 
41 buvo tam priešingas ir 
10 neišreiškė jokios nuomo
nės.

Vyriausias Sovietas Užtvir
tino Lietuvos Sieną

Maskva. — Vyriausias 
Sovietas (seimas) užgyrė 
papildomąjį protokolą su
tarties su Lietuva. Tas pro
tokolas nustato sieną tarp 
Lietuvos ir Sovietų, kurie 
pervedė Lietuvai Vilnių ir 
aplinkinius apskričius.

Manoma, kad Suomija Susi
taikys su Sovietais

Maskva. — Suomijos (Fi- 
nijos) atstovai, Paasikivi ir 
kiti, tarėsi su Stalinu ir Mo
lotovu. Tikimasi, kad Suo
mija padarys Sovietam nu
sileidimų, kurie reikalingi 
Leningradui apsaugot.

Žuvo dar Trys Laivai
London. — Nazių sųbma- 

rinas paskandino prekinį 
Franci jos laivą “Baoule,” 
5,874 tonų įtalpos.

Susprogo ir nuskendo 
prekinis Danijos laivas 
“Canada,” 11,108 tonų įtal
pos, ir vienas prekinis Nor
vegijos laivas.

Norvegija Sugrąžino 
Amerikonam Nązių 

Užgrobtą Laivą
Haugesund, Norvegija.— 

Šio krašto valdžia atėmė iš 
nazių amerikinį prekybos 
laivą “City of Flint”; sulai
kė (internavo), kaipo kari
nius belaisvius, nazius jū
rininkus, kurie plukdė “Ci
ty of Flint” į Vokietiją. 
Norvegai pervedė laivą į 
rankas amerikono jo kapi
tono ir 40 amerikiečių jo

ATEIVIAI PENNS YLV ANUO J BUS 
REGISTRUOJAMI KITĄ MENESĮ

Harrisburg, Pa. — Penn
syl vani jos valstijos seime
lis, kur dauguma republiko- 
nų atstovų, išleido įstaty
mą, pagal kurį bus regis
truojami ateiviai nuo š. m. 
gruodžio 1 ’ d. <

Turės užsiregistruoti visi 
nepiliečiai ateiviai virš 18 
metų amžiaus, tiktai apart 
tų, kurie yra išgyvenę 
Jungtinėse Valstijose bent 
30 metų, taipgi apart tų, 
kurių sūnūs dalyvavo Ame
rikos armijoj praeitame ka
re.

Kiek Žuvo Nazių ir 
Talkininkų Lėktuvų 

Vakarų Fronte?
Paryžius.—Franci jos val

dininkai sako, kad nuo karo 
pradžios talkininkai sunai
kino 35 iki 40 nazių lėktuvų 
vakariniame fronte.

London. — Anglų vyriau
sybė paskelbė antrą sąrašą 
žuvusių savo lakūnų kare 
su naziais. Šiame sąraše pa
duodama vardai 30 oro ofi- 
cierių ir eilinių lakūnų.

Berlin. — Naziai tvirti
na, kad nuo karo pradžios 
jie sunaikinę apie 70 Fran
ci jos ir Anglijos lėktuvų.

Abejoja, ar Bus Daroma

Cologne, Vokietija. Patys 
vokječių karininkai labai 
abejoja, ar Hitleris įsakys 
šią žiemą daryt ofensyvą 
prieš francūzų Maginot 
tvirtovių liniją.

Paryžius. — Francūzai 
sako, jog kariniai Vokieti- 
tijos lėktuvai “Messersch- 
midtai” greitesni už ameri
koniškus tos rūšies lėktu
vus, ale amerikoniški lėktu
vai daug apsukresni.

Vokiečiai Gal Bandys V e 1 
Užgrobt “City of Flint” 
Bergen, Norvegija. — Bi

joma, jog kai Amerikos lai
vas “City of Flint” bus pa
leistas plaukt iš Norvegijos, 
tai nazių kariniai laivai ar 
submarinai gal mėgins jį 
vėl užgrobt.

gistruotis.
Pora žmonių iš Philadel- 

phijos kreipėsi į federalį 
teismą, kad panaikintų šį 
įstatymą kaipo priešingą 
šalies konstitucijai. Valsti
jos prokuroras vartos kon
gresinės Dieso ’ e komisijos 
“parodymus” Washingtone, 
kad įtikinti teismą, jog rei
kią suvaldyti ateivius “radi
kalus ir nazius”.

Neužsiregistravę ateiviai, 
be kitko, negalės gaut leidi
mų automobiliams. Jie tu
rės nešiotis registracijos 
kortas ir parodyti jas pa-

Visi kiti ateiviai Pennsyl- gal pareikalavimą bile po- 
vanijoj turės kas metai re- licininko.

Nukentės Nekariškas 
Amerikos Biznis, 
Kaip Sako Žinovai

New York. — Amerika 
gaus kariškų užsakymų An
glijai ir Franci jai bent už 
bilioną dolerių; dėl to pa- 
smarkės darbai fabrikuose 
lėktuvų, ginklų, bombų, 
plieno ir kitų karo reikme
nų. Bet labai sumažės išve
žimai nekarinių dirbinių ir 
produktų iš Jungtinių Vals
tijų.

Skaičiuojama, kad Angli
ja per metus pirks už 150 
milionų dolerių mažiau to
kių nekarinių daiktų, kaip 
pasažyriniai automobiliai, 
vaisiai, mėsa, grūdai ir kt. 
Francija taipgi sumažina 
nekarinius pirkinius iš Am
erikos.

Mažai Kariško Veikimo

Paryžius. — Vokiečių ka- 
nuolės bombarduoja Franci- 
jos miestelį Forbachą ir 
tvirtovišką jo kalną, 1,500 
pėdų aukščio.

Tik. retkarčiais > susikerta 
vienų: žvalgai su kitais 
Saar-Moselle fronte, šiaip 
gi nėra kariuko veikimo.

JUNGTINES VALSTIJOS— 
NEIŠSEMIAMAS GINKLŲ 

SANDĖLIS ANGLIJAI
London. — Anglijos ka

ro reikmenų ministeris E. 
L. Burgin pareiškė, jog 
Amerika dabar pasidarė 
“n e i š s e m iamas sandėlis” 
ginklų, amunicijos ir kitų 
karinių reikmenų Anglijai 
ir Franci jai.

AMERIKOS GINKLAI 
TAI LAIMĖJIMO RAK

TAS TALKININKAM
Paryžius. — Franci jos 

valdininkai sveikina Jung
tinių Valstijų kongresą, 
kad jis “davė pergalės rak
tą” talkininkams. Tuom 
raktu jie vadina kongreso 
nutarimą paradavinėti Am
erikos ginklus ir amuniciją 
Francijai ir Anglijai. Tai, 
girdi, dabar jau galas Hit
lerio vilčiai laimėti.

. Francūzų spauda rašo, 
kad su Amerikos ginklų 
pardavinėjimu talkininkam 
augs ir “dvasinė” Amerikos 
parama jiems.

Naziai Keršija Katali
kams už Popiežiaus 

Pareiškimą
Vatikanas. — Kai tik po

piežius išleido aplinkraštį 
(e n c i k 1 iką), smerkdamas 
bedieviškus nazius, tuo jaus 
Vokietijos naziai pradėjo 
aršiau persekioti katalikus. 
O Hitlerio jaunimas dauge
lyje vietų įsiveržia į katali
kų bažnyčias ir išmuša lau
kan maldininkus.

Nazių valdžia persergėjo 
katalikų kunigus, kad jie 

nedrįstų • per pamokslus 
skaityti arba aiškinti tą po
piežiaus pareiškimą, ir 
griežtai užgynė skleist jo 
kopijas.

Anglai Melavę apie Nazių 
Submariną Arti Amerikos
Hamburg. — Vokietijos 

laikraščiai rašo, kad joks 
nazių submarinas nemėgino 
(užpult prekinį Anglijos lai
vą “Coulmore”' už keleto 
šimtų mylių nuo Amerikos. 
Sako, kad Anglijos valdžia 
tik išmislijo tą užpuolimą. 
Tuom, girdi, Anglija norėjo 
nugąsdinti Amerikos kon
gresą ir paveikti jį, kad nu
balsuotų praleist ginklus 
kariaujančioms Europoj ša
lims (reiškia, Anglijai ir 
Franci j ai).

Nupjovė Galvą Jaunuolei 
žmonai

Springfield, Mass.—Wal
ter R. Hibberd, 20 metų 
amžiaus, nupjovė galvą sa
vo žmonai (Havey’utei), 18 
metų jaunuolei, kurią jis 
buvo vedęs tik savaitė at
gal. Areštuotas, sako, “taip 
įsigėidžiau žudyt, jog nega
lėjau susilaikyt.”

ORAS. —- Būsią lietaus.
/

I

Amerikos V aidžia Ga 
lės ir Pinigiškai Remt

Lietuva Siunčia 
Vilniui

Kaunas, spalių 
Del karo suirus
Vilniuje ir apylinkėse pasi
reiškė stoka maisto ir būti
niausių gyvenimo reikme
nų.

Lietuva siunčia į Vilnių 
pilnus traukinius maisto ir 
būtiniausių gyvenimo reik
menų, c

Kur Uždrausta Amerikos 
Laivams Plaukioti

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas uždraudė 
Amerikos laivams ir pilie
čiams plaukt į Šiaurinę Jū
rą, Baltijos Jūrą, Anglų 
Kanalą ir kitus vandenis, 
apsupančius Anglijos salas 
ir Airiją ir, į Biscay užlajh. 
Prezidentas taip pat užgy-

skolint pinigus kariškiem 
tikslam (Anglijai ir Fran
cijai).
, Kongrese tarimas už
draudžia Amerikos laivais 
gabent reikmenis visom ka- 

kelias Amerikos laivams ir riaujančiom Europos šalim, 
į šias bepusiškas šalis: Lie- bet, iš antros pusės, jis lei- 

Holandiją, džia Amerikos laivams vežt 
reikmenis per Pacifiką (Ra
mųjį Vandenyną) į Kanadą 
ir kitas Anglijos pusiau-ko- 
lonijas ir kolonijas.

tu va, Belgiją, 
Daniją, Švediją, Estoniją ir 
Latviją. Bet jie galės 
plaukt į Sovietų uostą Mur
manską ir į sovietinius Juo
dųjų Marių uostus.

Nazių Protestas Norvegijai 
Dėl “City of Flint”

Berlin. — Vokietija aš
triai užprotestavo prieš 
Norvegiją, kad Norvegų 
valdžia atėmė prekinį Ame
rikos laivą “City of Flint” 
iš nazių jūreivių ir pervedė 
tą laivą į rankas amerikie
čiams jo jūrininkams.

Nazių valdžia sako, kad 
Norvegija tuomi “grubijo- 
niškai laužanti” tarptauti
nius įstatymus.

Amerika Laukia, kad “City 
of Flint” Grįžtų Tuščias

Toronto, Canada.—Kana
dos valdžia pradėjo tyrinėti 
septyniasdešimt penkis pro- 
testonų kunigus, kad jie 
slaptame susirinkime pas- 

| merkė šį Anglijos-Francijos
Washington. — Amerikos i karą prieš Vokietiją.

valdžia sutiktų, kad laivas;
“City of Flint” iškrautų sa
vo krovinius Norvegijoj ir 
tuščias- grįžtų į Jungtines 
Valstijas. Tie kontrabandiš- 
ki groviniai buvo vežami 
Anglijai.

na-Paryžius. — Tuzinas 
zių lėktuvų skraidė per 
Franciją toli nuo sienos; 
bet francūzų lėktuvai pas
kui išvijo juos laukan.

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

Washington. — Kongre
sas, dauguma balsų nutaręs 
“lygiai” pardavinėti Ameri
kos karo pabūklus kariau
jančioms šalims Europoje, 
išsiskirstė iš šios nepapras
tos sesijos. Šitaip balsavu
sieji senatoriai ir kongres- 
manai žinojo, kad jie tuomi 
remia tik Anglijos ir Fran- 
cijos karą prieš Vokietiją. 
Ir prezidentas Rooseveltas 
laišku pasveikino juos už 
tokį “bepusiškumo” įstaty
mo išleidimą.

Į Šeštadienį Rooseveltas pa- 
pasirašė kongreso tarimą 
dėlei ginklų praleidimo ka- 
riaujantiem kraštam Euro
poje (aiškiai matydamas, 
jog tais ginklais gali pasi
naudot tik Anglija ir Fran
cija).

Kongreso tarimas sako, 
kad perkantieji iš Ameri
kos karinius pabūklus turės

Roma. — Beveik jau da
bar su rišdamas Ameriką su 
Anglija ir Francija, prez. 
Rooseveltas, ilgindamas ir 
platindamas karą, turi viltį, 
kad per tai jis tikriau bus 
išrinktas prezidentu trečiai 
tarnybai, negu tokiame at
sitikime, jei Amerika liktų
si bepusiška šalim, kas lie
čia Europos karą, kaip sako 
Italijos fašistų laikraščiai.

Kanados Valdžia Medžioja 
Kunigus Priešingus Karui

i

Tie kunigai savo pareiški
me sako, jog toks karas 
kaip dabartinis yra priešin
gas Kristaus mokslui, ir 
“tai būtų geras dalykas, jei
gu kiek kunigų patektų į 
kalėjimą todėl, kad jie daro 
taip, kaip Kristaus įstaty
mai liepia.”

Paryžius. — Vokiečių ar
tilerija bombardavo Fran
ci jos miestelį Forbachą.
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New Yorko Miesto Tarybos ' 
Rinkimai Rytoj

Rytoj, lapkričio 7 d., įvyksta New 
Yorko miesto tarybos narių rinkimai. 
Svarbu, kad kiekvienas užsiregistravęs 
pilietis balsuotų. Svarbu išrinkti gerą 
miesto tarybą, katra rūpintųsi žmonių 
reikalais.

Šiuo metu, kai Europoje tęsiasi impe
rialistinis karas, tai ir šie rinkimai, nors 
jie yra miestavi, turi didesnes svarbos. 

„ Kiekvienam, kuris yra priešingas plėši
kiškam karui, svarbu matyti, kad miesto 
tarybą sudarytų toki žmonės, kurie yra 
priešingi karui.

Reikia nepamiršti, kad stambiojo ka
pitalo spauda Amerikoje pradėjo pekliš
ką propagandą už įvėlimą šios šalies į 

*’ karą. Toji propaganda bus plečiama ir 
visas kraštas bus ruošiamas tai žmonių 
skerdynei. Todėl labai svarbu išrinkti į 
atsakomingas visuomenines vietas tokius 
žmones, kurie., būtų karui priešingi, ku
rie turėtų prieš įvėlimą Amerikos į karą 
kelti protestus.

; Amerikos Darbo Partijos viršininkai, 
’ ‘ tenka pastebėti, pasisakė už karą. Kiek

vienas žmogus, kuris tik sako, kad impe
rialistinis karas yra imperialistinis, jau 
nebegali turėti toj partijoj vietos. Toji 
biurokratija pašalino iš savo sąrašo Mi
chael Quill,—stambų darbininkų vadą, 
kuris per pastaruosius du metus buvo 
miesto tarybos narys ir kuris parodė 
daug sumanumo. Jis buvo išmestas iš 
ADP kandidatų sąrašo tik todėl, kad pa- 

; smerkė karą!
Už tokį žmogų, ot, ir reikia balsuoti. 

Quill kandidatuoja nepriklausomai. Jis 
turi būti išrinktas.

Prieš karą pasisakė ir visi keturi ko
munistai kandidatai—Peter V. Cacchio- 
ne, Israel A m ter, Isidore Begun ir Paul 
Crosbie. Bet šitie žmonės, pasiremiant 
techniškumais, tapo išmesti iš sąrašų. 
Komunistų Partija, todėl, ragina balsuo
tojus balsuoti už šituos keturis vyrus, 

; įrašant jųjų vardus.
Už šiuos keturis komunistus turėtų 

balsuoti kiekvienas balsuotojas. Jeigu 
jie bus išrinkti, tai New Yorko žmonės 

;• turės kas jų reikalus gins miesto tary
boj. Tai bus pasisakymas už taiką, tai 
bus uždavimas smūgio tiems, kurie nori 
įtraukti mūsų kraštą į karą.

Kam Karas, Kam Pelnai
Jungtinių Valstijų politika—daugiau 

laimėti pelnų iš naujo Pasaulinio Karo. 
Kada Ispanijoj liaudis veik tris metus 
didvyriškai kovojo už demokratiją, kada 
Amedkoj buvo surinkta milionai para
šų, kad Jungt. Valstijos nuimtų embar
go, leistų Ispanijai nusipirkti ginklų sa
vęs apsigynimui, tai tada Jungt. Valsti
jų valdžia negirdėjo liaudies balso.

Bet dabar, kada eina imperialistinis 
karas tarpe Vokietijos, Fra nei jos ir An
glijos, tai Jungtinių Valstijų senatas ir 
kongresas atšaukė embargo 'įstatymą. 
Reiškia, dabar Anglija ir Franci ja galės 
laisvai pirktis Amerikoj tiek ginklų, kiek 
tik jos norės. Vokietija čia užsakymų 
neduos, nes jai neprielanki atmosfera ir 
vargiai ji galėtų parsivežti, kada jūras 
“valdo” Anglijos ir Francijos karo lai
vynai.

Vos spėjo senatas ir kongresas atšauk
ti embargo įstatymą, kaip Associated

Press žinių agentūra praneša iš Wash- 
ingtono, kad plaukte pradėjo plaukti už
sakymai ginklams ir amunicijai. Mano, 
kad į trumpą laiką Anglija ir Francija 
užsakys Amerikoj bent už $1,000,000,000 
(bilioną dolerių) ginklų ir amunicijos. 
Jau dabar Anglija yra užsakius Ameri
koj 4,000 karo orlaivių, o Francija— 
3,800 orlaivių ir 4,600 orlaiviams ekstra 
motorų. Už juos bus užmokėta keli šim
tai milionų dolerių, nes pirma Anglija ir 
Francija tįuvo užsakę 3,750 orlaivių, už 
kuriuos suderėjo mokėti $360,000,000. 
Dabar dar kita tiek užsakyta orlaivių ir 
vėl šimtai milionų dolerių! Prie to, An
glija jau užsakė už $14,680,807 amunici
jos, o Francija už $58,205,739.

Amerikos kapitalistai ir jiems paklus
ni valdžia užėmė poziciją—pelnytis iš 
karo. Kas jiems, kad Europoj kraujas 
liejasi, kad abi pusės rengiasi prie bai
siausių mūšių. Dabartinė pozicija Jung
tines Valstijas paverčia į Anglijos ir 
Francijos ginklų ir amunicijos fabriką. 
Tai reiškia, kad Europoj bus baisesnis 
karas, didesni mūšiai. Tai reiškia, kad ir 
Jungtinių Valstijų neutralitetas pastato
mas dar didesnin pavojun. Ginklų ir 
amunicijos gamintojai stums ir Ameri
ką karan, nes tada jie dar daugiau pa
sidarys pelnų, nes*reikės daugiau karo 
įrankių ir amunicijos.

Provokacinės Kalbos
Suomija (Finlandija) klauso ne sveiko 

proto, bet patarimų Anglijos ir Franci
jos imperialistų, kurie į katastrofą įstū
mė Lenkiją, Jungtinių Valstijų preziden
to Roosevelto, kuris tiek susiinteresavo 
Suomijos reikalais, kad net įsakė suo
mių atstovui teikti jam žinių apie dery
bas su Sovietų Sąjunga ir Skandinavijos 
karaliais.

Kada 1919 metais Sovietų Rusija buvo 
silpna, tai Suomija su pagalba Anglijos, 
Francijos ir kitų imperialistų, prišliaužė 
prie pat Leningrado taip, kad bile laiku 
gali sudaryti pavojų tam Sovietų did
miesčiui, pasisavino Hogland ir kitas 
Finlandijos užlajoj salas, kurios pastoja 
Sovietų Sąjungos prekybos ir karo lai
vams kelią. Sovietų Sąjunga toliau ne
gali pakęsti tokios padėties. Ji turi 
rasti išeitį, kad apsaugojus ne vien Le
ningradą, bet visą šiaurių kraštą, milži
niškos reikšmės savo naują Baltijos-Bal- 
tųjų Jūrų Kanalą, o pagaliau ir pačią 
Suomiją, kuri gali būti užimta stambios 
imperialistinės valstybės ir tapti užpuo
limo punktu ant Sovietų Sąjungos.

Suomija užima 134,557 ketvirtainiškas 
amerikoniškas mylias žemės plotą ir turi 
3,680,000 gyventojų. Savo plotu ji netoli 
buvusios Lenkijos dydžio, bet retai ap
gyventa. Ilgiausi Suomijos rubežiai, tai 
su Sovietų Sąjunga. Kiti sausžemio kai
mynai yra Norvegija ir Švedija.

Sovietų Sąjunga nori geruoju išrišti 
tuos klausimus ir todėl pasiūlė, kad Suo
mija atsižadėtų nuo Hoglando ir kitų 
mažų salų, pareikalavo savo teisių prie 
Aalando salų, pasiūlė mainais apsikeisti 
tam tikrais plotais, kad atstumus‘Suomi
jos sieną nuo Leningrado. Sako, kad So
vietai daug daugiau teritorijos pasiūlė 
Suomijai, kaip jie reikalauja.

Bet štai derybos eina jau tūlas laikas 
ir vis nėra galo. Suomija klauso Skan
dinavijos karalių patarimų; Anglijos, 
Francijos ir Roosevelto. Tuo tarpu Suo
mijos valdininkai sako provokacines ir 
Sovietų Sąjungą įžeidžiančias kalbas, 
bet karu Sovietams grūmoja. Kiekvienas 
sveikai protaujantis žmogus supranta, 
kad pati Suomija negalėtų kariauti prieš 
galingąją Sovietų Sąjungą, kad karas 
būtų jos saužudystė. Suomijos akli politi
kai spekuliuoja tuo, kad jie žino, jog 
Sovietai nenori karo. Bet juk ir kant
riausio gali pasibaigti kantrybė. Suomi
jos straksėjimai prieš Sovietus, tokios 
kalbos, kokios girdėjosi pastaruoju lai
ku Helsingforse, tie fašistų būrių išsto
jimai, keiksmai Sovietų Sąjungos vardu, 
galų gale gali priversti Sovietus imtis 
griežtesnių žingsnių.

Visgi mes manome, kad gal Suomijos 
darbo liaudies išnaudotojai parėkavę, 
pašūkavę, apsimąstys ir galų gale geruo
ju susitars su Sovietais. Jeigu tatai 
įvyks, tai iš to daugiau laimes Suomija, 
negu ji laimėtų klausydama užsienio im
perialistų komandos. |
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prieš Vokietiją.Anglijos tankai, sakoma, kur tai Francijoj, pasiųsti karui

lias ir pilias lenkų kulkos. 
Grasinančiai ir kietai gau
džia vokiečių patrankos 
Varšavos link.

Žuvęs generolas jų neša
mas atgal. Kai kurie iš tų, 
kurie su juo kartu ėjo į 
šias kautynes, liko kaip ir 
jis kovos lauke.

Iš “L. Ž.”

Klausimai ir Atsakymai

Kaip Žuvo Generolas Fritsch krenta taip pat ir 1-nas pės
tininkų. Vis dėl to pasiseka

----- — • sunkiai sužeistąjį gen. įkel- 
jnis' gaiįdė nuo kovų už ga- ti į apkasą saugioje vietoje.Kaip žuvo gen. Fritsch? 

Jis žuvęs nuo Kulkosvaid
žio šūvio

Apie gen. fon Fritscho, 
kuris savo laiku buvo at
leistas iš vadovavimo vo
kiečių karinėms pajė
goms, mirtį mūšiuose ties 
Varšava buvo pasaulinėj 
spaudoje pasklidę įvai
riausių gandų. Dabar vo
kiečių spauda plačiau ap
rašo, kaip jis žuvo 

“L. ž.” Red.
Prieš 5 savaites gen. fon 

Fritsch atvyko į Pilavos 
uostą, norėdamas vykti į 
Rytprūsių diviziją, kuri te
bebuvo mankštinama ir kur 
taip pat buvo artilerijos 
pulkas, kurio vadu jis jau 
seniau buvo vyr. ginkluotų
jų 'pajėgų vado paskirtas. 
Kai po 8 dienų prasidėjo 
žygis prieš Lenkiją, gen. 
Fritschas vienas pirmųjų 
kartu su savo pulku peržen
gė sieną. Nuo to laiko jis 
nuolat buvo savo kariuome
nės tarpe, pačiose priešaki
nėse eilėse, kartu žygiavo 
per Lenkiją, kartu kovėsi ir 
pagaliau atsidūrė rytų ar-'.kovoja priešo kulkų krušos 
nujos tarpe ties Varsavos, viduryje. Kulkosvaidis atsi-. gos> vis kokia savaitę! kitą 
vartais. Jis visuomet buvo šaudo gana (sėkmingai. Ta- j vgliau atsiranda. Ir, kuo to- 
istikimas talkininkas irjčiau staiga Į gen. Fritschas iiaU; tl^0 labiau užsitęsia, 
draugas tiek karininkams,; pargriūna, atsikelia, išsitie-. Ar nebus man blogai dėl 
tiek kareiviams, kuriems sįa įr daro peĮjs žingsnius į0? 
galėjo labai daug padėti sa- į netoliese esantį apkasą ir

lutinę pergalę. 9 vai. 5 min. Jis vyriškai pasipriešina 
vienas smogiamas būrys pirmam bandymui aptvars- 
pasistūmėjo į priekį po ar- tyti. Jis žino ir jaučia, kad 
tile rijos! ugnies priedanga, galas artėja. Kulkosvaidžio 
Tiems vyrams pasisekė 200 
metrų prasimušti nepalies
tiems. Šio būrio kairiajame 
sparne vienų vienas žygia
vo gen. Fritschas. Ties juo 
tebuvo vienas artilerijos ka
rininkas, jo adjutantas ir 
lengvas kulkosvaidis.

Staiga iš vieno kiemo pa
miškėje pasipylė smarkūs 
šautuvų šūviai, kurie ne
trukus virto kulkasvaidžių 
kulkų lietum. Nežiūrint, 
kad ugnis smarkiausia, gen. 
Fritschas gulėjo petys į pe
tį • su kulkosvaidininkais 
Fuksu ir Gerlichu. Kai tik 
iš priešo pusės kur nors pa
sirodo žaibavimas, jis pis
toleto šūviu rodo kryptį 
kulkosvaidžiui. Prie šūvio 
jis tik lakoniškai priduria 
žodelį “Ten”.

Lenkai vis smarkiau šau
do. Jų ugninė dalgis tiesiog 
šienauja smogiamojo būrio 
vyrus. Generolas vis tebe-

kulka pramušė jo šlaunies 
kraujo gyslas bei venas. 
Taip jis dar guli keletą mi
nučių nejudėdamas. Jo aiš
kus ir mitrus žvilgsnis nu
kreiptas į vakarus—Varšu
vą, o tuomet jo žvilgsniai 
aprėpia jo draugus, . kurie 
visaip stengiasi jam padėti. 
Siauros lūpos tvirtai susi
spaudžia. Jis nori pratarti 
vieną žodį, tačiau mirtis 
amžinai užčiaupia jo bur
ną. Per apkasą vis dar pi-

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Prašau paaiškinti, jei 
yra žinoma, kokia dirbtuvė 
Kaune yra su didžiausiu 
skaičium darbininkų. Taip
gi, kiek toj dirbtuvėj dar
bininkų dirba?

Aš girdėjau du piliečius
besiginčijant. Vienas antrą 
melagium vadino.

Vienas tikrina, kad ko
kioj tai Kauno dirbtuvėj 
darbininkų skaičius yra 
400, o antras sako, kad tik
tai apie 100. O man dabar 
žingeidu žinoti, katras iš tų 
piliečių mažiau žino.

Bayonnietis.

Atsakymas:
Jei neklystame, tai “Mais

to” fabrikas bus stambiau
sias. Tačiau tikrai nežino
me. Bandėme patirti, bet 
nepavyko. Jei kas iš skai
tytojų žino ir atsakys į šį 
Bayonniečio klausimą, bū- 

i.sime dėkingi.

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7961

Mėnesines, Nervai, Plaukai sireiškimas su jaunuoliais.
Gerb. gydytojau, meldžiu Jūs pačiame tam augime, 

pasakyti, kas man daryt su Kūnas auga, bręsta, reika- 
tokiais mano nesmagumais, lauja sau visokių statomų- 
Man mėnesines neregulin-, jų medžiagų. Jų gaunama iš

maisto. O su maistu visaip 
juk esti, ypač jaunam. Vi
sur greit, greit, skubinies, 
prišokdama kur kiek per
kandi—ir vėl leki. Ot ir pa
sidaro permažai medžiagų 
ir liaukoms (kiaušidinėm), 
ir nervams, ir plaukams, ir 
dar kam.

Pasilsėkite, Drauge, il
giau ir dažniau. Atpildyki
te savo nervų ba tarėją. 
Valgykite sočiau ir gero, 
nesupeizoto maisto, tokio, 
kaip jis tebėra gamtos pa
gamintas. Be to, vartokite 
dar ir dapildomojo maisto 
— vitaminų, preparatų. 
Džiovintų bravoro mielių 
imkite po 5-10 tablečių 3 
kartus kas diena, žuvų alie
jaus arba sukoncentruotų 
to aliejaus kapsulių. lodo 
tinktūros po lašą, su pienu, 
kas antra diena. Visa tai—* 
per ilgą,laiką, per mėnesių- 
mėnesiu's.

Veikiausia Jums būtų 
naudos imti ir skydinės 
liaukos (tiroidinės) table
čių, mažomis dozėmis, gal 
po .] grano kas rytas. Ta
tai paakstina medžiagų ap
ykaitą ir gaivina visą orga
nizmą. Nuo to geresnės ir 
regulingesnės pasidarys ir 
mėnesinės. Mat, skydinė 
liauka pasmagina ir kiau- 
šidinių liaukų veiklą. Ir 
moteriškos lyties hormonai 
—moteriška sunka (“fema
le. sex hormone”) Jums bū
tų gerai. Bet čia reikia gy-t 
dytojo.

sveika, 
apetitas

j • i — • • i v 4. i- JL \J k lu

vo nepaprastais sugebeji- čia vėl sugriūva. Kulkosvai- Valgau bile ką
.. , dininkai smarkia ugnimi jį man gevai tarnauja.’Bet aš

Atėjo rugsėjo 22 d. Gen. dengia nuo priešo, o 2 arti- labai nervuota ir labai grei- 
Rrif.RPhn.« dionn hnvn lai-iinc? tn L-ni n-mcriivi -ii I □ • ____ 1

mais.

Fritschas tą dieną buvo lerijos karininkai mėgina jį 
tarp pėstininkų, kurių pir- pakelti ir apsaugoti apkase, 
ma kuopa iš ryto gavo įsa- Vienas artilerijos žvalgybos 
kymą atlikti reikšmingą karininkas krenta. Prišoka 
žvalgymo žygį. Vislos slė- generolo adjutantas. Staiga

Ką Nuominuot į SLA Pildomąją Tarybą
Dabartinė SLA Pild. Taryba daugumoje susideda 

iš vienos grupės žmonių, kurie ten sauvališkai elgiasi, 
mažai tepaisydami narių gerovės. Tad dėl labo visos 
organizacijos ir jos narių, SLA Narių Komitetas pa
taria nominuoti sekamus nuoširdžius, ištikimus ir pa
žangius žmones į Pild. Tarybą:
J. Miliauskas, ant SLA Prezidento

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

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

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

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

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

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

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

kreipkitės pas:
SLA NARIŲ KOMITETAS

415 Lorimer Street,
( L, Kavaliauskaitė, Seki.,

Brooklyn, N. Y.

tai supykstu. Visa kas man 
labai muša galvon, ir aš 
greit susirūpinu ir kokio 
daikto negaliu išmesti iš 
galvos. Kada labai susiner
vuoju, tai net mane verks
mas ima.

Man sukako 16 metų. 
Sveriu 153 svarus, ūgio 5 
pėdos ir virš 9 colių. Mano 
plaukai labai tankūs, bet aš 
jau pradedu patėmyti žilų 
plaukų. Kas tai galėtų būt, 
kad aš tokia jaunutė, o jau 
pradedu žilti? Prašom pa
tarti, kas man, daryti nuo 
tų visų trūkumų; i

Atsakykite per “Laisvę”. 
Aš skaitau ir'rašau lietu
viškai, bet aš bijau, kad jūs 
gal neišskaitytumėt mano 
lietuviško rašto. Tai jūs 
malonėsite lietuviškai iš
versti mano laišką. Ačiū iš 
kalno. . 1

Atsakyinas
už ką. Labai' gra- 
mokate ir li-etuviš-

Nėra 
žu, kad 
kai. Norėdama, paskui ir 
da labiau prasilavinsite—ir 
nesigailėsite.

Jums, Drauge, be abejo 
yra mitinio trūkumų. Tai 
labai ir labai paprastas ap-
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KĄ MACIAU IR PATYRIAU 
LIETUVOJE

............................——- p. Baranauskas ............. -■-■■==

Minersville, Pa.

(Tąsa)

Vienas inteligentas pasakoja:
—Kiek mes šiandien turime valdžios 

sferose sėdinčių asmenų, kurie yra nu
sipirkę atestatus, aprėdyti valdiškomis 
uniformomis ir figūruoja kaipo “žymus” 
asmuo, ir tik todėl, kad eina “pavėjui”; 
jeigu jam iš vyriausybės bus pasakyta, 
kad pasaulis paplokščias,—ir jis sakys, 
kad “paplokščias”; jeigu sakys,—pa
ilgas, ir jis sakys “pailgas”... Viską su
tiks daryt, tik jį leisk į šiltą vietelę, arba 
kur prie kasos...

—Dėl pavyzdžio: mes turime Alytuj 
mokesčių inspektorių, Antaną Čapliką, 
kuris ilgai mokinosi, bet “baigdamas” 
mokyklą, turėjo nusipirkti atestatą, ar
ba turėjo laikyt kvotimus, stovint vie
nam dėdei kunigui iš vieno šono, o kitam 
dėdei, buvusiam ministeriui Čaplikui, iš 
kito šono. Kiek tas dėdė ministeris tu
rėjo su tuo brolvaikiu bėdos... Vargais 
negalais, dar nebaigus gimnazijos, “įstū
mė” jį mokytojauti. Niekur negalėjo ap
sistoti... Inspektoriai kilnojo iš vietos į 
vietą... Skandalai ir skandalai su juo; 
iš žmonių pusės skundai... Tik ant galo 
apsistojo čia, kur nereikia galvot, nerei
kia dirbti, tik reikalinga “figūra” ir kad 
būtum geras akyplėša... Sekretorės dir
ba, o jis sau su automobiliu nuo vieno 
restorano važiuoja prie kito... Gėrimas 
uždyką, valgyklose šeria, kaip “Dievo 
jautį”—dykai. Nuvažiuok palei Kaniū
kų tiltą, panemunėj, kada vasarą būna 
gražesnis vakaras,—ten po medžiu rasi 
mūsų inspektorių su Alytaus prostitutė
mis bepiknikaujant...

—Bet Čaplikas yra griežtas dabartinės 
vyriausybės rėmėjas ir palaikytojas... 
Tai čia tik vienas paveikslas, o 'mes jų 
turime tūkstančius, kurie užima aukštas, 
atsakomingas, valdiškas vietas; aklai re
mia bile, kad ir kvailiausią projektą, 
“seime”. Terorą paskelbia, kad ir ma
žiausiai opozicijai, prieš vyriausybę iš
kilusiai. Tas pats su mūsų oficiozų laik
raštininkais, kurie šiandien yra griežti 
tautininkai: bet jeigu vieną gražią die
ną pasikeičia valdžios forma—jie prisi- 
ruošę užgiedoti kitokiomis gaidomis; 
daug prisiruošę eiti “pavėjui”... Jų dau
guma laikosi tos senos lietuviškos patar
lės: “Jeigu visi už tave, tai ir aš už 
tave.”

Perdaug Gerbiami Amerikonai
Kartais būdavo juokas, kartais pikta, 

kuomet Lietuvoje, tiek kaimiečiai, tiek 
miesčionys, taip garbavoja ir dievina bi
le kokį amerikoną ar amerikonką. Nei 
kiek Petras Cvirka savo knygoje neper- 
dėjo, nupiešdamas “Frank Kiti k”, par-, 
važiavusį iš Amerikos graborių į Lie
tuva.

šininką. Sutikęs, pažvelgė į mane, į dvi
ratį, ir be jokių ceremonijų griežtai pa
reiškė :

—Eisim, pilieti, į policijos nuovadiją!
Nesijausdamas, kad esu kuo nusikal

tęs, jam atsakiau, kad skubinu namo— 
vakarienė jau bus gatava, ir neturiu 
laiko.

Tuomet viršininkas net paraudonavo 
iš piktumo ir suriko:

—Be kalbų! Pildyk įsakymą!..
Ir nusivarė į nuovadiją.
—Parodyk pasą!—Pilnas piktumo ir 

išdidumo, griežtai pareikalavo viršinin
kas.

—Kadangi man pasas paprastai nerei
kėdavo su savim nešiotis savo šalyje, tad 
ir čia, kaip tik šiuo tarpu jo neturiu... 
—nusiskundžiau.

—Neturi paso?!..r Kaip tai?—Tar
tum kad elektros padilgintas suriko.— 
Tai iš kur toks esi, kad net paso neturi ? !

—Ar girdėjai, -ponas, viršininke, tokį 
sutvėrimą, kaip New Yorkas? Amerika? 
Tai aš iš ten atvažiavęs.

—O-o-o-o... tai amerikonas?...
—Taigi, neva amerikonas.—Atsakiau.
Rumbės, kurios iš piktumo ant riebios 

kaktos buvo susidariusios, kaip vyžo api
varus, pradėjo mažėti; kalbos tonas vir
šininko ūmiai persikeitė, rankas nuleido 
ir pradėjo jas kaži-kaip nesijausdamas 
gniaužyti. Susimaišė... Tuomet jau 
švelniai pradėjo aiškinti:

—Matote, ponas, mums buvo telefonu 
pranešta, kad jūs turite svetimos’šalies 
pinigų valiutą... O mūsų pareiga yra 
tokius asmenis sulaikyti ir patikrinti...

—Taip, turiu keletą dolerių. Gal nori 
ponas pamatyti?—paklausiau.

—Nu, tai... tai... galite pa-ro-dy-ti... 
Bet... gal, o šitą.. . ve.. . leidimą turite 
svetimų pinigų valiutai laikyti?

Parodžiau jam ir pinigus ir leidimą. 
Tuomet viršininkas neva atsiprašė už iš
sišokimą, nes nežinojęs, su kuo reikalą 
turįs; jis pamanęs, kad čia iš Kauno su 
kokiu studentu ar “šmugelninku” reika
lą turįs.

♦
Buvo ir daugiau panašių atsitikimų, 

kur teko susidurti su valdininkais, už 
“prasižengimus”, bet kaip tik paaiški, 
kad turį reikalą su amerikonu—viskas 
“dovanojama.”

Tas gali labai patikti Cleveland© “Dir
vos” redaktorienei, ir daugeliui panašių 
mūsų amerikiečių ponių ir panelių, ku
rioms jaučiasi šilta ir malonu, kuomet 
tokioje “Karininkų Romovėje”, “elegan
tiškas” karininkas mandagiai pabučiuo
ja į ranką; kuomet šokdamas, nors ir 
veidmainiškai ją į padanges iškelia, iš- 
dievina, na, o jei dar ir prisiglaudžia...

Bukai mąstančiam amerikonui taipgi 
patinka, kuomet miestelyje ar kokioje 
sueigoje kaimiečiai žemai nusilenkia, po
nu vadina, kitas dar ir į ranką pabučiuo
ja, nors ir daug jaunesniam už save. 
(Apgailėtina, bet ir šių žodžių rašėjui 
net dviejose vietose, keletą kartų tiek 
amžiaus turinti asmenys,—siekė ranką 
bučiuoti.)

Ne tik kaimiečiai, bet reikia pripažin
ti, kad ir valdininkai su amerikonais ap
sieina mandagiai.

Štai pavyzdis: Nuvažiuoju dviračiu 
kartą Merkinėje į pirtį; pirtyje klausiu 
žydės, ar galima pasilikti piniginę su ke
letu centų (apsaugoti). Ji mielai sutin
ka priimti—prašo po jos akių perskaityti 
pinigus ir viskas tvarkoje.

Išeinu išsimaudęs iš pirties—tuojaus 
sutinku Merkinės nuovados policijos vir-

■ .'.Vi*. ,

Teko keletą kartų turgaus dieną būti 
Merkinėje ar kur kitur; kalbiesi su drau
gu ar keliais; — prieina moteris, pasi
sveikina ir tuojaus klausia:

—Ai' neragėjai, dzie, Petruli, kur ma
no brolio ty Amerikoj? | .

—Gal galėtum pasakyti, kokiam mies
te jis gyvena?—paklausiu.

Pamąsto truputėlį.
—Nugi Detroite. Tai ar neragėjai?
—Nežinau. Neteko būti ten.—Atsakau.
—Kaip gi dabar tu jo nežinai? Nu 

kad jis turi net savo jau mūrinį ir na
mą, ir automobilį... Ir skkė jis ty prie 
to dzidziulio kelio gyvena... Jį jau ty 
visi pažįsta, o tu ne...

—Kad ragėtai jis pirma ir rašė ir par
siųsdavo pinigų, bet jau va bus trys me
tai, tai kap su kirviu užkirto... Anei jis 
gromatos, anei pinigų... Ir kas ty su 
juoj yra, tai Dzievulis žino?...'

Tai panašių pasakų teko girdėti labai 
daug Dzūkijoj; taipgi apie Kauną ir Že
maitijoj. Marijampoliečiai amerikonais 
netaip “susirūpihę”, nes tie dar truputį 
geriau gyvena.

Pasižymėjimai Keliaujant po Lietuvą
Tai buvo pradžia birželiu mėnesio; 

dienos gražios ir ilgos; oras malonus— 
tik vakarais truputį vėsoka.1 Tenka va
žiuoti nuo Kauno linkui Panevėžio — 
pervažiuojam Kėdainių apskrities kraš
tą; važiuojant matosi gražiai žaliuojanti 
rugiai, kuriuose jau gali varna pasika- 
voti; vasarojai dar maži, vo.s; tik pradė
ję žaliuoti—nėra lietaus, sausuma.

(Bus daugiau)
' I -
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Spalio 22 d. L. K. P. suren
gė prakalbas dėl aiškesnio su
pratimo šiandieninės pasauli
nės padėties. Kalbėtojas bu
vo pakviestas iš Brooklyno, d. 
J. Siurbą, LDS sekretorius.

Visą dabartinę Lietuvos pa
dėti, po Vilniaus paliuosavi- 
mo iš po Lenkijos ponų ver
guvės, labai nuosakiai apibu
dino. Taip pat kalbėjo ir apie 
naują visapasaulinį imperial
istini karą ir jo baisenybes, 
rengiamas visai žmonijai, o 
visų -pirma visų šalių darbi
ninkams. Taigi kalbėtojas ir 
aiškino, kaip darbininkai visi 
bendrai turėtų laikytis, neda- 
leidžiant šiai šaliai įsivelti Į 
europinį karą.

Kalbėtojas daug suteikė 
naudingų pamokų šio momen
to klausimais. Bet gaila, kad 
tokiam svarbiam momente 
nesusirenka skaitlingai publi
kos imti rimtas pamokas.

Bet reikia pasidžiaugti, kad 
susirinkusieji rimtai klausėsi 
ir galėjo daug ko pasimokyti 
iš šių prakalbų. Jeigu ne da
bar, tai toliau paaiškės, kad 
darbininkai ir patys yra daug 
kalti už tinginumą ir apsilei
dimą savo- klasiniuose reika
luose.

Užbaigus pirmą dalį kalbos, 
pirmininkui paaiškinus publi
kai, kaip reikalinga paatikoti 
po kelis centus, kas išgali, dėl 
padengimo lėšų, pašaukta 
draugės O. šemberienė ir M.
J. Ramanauskienė pereiti per 
publiką aukų parinkti. Au
kojusių vardai: Po $1 — St. 
Pečiulis; po 50c—O. Merčai- 
tienė; po 30c — V. čiudinis; 
po 25c—V. Ramanauskas, V. 
Šmulkštys, A. Jurevičius, A. 
Naikelienė, J. Ramanauskas, 
O. šemberienė. Viso aukų su 
smulkiomis surinkta $4.10. 
širdingai ačiū tariu varde L.
K. P. kuopos visiems aukoju
siems, kurie prisidėjo nors 
dalinai padengti lėšas suren
gimo šių prakalbų.

—o—
Mirtis Negeistina

Spalio 17 d’, ištraukė iš 
gyvųjų tarpo Juozą Radzevi
čių, kuris buvo “Laisvės” 
skaitytojas jau keli metai. 
Paskutiniu laiku labai mylėjo 
skaityti dienraštį ir pilnai bu
vo patenkintas paduodamomis 
žiniomis apie dabartinę padė
tį Europos ir abelnai vjso pa- 
saiisio.

Velionis J. Radzevičius me
tais jau buvo pabuvęs žmo
gus, turėjo 73 metus. Į šią 
šalį! pribuvo 47 pietai atgal, 
į Shenandoah apylinkę, ir 
pradėjo dirbti anglių kasyk
lose; rodos, William Penn. 
Toj apylinkėj prabuvęs 7 me
tus persikėlė į Minersville, 
1899 m. Čia padirbęs 5 me
tus Lehigh anglių kasyklose, 
1904 ' m. užsidėjo krautuvę 
valgomų produktų. Nuo to 
laiko pertraukė kasyklų dar
bą ant visados.

Kol šeima buvo maža, dir
bo krautuvėj ir ant vežimo 
važinėjo su mėsa ir kitais 
produktais pats vienas. O

krautuvėn atsilankiusiems pir
kimams patarnaudavo moteris 
ir priauganti vaikai kiek pa
gelbėdavo. šeimą išauklėjo 
gana didelę, 5 sūnus ir vieną 
dukterį. Visi šiandien stovi 
vertelgystėj, išskyrus vieną 
Juozą, kuris baigė medicinos 
mokslą, praktikuoja gydytojo 
užsiėmimą Minersvillėj. Mo; 
teriai mirus 7 metai atgal, o 
sūnui Stasiui, metais vėliau, 
senis’ nuo to laiko jau nesiki
šo į vertelgystės užsiėmimą, 
gyveno vienas sau ramiai sa
vo namuose, pasilaikydamas 
patarnautoją. Kada atsitraukė 
nuo vertelgystės, liko liuoses- 
nis nuo darbo, labiau pakrypo 
prie darbininkų, nenutolo, 
kaip kiti nutolsta praturtėję. 
Jis skaitė “Laisvę,” kaipo pa
čių darbininkų leidžiamą 
dienraštį, jo turiniu buvo pa
tenkintas iki paskutinei dienai 
savo gyvenimo. ,

Velionis atsitraukęs nuo dar
bo jautėsi gana gėrai, tik pa
skutinius metus sveikata grei
tai sublogėjo, viduriuose pra
dėjo jausti skausmą ir nevei
kimą, kad į pabaigą jau ne
galėjo nieko valgyt ir pradė
jo visai eiti silpnyn. Tad nors 
ir buvo priešingas operacijai, 
bet nepakęsdamas skausmų, 
sutiko eiti ant operacijos. Spa
lio 10 d. padarė operaciją 
Good Samaritan Hospital’yj, 
o spalio 17, 12:30 vai., mirė. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis, katalikiškai, spalio 
20 dieną. a į 1

Velionis iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkijos, Kalvarijos miesto.

Jo pradėtą krautuvės užsi
ėmimą vaikai išvystė gana 
plačiai, pavadinę “Economy 
Stores.” Turi 3 krautuves Mi
nersvillėj, o 4 nuošaliai, Potts
ville, Port Carbon, St. Clair 
ir Lebanon. Reiškia, visa fa- 
milija stovi plačioj vertelgys
tėj. J. Ramanauskas.

Pittston, Pa.
IŠ LACKAWANNA IR WYO

MING VALLEY SRITIES

Girios Atbalsiai
Spalio 18 d. Jurgelionis va

žiuodamas į Pittstoną sustojo 
Scrantone ir pasiėmė kunigą 
Valadka ir tūla mažai žinoma 
lietuvį daktarą (nežinau pa
vardės). Atvažiavo visi ant 
jaunuolių SLA kuopelės 34(j 
bankieto. Inteligentai manė, 
kad juos čia kas nors sutiks 
klūpčiodami ir garbins, kaip 
Kaune kad garbina Smetonie
nę vergai. Skandalas iš pra
džių !

Tūla jaunuolė Maceinukė 
puvo užkviesta programon da
lyvauti kaipo solistė, laike va
karienės padainuoti. Kaip tik 
pamatė Scrantono svečius, in
teligentus, pasakė, kad ji va
žiuoja namo. Programoj neda
lyvaus. Kas pasidarė? So
listė atsakė: jeigu tas kikeris 
kunigas su tuo kikeriu gydy
toju kalbės Šioi programoj,

tai aš atsisakau dainuoti. Ne
tikėtas atsitikimas. Daroma 
taika užkulisiniame kambary
je. Sutaikyta. Kunigas ir 
daktaras nekalbėjo. Už tai 
solistė padainavo.

Bet kaip jautėsi Jurgelionis 
su savo inteligentija? Gal nei 
kiek nesijauto geriau, kaip 
kad parašęs ant pirmo pusla
pio “Tėvynėj,” kad bolševikai 
Vilnių nuo lenkų paėmę au- 

| griovė bažnyčias, išėmė skam
balus, nupjovė rugius, kvie
čius, grikius ir pupas ir nu
vežė viską į Maskvą gelbėti 
“Rusijos baduolius,” kurie kas
dien dirba ir jokios pagelbos 
nuo nieko nereikalauja. Dar 
vilniečiams prisiuntė bolševi
kai druskos, kerosino, cukraus 
ir kitokių reikmenų, kad tik 
lietuviai, biedni darbininkai 
nebadautų. Argi tau netirps- 
ta kojų padai, p. Ožy Miki- 
tone ? Kunigo Gimine.

Paterson. N. J.
Prakalbos ir Diskusijos: Kal
bėjo Drg. Šolomskas ir Drg. 
P. Baranauskas iš Brooklyno

Spalio 29 popietyj, susirin
kom gerokas būrys paterso- 
niečių, didžiumoj katalikų 
žmonių, žingeidaudami ypač 
apie Lietuvos gyvenimą išgirs
ti, ypač Baranausko, kuris yra 
buvęs patersonietis ir gerai 
visiem žinomas, kaipo geras ir 
rimtas vaikinas. Turiu prisi
pažinti, kad mes patersonie- 
čiai visi norėjom girdėti Petrą 
kalbant; manęs net keli vieti
niai klausė, kodėl, girdi, jūs 
nesurengiat Petrui prakalbų; 
jis mum daug pasakytų apie 
Lietuvą. Teisybę sakant, Pe
trą abelnąi patersoniečiai lie
tuviai mylėdavo.

Kalba Baranauskas, nupieš
damas Kauno'miestiečių, ypač 
valdininkų gyvenimą ir jų 
perteklius. Toliau prieina 
prie kaimiečiu ir jų vargų. 
Tūli patriotėliai nenorėtų ti
kėti, ale kuomet Petras sako, 
tai jau čia negi melas. Klau
sėsi visi ramiai, kad net mu
sės skridimas būtų girdėtis.

Ne vienas patriotas gak manė, 
kad ne viskas taip esą Lietu
voj, kaip jam buvo “didvy
rių” įpasakota bei jų laikraš
čių rašoma apie mūsų gimtą 
kraštą ir ten likusių mūsų 
brolių gyvenimą.

Kalba drg. šolomskas. Jis, 
kaip kalbėtojas, paliečia abel- 
ną pasaulinę padėtį, o ir Lie
tuvos, ypač apie Vilnių. La
bai svarbu buvo mum visiem 
išgirsti apie dabartinę jo si
tuaciją. Drg. šolomskas nu
piešė labai puikiai pasaulio 
imperialistų planus, dabartinę 
skerdynę, fašistų suruoštą Eu
ropos padangėje. Nurodė, 
kaip kenčia Lenkijos varguo
menė; numaskavo išdavikus 
Lenkijos ponus ir jų darbus, 
pražūtingus Lenkijos liau
džiai. Kalbėjo apie reakcines 
užmačias, kur bandoma mesti 
bėdą ant Sovietų Sąjungos.

Po parakalbai kilo daug 
klausimų ir diskusijų apie ne
aiškius klausėjam dalykus, 
kuriuos kalbėtojas puikiai nu
švietė. Buvo ir tiksliškų už- 
metinėjimų mūsų darbininkiš
kam judėjimui ir Sovietų Są
jungai. Tai buvo tikslas pa
skleisti propagandą tų žmo
nių,v kurie iš demokratų bač
kos maukia.

Kalbėtojas ragino skaityti 
“Laisvę,” kad gavus teisingų 
žinių iš Lietuvos ir iš abelno 
pasaulio. “Laisvė” puikiausiai 
atsako į dienos klausimus ir 
gina darbininkų reikalus. Da
bar “Laisvėj” telpa Baranaus
ko įspūdžiai iš Lietuvos, kurie 
traukte traukia skaityti, ypa
tingai apie Dzūkijos kraštą, 
apie jaunimą, jo linksmas dai
nas ir vargus. •

Norintieji “Laisvę” užsira
šyti gali kreiptis pas J. Bim
bą ir R. Aučių. Jie dabar yra 
“Laisvės” agentai ir su noru 
patarnaus. Taipgi agentai 
prašo senų skaitytojų nevilkin
ti laiko, atsinaujinti prenu
meratą, nes vajaus mėnuo jau

SUOMIŲ POLITIKIERIŲ 
CHORAS

Helsingfors, Suomija. — 
Suomių valdininkai pasiun
tė vaikų chorą dainuot prie 
Amerikos atstovybės, gar
binant Amerikos valdžią, 
kad jinai “užtarė” Suomiją 
prieš Sovietus.

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 Barberlal

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktoriau •» 
Išbalzamuoja ir laidoja numirti-^ 
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms. krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUF 

Brooklyn, N. Y.

pasibaigė ir reikia paskubėti.
Trakietis.

Centre:' Mikas Quill, New Yorko miesto tarybos ir transporto darbininkų 
unijos (CIO) prezidentas, stovi tarpe minios žmonių, kurie pasitiko jį Grand 
Central stotyj, kai jis grįžo iš CIO suvažiavimo San Franciscoj. Quill kandi

datuoja j miesto tarybą nepriklausomai.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

. ................................................................................... ... ■ ■■ I I

BAR ir GRILlT

Lietuviu Restaurantas
LLlt ne tf Gaminam valgias Ir 

$ t u r im e Amerikos 
išdirbinio ir impor- 

■T/jl tuoty degtinių, vi- 
. WZ.-1L šokly vyny ir gero 

tiąnorĄ
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA
(TėVas ir sūnus Levandauskal)

UNDERTAKER
•

337 UNION AVE. .
BROOKLYN, N. Y.
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Cleveland© Kronika
VISKO PO TRUPUTI

Colli n w oo cl o korespon d enta i 
verti pabarimo už neparašy- 
mą į spaudą apie mūsų gerų 
draugų Naujokų išsikėlimą 
gyventi į Beech Grove, Ind. 
Draugė Naujokienė yra daug 
aukavus ir gaspadinavus mū
sų jaunuoliams, svetainės ko
mitetui ir draugijoms. Jos 
draugas jau ankseiaus India
noj dirbdamas negalėjo su 
mumis dalyvauti. Bet kuomet 
parvykdavo Clevelandan, vi-

mynų duondavių, kuris su
tinka save sukaneveikti, kad 
išgelbėjus save ir šeimyną nuo 
bado. Sovietų Sąjungoj tokių 
tr a gis k ų su g esti j ų - p as i ū 1 y m ų 
nėra, kaip nėra priežasties be
darbei.

—o—
Pereitą ncdėldieni pas d. 

Valantą komunistų paroj ma
čiau mūsų Al. Vasiliausku 
rodant jaunimui savo darbo 
judžius. Gražūs judžiai iš 
mūsų Cleveland© LDS-siečių

sią atstovybę savo miesto or
ganizacijų. Gi išrinktų drau
gų atstovų, visų kaip vieno, 
prašau dalyvauti konferenci
joj, atsigabenant kartu ir nau
jų gerų sumanymų.

Draugiškai, Jūsų,
ALK NJ Apskr. Seki’., 

George A. Jamison. .
128 Roosevelt Ave. 
Livingston, N. J. 
Tel.: Liv. 6-149CL

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

suomet jį matydavom mūsų 
draugijų parengimuose.

Dabar 20 metų paminėjimo 
bankiete suėjęs minimą drau
gę patyriau, kad ji jau 6 mėn. 
išsikėlus ir apleidus mūsų ko
loniją. Ji viešnia parvykus iš 
kitos valstijos atstovavo col- 
linwoodiecius bankiete. Kiti 
tos kolonijos draugai, sako, j 
buvę pavargę nuo varduvių 
pokilio. Draugė Naujokienė 
nusiskundė, kad ji buvus to
lei gera organizacijom ir 
draugams, kolei dirbus ir ga
lėjus dirbti. Kita, d. Naujo
kas ilgai sirgo, bet mažai kas 
žinojo apie jo ligą.

Linkiu draugams naujoj vie
toj darbuotis tai idėjai, kuriai 
čia darbavosi.

i jaunuolių veikimo, čia įeina 
j visi sporto skyriai. Taipgi pa
rodo šių metų Motinų Dienos 
taikos demonstraciją jos na- 
turalėj spalvoj. Tiesa, jų vi
sų neturėjau progos matyti; 
bet kiek teko matyti, jie geri, 
turėtų būt rodomi kitur mū
sų sueigose.

—o---
Pereitą savaitę Northeastern 

Ohio Teachers Association 
turėjo suvažiavimą. Atsargiai 
su sirenos balsu iš Europos, C. 
A. Dykstra, prezidentas Wis
consin© Universiteto, atsišau- 

' k ė į suvažiavusius mokytojus 
ir ragino juos pasisakyti “už 

' taiką ir demokratijos išlaiky- 
' mą“ šioj šalyj. Jo kalbą ir 
išsireiškimus dalyviai su entu-

J. A. V.,, Cleveland, Ohio.— 
Apie Sovietų Sąjungos sukak
ties paminėjimą gavome tiktai 
lapkričio 2 d. vėlai po pietų. 
Jokiu būdu nebesuspėjome 
įdėti į lapkričio 3 d. laidą. 
Kitą sykį stengkitės anksčiau 
prisiųsti, jei norite, kad tilp
tų penktadienio Į “Laisvėje“ 
apie sekmadienio parengimus 
Clevelande.

—o—
Dies komitetas, anot p. Kur

piaus, paskelbė 563 komunis
tų vardus, kurie dirba Wash
ingtone valdiškose įstaigose, j 
Toliau jis da prideda: “Dies' 
komitetas, 'tyrinėjantis prieš j 
amerikonišką judėjimą šioj I 
šalyj, paskelbė sąrašą ‘narių’ j 
Amerikos Taikos ir Demokra-j 
tijos Lygos, kuri atsižymėjo | 
pačiais blogiausiais darbais 
prieš šią šalį” (mano pa
braukta. M.). Matote, kava- • 
lierius eina daug toliau ir už i 
patį Dies komitetą. To asmens 
supratimu, pats blogiausias, 
darbas, jei dirbi už taiką ir 
čKuriokratiją.

—O----
Kitoj vietoj Karpius rašo: 

Spalio 24 Rusai išgabeno į Ber
lyną milioną tonų maisto ir 
pašaro.“ O dar kitur užtepa: 
“Stalinas atiduos Lietuvai Vil
nių tik tada, kai jis bus api
plėštas. . . “

Klausimai išsiriša, kaip iš 
pypkės. Biednasis Stalinas 
apiplėšęs Vilniaus lietuvius, 
aprūpina Hitlerį ir maistu ir 
pašaru. Ir tas vyksta pas p. 
Karpių magiškai: pabraižei 
plunksna ir Vilnius apiplėštas; 
vėl pabraižei —jau milionas 
tonų maisto ir pašaro Berlyne! 
Kas turi tiek “išminties,“ kiek 
Clevelando kavalierius?

—o—
Vietos savaitraštis “Lietu

vių žinios“ deda pastabėlę: 
“Smagu yra atgavus Vilnių, bet 
dar būtų smagiau, kad Lietu
vos valdžia neužpildytų visas 
valdiškas Vilniuje vietas Kau
no valdininkėliais; sugebės 
jas užpildyti ir Vilnijos dzū
keliai.“ Už tą pastabėlę Kar
pius iškolioja tą laikraštį iz- 
voščikais.

—o—
Herbert S. Bigelow iš Cin

cinnati siūloma pataisa prie 
.Ohio valstijos konstitucijos ir 
pataisa pakelti seneliams 
pensiją, yra tas smaiglys, ku
ris, lyg perkūnas, būtų tren
kęs į reakcionierių širšių liz
dą. Jokia kita pataisa nėra 
tiek sukėlus klyksmo girdle- 
rinėj spauddj, kaip Bigelow’o 
amendmentas. Tai visa paro
do, jogei Bigelow’o abi patai
sos prie Ohio konstitucijos 
yra geros darbo žmonėms, o 
blogos magnatams ir bankie- 

^riams. Kitaip jie visi neskaly
tų, kaip užminti ant uodegos.

Clyde Lowry, 45 metų, iš 
Troy, Ohio, bedarbis, įdėjo 
skelbimą Daytono laikraščiuo
se, kad sutinka parduoti savo 
vieną akį už $10,000. Lowry 

x yra vedęs ir turi 12 metų sū
nų. Tai vienas iš milionų šei-

ziazrhu lydėjo, šis suvažiavi
mas pasiakė prieš įvėlimą 
Amerikos Europos konflik
tą n.

—o—
Vera Michaeles Dean, auto

rė ir direktorius of the fo
reign Policy Association, kal
bėdama vietos Unitarų Foru
me,' tarp kitko, pasakė: Vo
kietija jaučia didelę nepasėką 
jau dabar, kuomet Sovietų Są
junga pastojo kelią jos eks
pansijai į Rytus. Ir Sovietų- 
Vokietijos nepuolimo paktas 
yra didelis smūgis visiems 
agresoriams. M—ka.

Shenandoah, Pa.
4

Šis Tas iš Mūsų Apylinkės
Spalio 22 d. buvo laikytos 

prakalbos Vilniaus atgavimo 
klausimu. Kalbėtojas buvo J. 
Siurba iš Brooklyno. Jis pla
čiai išdėstė pasaulinę padėtį 
ir Lietuvos naują užsienio po
litiką. Užgyrė Sovietų sutartis 
dėl taikos su Pabaltos kraš
tais, sykiu ir Lietuva, kurios 
pasekmės jau dabąr matytis, 
nes yra atgautas Vilnius be 
jokio vargo ir taip visas Lie
tuvos kraštas ekonominiai bus 
stipresnis.

Bet draugas kalbėtojas 
smerkė šį karą, kaip imperia

listinį, ir ragino taiką mylin
čius žmones kovoti prieš jį, 
kol dar Amerika neįsivėlus.

žmonių prisirinko pilna sve
tainė; matėsi visokių pažiūrų. 
Pasirodo, kad kilus svarbiam 
klausimui yra lengva susitarti 
su visais kas link Lietuvos.

Kadangi rengiant prakalbas 
susidaro išlaidų, tai tam rei
kalui buvo rinktos aukos, ir 
surinkta $6.06. Visiems au
kavusiems tariu širdingą ačiū.

—o—
Pereitą šeštadienį buvo lai

kyta šokiai dėl “Daily Worke- 
rio,“ kurie gerai pavyko ir, 
rodos, mūsų skyrius ir vėl 
gaus pirmą dovaną už sukė
limą savo kvotos. Angliškos 
spaudos vajuj shenadoriečių 
skyrius visuomet gerai dar
buojasi ir atlieka savo parei
gas pirmutiniai. Tai yra gir
tinas dalykas, kad visi drau
gai vieningai veikia.

—o—•
šiemet abelnai kasyklos 

dirbo neblogai. O prasidėjus 
Europoj karui, tai ėmė dirbti 
5 dienas į savaitę; net tos 
kasyklos, kurios buvo uždary
tos, pradėjo atsidarinėt. žmo
nės nudžiugo, ėmė manyt, kad 
gal bus lengviau gauti darbą, 
kaip visos dirbs. Bet taip nė
ra, čia vietinė anglų spauda 
daug rašo, kad kasyklos per
daug dirba, o kompanijos tu
ri jau daug anglių ant rankų. 
Todol bijo, kad anglies vertė 
nesmuktų; nori nutart, kad 
per lapkričio mėnesį visa an
glies industrija dirbtų tik 3 
dienas į savaitę, vietoj pilno 
laiko. Tuo, jie aiškinąs, ga
lėsią palaikyti aukštą anglies 
kainą. Tai matot, kaip yra;

Montello, Mass. Negręsiąs Vokiečiams Badas, 
Nežiūrint Blokados

rijų ir sovietiniai pramonei 
reikalingus įrankius.

r?

Newark N. J.
Amerikos Lietuvių Kongreso 
New Jersey Apskričio Labai 
Svarbi Metinė Konferencija

ALK New Jersey Apskričio 
metinė konferencija įvyks/ 
sekmadienį, lapkričio 26 die
ną, 1939. Pradžia lygiai 10 
vai. ryto, Lietuvių Svetainėj, 
180 New York Avė., Newark, 

i 
N. J.

Draugai ir draugės! Ši kon
ferencija bus nepaprastai 
svarbi, kuri neš didelę atsako
mybę Amerikos lietuvių gyve
nime ir jų bendrame judėji
mo.

Ant dienotvarkio pirmoj vie
toj bus pastatyti šie labai 
svarbūs punktai:

Lietuvos bendro apsigynimo 
sutartis su Sovietų Sąjunga.

Vilniaus lietuvių Šelpimo 
klausimas.

Lietuvos Paviliono Pasauli
nėj Parodoj palaikymas.

ALK palaikymas ar sulikvi- 
davimas. Ir visa eilė kitų svar
biu reikalu. «. v

Prie šio apskričio priklau
sančios ir nepriklausančios or
ganizacijos yra skubiai kvie
čiamos prie šio svarbaus dar
bo. Draugijos, išrinkite savo 
atstovus (kiek galit daugiau, 
tai geriau) į virš minėtą kon
ferenciją ir laikui prislųskit, 
kad nereikėtų laukti ir truk
dyti taip brangų laiką. Drau
gijų komitetai (sekretoriai), 
išrašykit mandatus, kiek at
stovų siunčiat ir kiek draugija 
turi viso narių.

Ne visoms draugijoms yra 
siuntinėjama pakvietimo laiš
kai. Kitas draugijas pakvies 
jūsų miesto atstovas, kuris jus 
atstovauja per visą apskritą 
metą, apskričio konferencijos 
išrinktas.

Visų draugijų komitetų ir 
jų narių abelnai prašau var
de Kongreso Apskričio atlikti 
ęavo darbininkiškas pareigas, 
suorganizuojant juo plačiau

Sidabrines Vestuvės

Jonui ir Onai Vaitekūnams 
tapo suruoštas banketas per 
jų draugus, kad atžymėjus 
sukaktį 25 metų jų ženybinio 
gyvenimo.

Banketas atsibus 29 d. spa
lio, Vaitekūnų namuose. Visi 
gražiai linksminosi, nekurie iš 
svečių pasakė po trumpas pra- 
kalbėles, linkėdami “jaunave
džiams“ sulaukti ir auksinių 
vestuvių.

Kadangi J. Vaitekūno se
sers sūnus Lisas randasi Lie
tuvos kalėjime už politinį vei
kimą, o Liso moteris tapo nu
kankinta kalėjime Lietuvos 
budelių,.— turint tą mintyje, 
drg. V. Lapinskas davė su
manymą parinkt aukų Lietu
vos politiniams kaliniams, kas 
buvo ir padaryta. Aukavo se
kamai :

Po $1, J. Vaitekūnas, O. I 
Vaitekūnienė, J. Gaigalas, J. 
Gutauskas; po 50c, G. Shi-- 
maitis, V. Lapinskas, A. Wal
len ; po 25c, A. Baronas, A. 
Lukienė, J. Kelley, P. Micke
vičienė, J. Grigas, P. Balchu- 
nas, V. Saulėnienė, O. Peslie- 
nė, M. Potsienė, K. Jakubė- 
nas, K. Balchunienė, K. Kal- 
velienė ir M. Keziūnienė. 
Smulkių 30c. yiso $9.05.

Vardan Lietuvos politinių 
kalinių aukavusiems tariame 
širdingą ačiu.« A. Baronas.

Berlin. — Gydytojai pri
pažįsta, kad dabartinis vo
kiečių maistas patenkina 
sveikatos reikalus; o pagal 
tokį daugį gaunamų valgių, 
tai Vokietija nebadausianti, 
nors Anglija palaikytų 
prieš nazius blokada kad ir 
“amžinai.”

Vokiečiai gausių daug 
maisto iš Lenkijos, paimsiu 
2 milionus lenkų dirbti lau
kų darbus Vokietijoj ir dar 
gausia valgio produktų iš 
Sovietų mainais už mašine-

Jugoslavų Studentai De
monstravo už Sovietus, 

prieš Imperialistus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jau kelintų kartų studentai 
vietinio universiteto išėjo į 
demonstracijas, reikšdami 
pritarimų Sovietam, o smer
kdami Anglijos ir Franci jos 
imperialistus.

Policija išblaškė demon
strantus ir kelis areštavo.

‘Gaukite ‘Laisvei Naujų 
^knitvinTu

jei ne viena kliūtis, tai antra, 
o darbo žmogus vis turi nu
kentėti. A. K.

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WE1TZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6673 w ___ ____________

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, aziatlškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 
bus reikalingi.

• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 
šiuo išpardavimu—sale.

• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.
Jei atsinešite šj skelbimų, tai gausite $1.49 vertes divonų už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
kainomis, kaip ir prieš karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

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

*

Margaret česnavičiūteAlck Vasiliauskas

■ 'U .7

H i

ib -

i®
■v

Birutė RamoškaitėAntanas Banys
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AIDO CHORAS
Diriguojant

Aldonai Žilinskaitei
dainuos lietuvių liaudies 

dainas

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

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

vatoriją New Yorko mieste.

M. ČESNAVIČIUTĖ
Sopranas, pasižymėjusi dainininkė ir 

operų artistė.

A. VASILIAUSKAS’
Puikus tenoras, koncertų ir radio 

dainininką^.

949 WILLOUGHBY

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

BUS LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
AVE. du blokai nub Myrtle Ave. “L” stoties

Rusų Balalaikų 
Orkestrą

Dirig. Alex Kutin 
Jie skambins rusų liaudies 

dainas.

Sėdynes Rezervuotos
Prašome iš anksto įsigyti 

įžangos bilietus

Koncertui Įžanga 
50c., 75c. ir $1.00

Po Programos
Bus Šokiai

• Vien tik šokiams 
Įžanga 40 Centų

BROOKLYN, N. Y

REIKALE BILIETŲ PRAŠOME KREIPTIS Į “LAISVĖS” OFISĄ, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN

4-
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Borou^h 
be con- |

& MAX HERMAN 
Kosher Delicatessen 

Brooklyn, N. Y.

BEHAN 1
Brooklyn, N. Y.

MICHAEL
396 Hamilton Ave.,

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on tho

•, wine and liquor al retail under 
A of the Alcoholic Beverage Con- 
at 4822 Avenue N. 1 Borough

con-

NOTICE is hereby given that License 
EB 3227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 4 A 1 I- ** I I I ) T 4

161 
del 

Drg.
po

nematyti. Vieni yra mirę, ki
ti išvažiavę į kitus
arba kitas šalis. Dar kiti taip 
sau chorą apleido.
choras gyvuoja 
spėkomis.

Tegul gyvuoja Bangos Cho
ras po vadovyste Aldonos 
Klimaitės! '

Vienok 
su naujomis

NOTICE is hereby given thijt License No. 
RL 2832 has been issued to tlhe undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic iBever: 
trol Law at 423 •— 3rd Avijnue, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
Tavern Bona Vita

423 — 3rd Avenue, Brooklyn, N.

i’

Penktas puslapis
I

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 51 Asland 1’1., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

ALESSANDRO LA VALLE 
Silver Moon Restaurant

51 Ashland PL, Brooklyn, N.

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

ANNE PEPPER 
Pop's Self Service Dairies

212 Ralph Ave., Brooklyn,
E 
E

Spalio 20 d. ALDLD 
kuopa surengė prakalbas 
draugo V. Andrulio. 
Andrulis dabar važinėja
vakarines valstijas su maršru
tu. žmonių susirinko neper- 
daugiausia, nes kai kurie mū
sų tautiečiai netiki į prakal
bas, o kiti prisibijo, kad ne
reikėtų paaukauti- kokį centą 
dėl spaudos reikalų. Mes tu
rėtume šelpt savo spaudą 
kiek galėdami, nes tai vargšų 
žmonelių penas. Jeigu mes 
neturėtume “Laisvės” ir “Vil
nies,” tai neturėtume jokių 
žinių apie pasaulį. O labiau
sia dabartiniu laiku svarbu, 
kada visa Europa randasi ka
ro debesiuose. Iš kapitalistų 
laikraščių negali teisingų ži-

štai ir SLA organas “Tė
vynė” melagingai rašo: “Da
bar bolševikai tai pridirbs 
vaikų Lietuvoj. Nė Lietuvos 
valdžia, nė Sovietų Rusija 
nieko nepaskyrė tiem naujiem 
piliečiam dėl užlaikymo.” Tai 
reiškia, kad ponas Jurgelionis 
pranašauja nebūtus dalykus. 
Tie vaikai dar negimė, o po
nas Jurgelionis jau rūpinasi jų 
likimu!

Prieš pasaulio karą Rusijos 
kareivių visur buvo Lietuvos 
miestuose. Vilkaviškyj buvo 
apie 2,000 tų kareivių, bet 
mes nematėm, kad kareiviai 
tiek būtų vaikų pridarę, kad 
reikėtų ponui Jurgelioniui rū
pintis apie jų likimą. Tai ma
tote, koki tie laikraščiai 
jie rašo. Susipratusiam 
gui net bjauru tokias 
perskaičius.

Mūsų laikraščiai, kaip 
ve” ir 
nerašo. Tai todėl mes 
ir remti savo spaudą.

Draugas V. Andrulis 
jo apie dabartinį Europos ka
rą. Labai gražiai nupiešė da
bartinę padėtį tarpe Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos. 
ALDLD 161 kuopa labai 
ačiuoja draugui Andruliui už 
tokią gražią prakalbą. Ji mū
sų mintyse pasiliks ant ilgo 
laiko.

Per prakalbas aukų surink
ta $18.10.

Subatos vakare pas Baltru
šaičius buvo surengta vakarie
nė dėl atsisveikinimo su drg. 
Andruliu. žmonių dalyvavo 
apie 30. Bevalgant vakarienę, 
drg. Andrulis pasakė trumpą 
prakalbą, agituodamas, kad 
pašelptume lietuvišką spaudą. 
Aukų surinkta $3; nuo vaka
rienės liko $2.25, — viso dėl 
“Vilnies” surinkta $23.35.

Čia paduodu aukautojų var
dus: Po $2—J. Dwarsh ir J. 
Burt; $1.25—J. žalis; po $1 
— M. Baltrušaitis, T. Ulskis, 
V. Jasmantienė, J. G. Ben- 
drick, S. Baskin, P. Bendrick, 
K. Urick, J. Urkanas, A. Gau- 
ronskis, Ig. Kirk, J. Kirk ir 
G. Juodišius 75c; po 50c—A. 
Bogle, J. Stepulionis. A. Stel- 
ma, Julia Sitko, S. Kairis, J. 
Bukauskas; J. Guys 35c; po 
25c—C. Gulbinas, Gumbakis, 
Lieponienė. B. Bestis ir T.

ir ką 
žmo- 

žinias

Vilnis,” tokių
• “Lais- 

melų 
turime

kalbė-

Alam.
Visiems aukautojams taria

me širdingai ačiū už parėmi
mą dienraščio “Vilnies.”

M. B.

Elizabeth, N. J
Bangos Choro Jubilėjinis 

Bankietas
Spalio 22 d. Bangos Choras 

minėjo 10 metų jubilėjų. Cho
ras per 10 metų daug pasitar
navo visuomenei su savo liau
diškomis dainomis. Choras per 
10 metų turėjo keturis mo
kytojus, būtent: O. Ereminą, 
W. Žuką, S. Pociūnaitę ir Al
doną Klimaitę. Visi, galima 
sakyti, sugabiai vadovavo cho
rą.

Pažvelgus į chorą arba į 
choristus, kas buvo 10 metų 
atgal, šiandien daugelio jų

----0----
“Laisves” Vajaus Atidarymas

Spalio 13 buvo oficialiai ati
darytas “Laisvės” vajus. Drg. 
Stripeika pasikvietė savo tal
kininkus į L. Paulausko sve
tainę, 265 Second Street, ir 
gerai vaišino silkėmis ir alum. 
Šiame vajininkų susirinkime 
buvo ir svečių iš toliau: drg. 
G. Shimaitis iš Montello, 
Mass.; drg. P. Buknys, “Lais
vės” gaspadorius, ir iš Bayon- 
nės J. Čiurliai. Visi svarstė 
rimtai ir planingai “Laisvės” 
vajaus reikalus ir pasižadėjo 
gauti naujų skaitytojų.

Taipgi nutarta surengti ba
lių vajininkų lėšoms padengti, 
į komisiją paskirti draugai A. 
Lukoševičius, F. šiaulis ir A. 
Skairus. Komisija nutarė ba
lių laikyti 11 d. lapkričio, L. 
Paulausko svetainėj, 265 Se
cond St. Įžanga 25c. Bus gera 
orkestrą šokiams. Prašome vi
sus atkreipti atydą į šį balių 
ir dalyvauti kuo skaitlingiau
siai.

—o—
Sugrįžo iš Lietuvos J. Bū- 

dreckas su šeima. Budreckas 
buvo išvykęs Lietuvon šį pa
vasarį, .o žmona su dukteria 
buvo išvažiavusios kiek pir
miau. Visi išvyko iš Lietuvos 
pradžioj karo, vienok pasiekė 
Ameriką laimingai. Neteko su 
Budreckiu plačiau pasikalbėti 
apie šiandieninę padėtį Lietu
voj. Ukrinas.

NOTICE is hereby given thill License No. 
RL 3580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liiiuor at. retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 238 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of/ Kingi, 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 thp undersigned 
to sell beer, wine and liquor sit retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4719 — 5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of KingsJ to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that i License No. 
KI, 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 
6607—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 detail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Luw at 35 Lincoln Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
RL 3803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 627 Central Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CLIFFORD W. RHODES 
Evergreen Gardens

Central Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2715 has been issued to the undersigned 
to sell beei' 
Section 132 
trol Law at 4822 Avenue N. 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
RL 3136 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 396 Hamilton Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, tx> be con
sumed on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine, and liquor at ret 
Section 132A of the Alcoholic Beve • 
trol Law at 1607 Shecpshead Bay 
rough of Brooklyn, County of Kin 
consumed on the premises.

JOHN J. STANLEY I 
1607 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn,

ail under 
age Con- 
Rd., 

<s, to
Bo- 

be

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine nt 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

64G 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 tho premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., 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 Beverage Con- 

Borough 
be con-

trol Law at 166 Columbia St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PEDRO PEREZ ALVAREZ 
JOHN PONTES

Columbia St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 11370 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 
108 Jay Street, Borough of Brooklyn, 
County of • Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Dealers In

Furniture and Bedding
the Alcoholic 
937 Flatbush Ave., 1 
County <?f Kings, to 
premises. /

MORRIS GĘEFAND 
Gelfand & Herman 

937 Flatbush Ave.,

NOTICE
RW 433 
to sell ___ ___
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4811 Avenue N, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the promises.

GEORGE APOSTOL 
AP Bar & Grill

Avenue N, Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

JONAS
Marion St,

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

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

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitoki daiktai reikalingi prie

445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y 
Priešais Republic Teatrą 

EVergreen 4-7911
pavienių 
pndarau 
krajavus 
paveikš- 
su ame-

Rei-

grupių ir
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
kamp. Broadway512

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

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

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

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. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

VARPO KEP'WFfi
36-42 Stagg St. Tel. Staff? 2-5938 Brooklyn. N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beveiįage Con
trol Law at 138 Ft. Greene Pl.. | Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to. be con
sumed on the premises.

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

-------- - ---- ---- —~7---------
NOTICE is hereby given that Lice:
RL 2800 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 535 • ■ 5th Avenue, Borough 

... , of Brooklyn. County of Kings, to be con-
Ant aldermanų, warde -sumcd «’i. I C1 , PARK SLOPE TAVERN, Ind.

535---5th Ave., Brooklytt, 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 pe con
sumed on the premises.

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

1 NOTICE is hereby given that Licence No. 
as been issued to the undersigned 

vv, -c,, „iv., wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

. trol Law at 869 - 3rd Avenue, Bprough
of Brooklyn, County of Kings, to bp con
sumed on the premises.

THOMAS FITZGERALD
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has bepn issued to the undersigned 

nt retail under

Worcester, Mass.
Worcesterio Balsuotojams— 

Pataisymas Paklaidos
Pereito šeštadienio “Lais

vėje” korespondencijoj iš 
Worcesterio buvo pažymė
ta: “
6 ir 8 balsuokite už demo
kratus,” gi turėjo būti pa
sakyta: tuose dviejuose 
warduose ant aldermanų 
balsuokit už republikonus.

Taigi įsitėmykit, worces- 
teriečiai: ant aldermanų rl ^54 im

. . , t i to sell beer,
warduose 6 ir 8 rytoj bal-1 [ 
suokit už republikonus, o 
kitur balsuokit kaip toj ko
respondencijoj pažymėta.

Sekretorius.

869 -3rd

126 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Howes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9308

E

i

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST KAMPAS HOOPER ST

Linų Prekyba Perimama j 
Valstybės žinybą

Kaunas. — Lietuvos val
džia nusprendė perimt į 
savo žinybą visą linų na
minę ir užsieninę prekybą, 
kurios du trečdaliai iki šiol 
buvo rankose žydų ir kitų 
privačių biznierių. Likusįjį 
trečdalį kontroliavo koope
ratyvas Lietūkis.

NOTICE 
RL 3532 
to sell beer, wine and liquor ... __
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 Licensel No. 
RL 3334 has been issued to the unders|gned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1087-89-91 Atlantic Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANKLIN INN, Inc.
Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. 

is hereby given that License No. 
has )>een issued to the undersigned

S

E

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo tavernų į naują yietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

WWW IrtJ WiniWirti lrtl lirtitrtE irti Irti irti irti Irti irti trti irti irti irt* trtltrti

187-89-91

‘, jfięy

EM iWl

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BAYONNE, N. J.

LOS 26 kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio 8, trečiadienio vakare, 7:30 j 271 Nassau Ave 
vai., Liberty Hali, 329 Broadway.
Turim daug 
bėti, taipgi 
pasimokėti. 
susirinkimą.

A. bukaitis, Sekr. (261-262)

svarbių reikalų apkal- 
ir mokestis malonėkite 
Todėl pribūkite visi į

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 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 premlsee.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Iftjuor 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 TR1NDER 
Livingston Rest. Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 3640 

i to sell beer, wine and liquor at retail uhder 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Luw at 174 "Flatbush Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be Icon-, 
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 -Kell beer, wine anti 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 Ion- 
sumed on the premises.

THOMAS WALSH
;., Brooklyn, N.| Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3220 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 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 N<>. 
RL 3260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291-3 Kent Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of pUngs, 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 lie con
sumed on tho 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 tjie 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 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-

Boroitgh 
be

trol Law at 112% 5th Avenue, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

FORTUNATO SĖSTI 
Ave. Brooklyn,

Con

N Y-

LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| 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
185 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonai EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St, Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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 skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N Y

Cheese Cake 
Cake, Stollen 
ir Jelly Rolls 
greitai pristato 
svorį Ir kaina*
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Lietuviams Komunistams

Pirmadienis, Lapių. 6, 1929

NewWko^^K^fcrZlnioi
Uniją Taryba Parėmė 

Quill’o Kandidatūrą
CIO Taryba, atstovaujanti 

virš 400 šios valstijos unijų 
lokalų, su virš 700,000 narių, 
pareiškė, kad Michael J. 
Quill, dabartinis Bronxo dar- 
bietis atstovas Miesto Tarybo
je, privalo būti išnaujo išrink
tas toms pareigoms. Quill 
taip pat yra žinomas, kaipo 
žymus ir kovingas Transporto 
Darbininkų Unijos preziden
tas, pastatytas ton atsakomy
bėn eilinių narių pastangomis.

Manhattano p r e z i d entas 
Stanley M. Isaacs 
Quill’o kampanijos 
James Cahagan’ui,
linki matyt Quill’a išrinktu.

CIO Taryba, užgirdančia 
Quill’o kandidatūrą, pareiškė:

“Michael J. Quill buvo vie
nu iš žymiausių kovotojų už 
darbininkus, už gerą valdžią 
ir prieš rasinį netolerantišku
mą šiame mieste.“

pranešė 
vedėjui 

kad jis

LIETUVOJ DŽIAUGIASI j Jūrininkų Unija Remia
“LAISVĖS” ALBUMU Laivakrovių Streiką

VIETINIO VEIKIMO 
KLAUSIMU

Iš Ylakių miestelio, Žemaiti
jos, gavę “Laisvės“ išleistą 
Pasaulio Parodos Albumą, ra-

“Dėkui, labai dėkui už gra
žų Albumą. Mes negalime 
jums už tai atsidėkuoti. Pa
matėm Parodą nei išlaidų ne
darę, "New Yorkan nevažiavę. 
Mos jį leidžiam po> apylinkę, 
visi skaito...”

Albumas yra puiki dovana 
Lietuvos žmonėms. Kaina 25c, 
persiuntimas 
Siųst reikia 
tik užrištame 
voke.

Lietuvon 9c. 
neužklijuotame, 

ar užsegtame

SEPTYNIOS KUOPOS 
PERPILDĖ KVOTA

pa
savo 

vajuje,

Skalbėjai Laimėjo Penkią 
Dieną Savaitę

Amalgameitų Unijos Skal-

Bronxo komunistai taip 
sišventusiai darbuojasi 
partijos finansiniame

i kad 7 kuopos perpildė kvotą,
i Tą patį padarė kelios kuopos 
(Manhattane, taipgi eilė sek- 
cijų jau puikiai pasižymėjo. 
Viso šiame vajuje norima su
kelt $250,000.

Pinigai eina steigimui mo-
bėjų Skyrius pasirašė su skal- kyklų, lavinimui vadovybės, 
bimo industrijos savininkais palaikymui laikraščių ir abel- 
sutartį, kuria einant 25,000 (nai organizavimo ir apšvietos 
skalbėjų gauna 5 dienų darbo 
savaitę, taipgi sutikta pravest 
tyrimą dėl nustatymo mini
mum mokesties atskiroms rū
šims darbo ir departmentams. 
Pažymėta, kad unija bile ka
da turės reikalaut algų kėli
mo, jei kils pragyvenimo kai
nos.

reikalams.

Penkių dienų savaitę pradės 
vykdyt su kovo 31-ma, 1940. 

——derybos tęsėsi per 10 savai
čių. Jas vedė Sidney Hillma- 
nas ir Blumbergis. Sutartis 
priimta bent 6-šių skirtingų 
sa vinin k ų orga n i z ac i j ų.

Baigiama Sukelt Pinigai 
Važiuotei Apvienyti

Tranzito Komisija praneša, 
kad jau daug “bondsų ir 
stock’o” sudėta sudarymui 
fondo, be kurio negalima bus 
perimti IRT linijas miesto ran- 

Užhaigimui darbo dar 
su-

kosna.
liekasi su virš menuo laiko 
lyg laikinojo kontrakto.

M. Guinta, 46 m., 
darbininkas, užsimušė 
tęs 40 pėdų nuo pastolio pla- 
steruojant bildingą, 1918 Ar
thur Ave., Bronx.

WPA 
nukri-

Išvyko Medžioti
šiomis dienomis dr. A. 

trika.ir dr. J. Waluk išvyko 
i Up-State (Aukštesnėjėj New 
Yorko valstijos dalyj) me
džioti. Sugrįš kitą sekmadie
nį, lapkričio 12 d. Dr. Petriką 
tikrino, kad jis būtinai daly
vaus “Laisvės” koncerte.

Pe-

9
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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. Įsitėmykite, 
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. Cacchione, 
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,Kings County piliečiai įrasys t eiei v. c^accrvione, 
Queens County piliečiai įrašys Paul Crosbie, Bronx 
County piliečiai įrašys Isidore Begun, Manhattan 
County piliečiai įrašys Israel Amter.

Lietuviu Komunistu Kuopa.

Int. Longshoremen’s Associ
ation, AF of L unijai, paskel
bus streiką prieš 10 laivų 
kompanijų, Nacionalė Mari
time (jūrininkų) Unija (CIO) 
paskelbė solidarumo pareiški
mą. Ji išplatino tūkstančius 
lapelių, pranešančių, kad ji 
remia laivakrovių streiką ir 
informavo savo narius 
nedirbt .darbų, kurie 
apsunkint streikieriams 
jimą.

Streiką paskelbusios 
prezidentas p. Joseph P. Ry
an sako, kad neves pikieto. Jis 
taip pat leido kursuot sker
sai vandenynus plaukiančius 
laivus ir iškraut atėjusius pa
krantėmis kursuojančius lai
vus. Užstreikuotą tik pakran
čių linijos, su 70 mažesniu 
prekjhių laivų.

išplatino tūkstančiu
pranešančių, kad

streiką 
niekui’

lairne-

unijos

Ką Parodo Miesto 
Čarteris?

kadMiesto čarteris nurodo, 
bile kuris pilietis gali būti išt
rinktas miesto įstatymdavys- 
ten (Council) ar valdžion 
įrašymu jo vardo į balotus. I

Sulyg jo, keturi komunistų 
kandidatai, atmesti reakcinės 
Rinkimų Tarybos, taipgi Ape
liacijų Teismo, yra reguliariai, 
legaliai kandidatai. Gerai praj- 
vedus jų vardų įrašymo kam
paniją, jie gali būti išrinkti 
ir turi būti priimti Miesto Ta- 
rybon taip, kaip ir tie kandi
datai, kurių vardai yra 
spausdinti ant baloto.

Sugrįžus iš parkų ir miškų 
į svetaines su parengimais, 
vakarienėmis, koncertais, ko
ki svarbūs dalykai stovi prieš 
mus? “Laisvės“ talka (vajus) 
už gavimą naujų skaitytojų ir 
atnaujinimas senų. šiemet 
daug palankesnės sąlygos 
gauti naujų skaitytojų dėl pa
sikeitimo situacijos Lietuvoj. 
Tas viskas įvyko, ką “L.“ ra
šė, kaip turi būti, kad Lietu
va galėtų būti nepriklausoma.

“Laisvei” dirva pasidarė 
plati tarpe lietuvių išeivių; 
profesionalai, biznieriai ir 
darbininkai, “Laisvės“ talki- ’ , i
ninkai “Laisvės“ poziciją pri
ėmė su džiaugsmu. Tokiu bū
du dirbkime, šiemet gyvena 
Brooklyne buvęs garsus vaji- 
ninkas drg. M. Dobinis, kuris, 
rodos, du metu laimėjo pirmą 
dovaną. Brooklyniečiai turė
tų susiorganizuoti į vajininkų 

, grupes ir dirbti vieningai ir 
laimėti pirmą dovaną.

“Laisvės” koncertas 
neužilgo, tai turėtume 
Brooklyno ir apylinkės
gai ir draugės pasidarbuoti: 
gauti skelbimų į programos 
knygelę, platinti tikietus ir 
šiaip garsinti asmeniškai. Tu
rime skaityti už pareigą, kad 
“Laisvės” palaikymas tai ne 
vien tų žmonių, kurie dirba 
“L.” pastogėj, bet abelnai vi
sų pažangiųjų lietuvių.

Turime nepamiršti, 
“Laisvės” šiemet talka
certas bus Jubilėjiniai, 20 me
tų sukaktuvių, kaip “L.” eina 
dienraščiu. Atsimenu, pereitą 
dalininkų suvažiavimą buvo 
pasisakyta visuose miestuose ir 
miesteliuose surengti kokią 
pramogą paminėjimui “L.“ 20 
m. sukaktuvių. Taipgi buvo 

'kalba, kad kiekvienas skaity
tojas turėtų tapti dalininku, 

I gauti vieną naują skaitytoją ir 
-naują dalininką “L.” Bendro
vei. Tai, mano manymu, nė
ra sunkus darbas. Kiekvienas 
žmogus turi savo draugą. Yra 
sakoma, kad jei mes susikib
tume rankomis, tai padarytu
me didelę rinkę, kuria apsup
tum visą New Yorko miestą 

Peter V. I h’ kiekvienas stovėtume sale
. Tokis palygini- 
kad lengva gau- 
ir dalininkų.

Brooklynietis.

Šį vakarą, lapkričio 6-tą, 
rinkimų išvakarėse, įvyks 5- 
tos kuopos trumpas susirinki
mas. Pradžia lygiai 7 vai. 
Trumpai aptarę skubiausius 
reikalus, eisime į apylinkę už
baigt darbus. Prašome ir sim- 
patikus mums talkon. Kas iš
gali, prašome atnešt ir auką 
komunistiniam darbui.

L. K. 5 Kuopa.

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūke, 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 (markei). Viską parduodu 
už $2000. Priimu ir pusę pinigais. 
Kreipkitės prie: Mrs. Carnors, Box 
184, Saratoga Springs, N. Y.

(259-264)

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

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

Staigios ir chroniško), kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

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

įvyks 
visi 

drau-

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

s

kad 
ir kon-

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

SIUTAI ir OVER KOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir del kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turime slzų pritaikymui visokio numigimo žmonėm, 

i
Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 

> ir pritaikymu modelių.
Mūsų kainos yra Jakai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabužį dideliais kiekiais.

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

r

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622
at

Ką Rodo Čarteris?
Miesto čarterio Sekcija 

1005, Suhdivizija 3-čia, •pa
reiškia :

“Kad balsuot už asmenį f* 
kurio vardas nėra atspausdin-. 
tas ant to baloto, įrašykit jo 
vardą tuščion eilutėn po var
dais kandidatų, ir padėkite 
numerį langutyje prieš vardą, 
parodymui, kurį pasirinkimą 
jam norite duoti.”

Taigi, kad balsuot už kę- 
munistų kandidatus, jums nie
ko daugiau nereikia, kaip tik 
įrašyt į bąlotą 1 1 
Cacchione (jei gyvenat Kings 
County) ; Paul Crosbie (jei 
gyvenat Queens) ; Isidore Be
gun (jei gyvenat Bronx), ir 

gyvenat

raides ir 
nereika-

Israel Amter (jei 
Manhattan).

Svarbu įrašyt visas 
ženklus, ir neįrašyt
lingu raidžių arba ženklų, nes 
su klaidomis įrašytų balotų 
nepriskaitys. Sugadinus vieną 
balotą, turite teisę gaut kitą.

Balsuosit ne ant mašinos, 
bet ant popierinio baloto.

CIO Gavo Sutartį su 
Chemikalą Firma

Mainų Darb. Unijos Chemi
kalų ir Vaistų Divizija pada- 

kontraktą su Elmer ir 
firma, 3rd Avė. ir 18th 
Y., po keturių dienų 
Pakeliama algos 15% ; 
40 valandų savaitę;

rė 
Amend 
St., N. 
streiko, 
gauna
laiką ir pusę už viršlaikį; sa
vaitę vakacijų su alga išdir
bus metus ir dvi savaites iš
dirbus 3 metus; 3 savaites li
gos su puse algos; 8 apmoka
mas šventes, ir uždaros ša- 

os sąlygas. Paliečia 125 
larbininkus.

Aštuoniolika asmenų sužeis
ti, taip vadinamam “stock- 

holderiui” užstreikuotą busą 
įvažiavus į troką Coronoj, 
Queens. Unijistai streikuoja.

John O’Malley, 29 m., tar
navęs Federalių Alkoholiams 
Taksų Divizijoj, nuteistas 3 
metus kalėti kaltinimu ėmus 
kyšius.

savo draugo 
m as parodo, 

skaitytojųti

Teisėjas Leido Skleist 
Prieškarinę Brošiūrą

Joe Fields parašytos brošiū- 
raitės “Behind the War Head
lines” pardavinėtojas darbi
ninkas buvo policisto nutemp
tas teisman už pardavinėjimą 
tos brošiūraitės priešais vals
tijos bildingą, 80 Centre St.,

Oliver dar- 
ir policistą

Teisėjas Frank 
bininką 'išteisino 
informavo, kad jis neturėjo 
teisės sustabdyt platinimą. 
Teisėjas sakė, kad kiekvienas 
pilietis turi teisę rašyt, išleist 
ir platint savo pažiūras bėga
mais klausimais. Jis nepriva
lo tikėt, kas rašoma laikraš
čiuose, jei jis 
jis nori dalyką 
jam tas valia, 
jam kliudyt.

nenori, ir j.ei 
aiškint savaip, 
Niekas neturi

Rodė be Tėvo ir Motinos 
Sutvertą Kraliką

New Yorko Medicinos Aka
demijoj Dr. Gregory Pincus iš 
Clark Universiteto, rodė mo
teriškos gimties kraliką, kurį 
jis išauklėjo bandymų apara
tuose iš paimto iš pataitės 
kiaušinio ir užvaisinto pagelba 
chemikalų. Kralikas 
visapusiškai normalus.

išaugo

W.W

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

• GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ir lai

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

ir

LAUREL ... 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold lilted, Guildite back . . $24.75

-fi

■ .U'"'

CHIEF ... 15 |ewel GRUEN. Yellow 
gold filled cate, Guildite back, $24.75

Robert Lipton
Įsteigta Jiuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

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.
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VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro
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Odos. Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
tarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai F 
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.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

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

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

SKELBKITES “LAISVĖJE”




