
KRISLAI
Kanados jaunimas ir vaikai. 
Ideologija ir ginklų karas. 
Liaudies kova kas kita. 
Pasiliekam mirtini priešai.

Rašo A. B.

. Kanados “Liaudies Balsas“ 
irgi turi anglišką skyrių. Ka
nadoje lietuviško jaunimo jau 
nemažai yra. Deja, jų veikimo 
dar mažai tesimato, tik vienas 
kitas jaunuolis išeina ir sužiba 
visuomenės darbe.

O jaunimo reikalai turėtų 
labai rūpėti visiems Kanados 
lietuviams. Literatūros Drau
gija ir kitos organizacijos tu
rėtų imtis jaunimo organizavi
mo ii* švietimo.

Nesakysiu, kad aš “Liaudies 
Balse“ perskaitau kiekvieną 
eilutę. Todėl gal ne viską pa
matau. Tačiau man neteko 
matyti nieko taipgi apie vai
kų draugijėles arba mokyklė
les. O nesinori tikėti, kad Ka
nadoje lietuviškų mažų vaikų 
visai nebūtų.

Tai irgi svarbi problema. Ja 
irgi turėtų susidomėti Kana
dos lietuvių pažangioji visuo
menė.

Anglijos ir Francijos impe
rialistai sako kariaują prieš 
hitlerizmo ideologiją. Bet tas 
negali pateisinti šio karo. Tą 
pasakė Molotovas savo pra
kalboje.

Ideologijos ginklu nenuga
lėsi. Tik Tamsiuosiuose Am
žiuose ginkluotu karu rišdavo 
ideologijos problemas. J tuos 
baisius laikus žmonija nebe
gali grįžti.

Toks yra nusistatymas ko
munistų. Bet mūsų oponentai 
sako: O dar “netaip seniai 
komunistai visomis jėgomis 
skelbė karą fašizmo ideologi- 

4 jai ir grasino jį sunaikinti.“ 
Tai ne tiesa, valstybių gin
kluoto karo prieš fašizmą ko
munistai niekados neskelbė.

Kas kita skelbimas fašizmui 
liaudies kovos. Mes tą skelbė
me ir skelbiame. Kaip mes 
buvome, taip tebesame fašiz
mo ideologijos nepermaldau
jami priešai.

šiandien jie kariauja ir upe
liais žmonių kraują lieja neva 
prieš hitlerinę ideologiją. Ry
toj tokį pat kruviną kryžiaus 
karą paskelbs komunistinei 
ideologijai, o poryt demokra- 

. tinei ir taip. Štai prie ko veda- 
» ma.

Mes tai visai griežtai atme
tame ir pasmerkiame. Lai tą 
aiškiai supranta ir liaujasi vi
sokius nonsensus mums pri- 
kaišiojoti visi mūsų politiniai 
oponentai.

Dabar aišku, kad Suomijos 
ponai šoka pagal Anglijos 
imperialistų muziką. Jie pasi
rengę paaukoti savo tautos in
teresus ant Anglijos intrigan
tų aukuro. Tai tie patys keliai, 

. kuriais taip negarbingai nužy
giavo Lenkijos Beckai ir Mo- 
scickiai.

Ot, ir Suomijos ponai šoki
nėja, skerečiojasi, sušilę gin
kluojasi ir provokuoja gin
kluotą susikirtimą su Sovietų 

* Sąjunga. Tuo tarpu Suomijos 
liaudis suvaržyta ir bejėgė to
kius Erkkus suvaldyti.

Berlyno Propaganda Lape
liais Per Paštą j Ameriką
Newarke, Philadelphijoj, 

Bostone ir kituose miestuo
se daugelis gyventojų gavo 
angliškai spausdintus pro
pagandos lapelius laiškais 
iš Berlyno.

Tie nazių lapeliai, be kit
ko, kaltina Angliją, kad ji
nai davė Lenkijai nuodingų 
dujų bombų karui prieš 
vokiečius.
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Amerikos Laivai po 
Svetima Vėliava Ga

bentų Ginklus
VALDIŠKA KOMISIJA SV A R S T O, KAIP APEIT 

AMERIKOS “BEPUSI ŠKUMO” ĮSTATYMĄ

Washington. — United kas tada atsitiktų tokiem 
States Laivų Linija įteikė. laivam ir svetimšaliam jų 
prašymą valdiškai Ameri- jūrininkam nuo Vokietijos 
kos Marininkystės Komisi- submarinų, nuo karinių jos 
jai, kad leistų šiai laivų li- 
nijai-kompanijai prisidengt 
Panamos respublikėlės vė
liava, idant kompanija ga
lėtų šitaip, aplinkiniu būdu, 
gabent Anglijai ir Francijai 
ginklus iš Amerikos.—Mat, 
naujasis Amerikos “bepu- 
siškumo” įstatymas už
draudžia amerikiniams lai
vams tiesioginiai, po savo 
šalies vėliava, vežt karo 
reikmenis karia ujantiems 
Europoj kraštams.

Valdiškoji Marininkystės 
Komisija, kaip pranešama, 
yra linkus patenkinti kom- 
panijos prašymą, jeigu 
kompanija išpildys tam tik
rus slaptus reikalavimus.

Kompanija šiuo tarpu no
ri įregistruot aštuonis savo 
laivus į Panamos žinybą 
tam tikram laikui ir po Pa
namos vėliava gabent jais 
karo pabūklus Anglijai ir 
Francijai.

Vienas keblumas būsiąs 
tas, jog Amerikos valdžia 
iš šalies iždo davė piniginės 
paramos tai laivų kompani
jai kiekvienais metais to
kiu sumetimu, kad valdžia 
galės naudot tuos laivus pa
gal reikalą karo metu. Bet 
kai laivai būtų ištraukti iš 
Amerikos žinybos ir per
vesti po kitos šalies vėliava, 
tuo laiku jie nebūtų visuo
met gatavi patarnaut ka
riškiem savo valdžios reika
lam. Gal būsią ir kitokių 
keblumų.

Bet Marininkystės Komi
sijos valdininkai norėtų 
tuos keblumus apeiti ir 
duot progą laivų savinin
kam pelnvtis iš karo po sw- 
tima vėliava.

Easton. Pa
Mirė Drg. J. šlapikas

Lapkričio 7 d. rytą mirė 
drg. Jonas Šlapikas. Bus 
laidojamas šį penktadienį 
2 vai. po piet.

B. Senkevich.
Laidotuvėse kalbės D. M. 

Šolomskas, ALDLD centro 
sekretorius.

Drg. Jonas Šlapikas buvo 
kom. partijietis, ALDLD 
narys, nuoširdus veikėjas 
darbininkų judėjime, “Lais
vės” skaitytojas ir dalyvau
to j as jos vajuose.

laivų ar lėktuvų bombų.
Karui gi pasibaigus, to

kie laivai galėtų persiregis- 
truot po Amerikos vėliava 
ir vėl bizniaut globoje šios 
šalies valdžios ir su jos pa-

VIENAS ANGLŲ LĖKTU
VAS “NEGRĮŽO”

vėl fotografavo 
tvirtovių liniją.

London. — Keli Anglijos 
lėktuvai 
vokiečiu
Vienas tų lėktuvų nesugrį
žo.

Francūzų Lėktuvai 
Nušovę 9 iš 27 Na

zių Lėktuvų
Paryžius. — Francūzų 

komanda skelbia, kad 9 jų 
greitieji, vijimosi lėktuvai 
užpuolė 27-nis nazių grei
tuosius lėktuvus, perskridu
sius į Francijos pusę; kad 
jie nušovę žemyn devynis 
nazių lėktuvus ir privertę 
likusius 18 nazių lėktuvų 
pabėgti; o patys francūzų 
lėktuvai tai 
grįžę į savo 

Tame oro 
zai vartojo
Curtiss lėktuvus.

(Bet vis tiek šis francū
zų pranešimas skamba per
daug “japoniškai.”)

Roosevelt Tikisi vėl Būt Iš
rinktas, jei Tęsis Karas 
Berlin. — Kai kurie na

zių laikraščiai rašo, kad 
! prez. Rooseveltas tikisi būt

Kol tie amerikiniai laivai išrinktas trečiai tarnybai 
veiktų po svetima vėliava, per karo pratęsimą Eurp- 
jie negalėtų samdyt Ame- poj. Tai esanti viena prie- 
rikos piliečiu kaipo iūrinin- žastis, kodėl 
ku, ir šios šalies valdžia ne- kongrese įstatymą 
imtų atsakomybės dėl to,'

visi sveiki su- 
stovyklas.
mūšyje francū- 
amerikoniškus

jis pervarė 
dėlei 

Amerikos ginklų praleidimo 
Anglijai ir Francijai.

SUDEGĖ TRYS VAIKAI 
IR GIMINAITĖ

Plainfield, N. J. — Per 
gaisrą lū š n oje Johanis 
Place sudegė trys vienkojo 
bedarbio Edwardo Harriso 
vaikai, nuo 4 iki 17 metų 
amžiaus, ir giminaitė, 20 
metų amžiaus.

Jis rauda: jei, girdi, būtų 
nesudegę kriukiai, gal bū
čiau galėjęs vaikus išgel
bėt; ot, kad būčiau turėjęs 
medinę koją!

Jis yra našlys, ir jau se
niai be darbo, nuo to laiko, 
kai buvo, jam per operaciją 
nupjauta koja.
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Sovietai Tvirtai Laikosi Taikos, 
Naudai Visų Tautų, Pareiškė 
Komisarų Pirmininkas Molotov

ANGLIJOS IR FRANCIJOS IMPERIALISTALSTEN- 
GIASI ILGINT IR PLATINT KARĄ

VIAČESLAV MOLOTOV 
Sovietų komisarų pirmininkas 

ir užsienių komisaras.

ANGLIJA NORI TOKIOS 
VOKIETIJOS, KURI EITŲ 
KARAN PRIEŠ SOVIETUS
London. — Anglijos val

džia siekia “sukriušint hit- 
lerizmą,” bet įsteigt Vokie
tijoj tokią naują kaizerio 
valdžią, kad jinai išvien su 
Anglija žygiuotų į karą su
naikint Sovietų Sąjungą. 
Taip kalbėjo Bristolyje žy
mus Anglijos darbiečių va
das Sir Stafford Cripps, 
seimo atstovas.

Tokius "planus dabartinės 
Anglų valdžios jisai vadino 
kvailais ir teigė, kad Angli
ja turėtų ku6 draugiškiau
siai elgtis su Sovietais, “ku
rie tapo viešpataujančiu 
veiksniu Ęuropos politiko- 
je.” L

Cripps tvirtino, jog So
vietų Sąjunga anaiptol ne
sustiprino Hitlerį, bet kirto 
jam didį smūgį.

. VOKIEČIAI GAUSIĄ
DAUGIAUS MAISTO

Berlin. — Nuo lapkričio 
20 d. bus leidžiama civi
liams gyventojams Vokieti
joj pirkt daugiau valgio 
daiktų, nes maisto padėtis 
pagerėjo, kaip sako nazių 
valdžia. Ypač vaikams bus 
daugiau skiriama maisto.

Kai kurioms žmonių gru
pėms bus p a d v i g u b i nta 
sviesto porcija. Visiem abel- 
nai bus leidžiama pirkt ket
virtadaliu svaro daugiau 
mėsos per savaitę. Be to, 
bus laiks nuo laiko leidžia
ma pirkt daugiau kiaušinių, 
ryžių, kai kurių daržovių, 
mėsos ir kt.

Litvinov Greta Stalino 
ir Molotovo

Maskva, lapkr. 7. — Bu
vęs Sovietų užsieninis ko
misaras Maks. Litvinovas 
stovėjo greta su Stalinu ir 
komisaru pirmininku Molo
tovu ant Lenino Mauzole- 
jaus. Nuo čia Litvinovas 
kartu su jais stebėjo šian
dien Raudonosios Armijos 
paradą, antroj dienoj ap- 
vaikščiojimų 22-jų metų su
kakties nuo socialistinės- 
sovietinęs revoliucijos. '

(O trockistai ir kiti So
vietų priešai spėliojo, kad 
“staliniečiai” 'kur tai Litvi- 
novą “nudėję” arba “nužu- 
dę.”)

Maskva.— Sovietu taikos 
politika stiprina visas trok
štančias taikos tautas ir 
tarnauja ištisai žmonijai, 
kaip kad pareiškė V. Molo
tovas, Sovietų komisarų 
pirmininkas, k a 1 b ė d amas 
masiniame susirinkime Di
džiajam Teatre, Maskvoj, 
minint 22-jų metų sukaktį 
didžiosios socialistinės-so- 
vietinės revoliucijos.

Molotovas pabrėžė, jog 
Sovietai visu ryžtumu sten
giasi, kad greitai būtų 
baigtas dabartinis Europos 
karas, ir pareiškė:

“Lenino ir Stalino vardai 
sukelia skaisčias viltis kiek
viename pasaulio kampe ir 
skamba kaip šauksmas ko-

Indija Reikalauja 
Nepriklausomybės

Nuo Anglijos
New Delhi, Indija.—An

glijos karaliaus pavaduoto
jas, lordas Linlithgow pasi
šaukė garsųjį tautinį indų 
vada Gandhį. Jis įkalbinėjo, 
kad Gandhi ragintų indus 
bendradarbiaut su- Anglija 
šiame kare, bet žadėjo tik 
“po karo svarstyt” Indijos 
žmonių reikalavimus duot 
jiem tautinę savivaldybę ir 
demokratiją.

O indų vadas Gandhi at
sakė, kad Anglija tuojaus 
turi leist sušaukt steigia
mąjį Indijos seimą, kuris 
pagamintų Indijai konstitu
ciją. Gandhi reikalavo Indi
jai nepriklausomybės ar 
bent tokios plačios savival
dybės, kokią turi Kanada 
bei Australija.

Gandhi išsireiškė, kad jei
gu Anglija neišpildys šių 
reikalavimų, tai Indijos 
žmonės nebendradarbiaus 
su Anglija dabartiniame ka
re. Sykiu jis kaltino Angli
jos valdovus, kad jie kursto 
kivirčius tarp indų maho
metonų ir kitų tikybų indų. 
Tuom Anglija stengiasi nu- 
silpnint tautinį indų judėji
mą. c-

Suomijos Valdžia Svarsto 
Sovietą Pasiūlymus

Helsinki, Suomija, lapkr. 
7. — Suomijos (Finijos) mi- 
nisterių kabinetaš svarsto 
Sovietų pasiūlymus, ku
riuos Suomijos atstovai per
siuntė iš Maskvos.

Neoficialiai pranešama, 
kad Suomija, turbūt, pada
rys Sovietam tūlas nuolai
das (kurios yra reikalingos 
Leningradui apginti).

vot už taiką ir tautų laimę, 
kovot už visišką pasiliuosa- 
vimą nuo kapitalizmo.”

Kai kurios imperialisti
nės šalys mėgino dar labiau 
praplatint karą, norėdamos 
įtraukt į jį Sovietų Sąjun
gą, bet tatai joms nepavy
ko.

Kas kita tai vadinamos 
“bepusiškos” kapitalistinės 
šalys:

“Jeigu europinis karas 
bus ilgas, tai neišvengiamai 
įsitrauks į jį daugiau tokių 
bepusiškų šalių Europoje. 0
Anglijos ir Francijos val
dantieji rateliai tikrai deda 
visas pastangas, kad ilgint 
ir platint šį karą; tuomi jie

Naziai Bombarduo
ja Forbachą iš 

Trijų Sony
Paryžius. — Jau šešta 

diena vokiečiai kanuolėmis 
bombarduoja francūzų mie
stą Forbachą ir Spichereną 
su aplinkinėmis jų tvirto
vėmis; bombarduoja iš tri
jų šonų — iš Warndt miš
ko, nuo Saarbrueckeno ir 
nuo Sa-rreguemines.

Prancūzai taip pat atsi- 
šaudo kanuolėmis.

Bet vokiečių pėstininkai 
ir tankai dar nešturmavo 
francūzų šioj vietoj.

Talkininkai Medžios Nazių 
Karo Laivus Vandenynuose

London, lapkr. 7. — Pra
nešama, jog kas tai matė 
Vokietijos karo laivą “De
utschland” Atlanto Vande
nyne ties Azorų salomis.

Pirmiau Anglija girdėjo, 
kad kitas nazių karo laivas 
“Admiral Scheer” “siau- 
čiąs” po Pacifiko Vandeny
ną ir gaunąs sau kurui 
aliejaus iš Japonijos.

Anglija ir Francija ren
giasi savo kariniais laivais 
daryt ablavą prieš tuodu 
Vokietijos karo laivu. Nes 
jiedu gali padaryt talki
ninkams daug nuostolių, 
ypač, kai prasidės ginklų ir 
amunicijos gabenimas An
glijai ir Francijai iš Ame
rikos.

Paterson, N. J. — Auto
mobilio nelaimėje tapo už
mušta Jacobo Sheppardo 
žmona su trimis mažytėmis 
dukterimis. Jis gi pavojin
gai sužeistas.

ORAS. — šį trečiadienį 
būsią lietaus.

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

siekia sustiprint savo virše
nybę pasaulyje ir išlaikyt 
savo skaitlingas kolonijas.” 
KRUVINAS TŪLŲ ŠALIŲ 

“BEPUSIŠKUMAS”
“Mes taip pat žinome,” 

sakė Molotovas; “jog tūlom 
šalim bepusiškumas tar
nauja tiktai kaip maska 
(kaukė), kuria jos prisiden
gia bekurstydamos ir bepla- 
tindamos karą, iš kurio jos 
tikisi prisikuopt didelių pel
nų kaštais kariaujančiųjų 
valstybių, išnaudojant sau 
jų vargą, aukas ir sunaiki
nimą.”

(Amerikos kapitalistiniai 
laikraščiai suprato, kad šis 
Molotovo sakinys labiausiai 
buvo taikomas Jungtinių t 
Valstijų pelnagrobiams.) J

Anglijos ir Francijos im- / 
perialistai, priskaitant jų 
kolonijas, įtraukė į karą 
vakaruose iki vieno ar kito 
laipsnio jau 750 milionų 
žmonių. Apie tiek pat žmo
nių įvelta į karą rytuose- ~ 
Azijoj. Tai jau didesnė pu
sė žmonijos. Nes žmonių vi
same žemės skritulyje esa
ma 2,120,000,000.

Kapitalizmas yra tautų 
vergėjas; net tokia buvusio
ji Lenkija buvo pastatyta 
ant svetimų tautų pries
paudos.

Sovietų Sąjunga susideda 
iš didelio skaičiaus skirtin
gų tautų, bet jos visos yra 
lygiateisės, puikiai sugyve
na draugiškume ir užtikri
na Sovietų Sąjungai nesu
naikinamą pastovumą. ,

Jau pradžioj pirmojo im
perialistinio karo Leninas 
sakė, jog šiandieninis kapi
talizmas, nežiūrint savo pa
siekimų medžiaginėje kul
tūroje ir technikoje, yra nu
senęs, parazitiškas ir pūva.

Šis trūnyjantis kapitaliz
mas ilgiau negalėtų ir gy- 
vuot be kartotinų kariškų 
imperialistinių avantiūrų.

O Sovietų Sąjunga, sek
dama taikos politiką, milži
niškai sustiprėjo pramonė
je, ūkyje ir valstybinėje 
galybėje. Jinai, be kitko, su
stiprėjo ir tuom, jog apsi
valė nuo .šnipų išdavikų, 
trockistų - buchariniečių, 
kurie darbavosi parduot ka
pitalistinėm valstybėm įvai
rias Sovietų sritis.

“Mes dabar įžengiame į 
23-čiuosius metus Socialis
tinės Spalių Revoliucijos. 
Mes maršuosime pirmyn 
tuo pačiu tikru ir išbandy
tu Leninistiniu keliu, ku- 
riuom mes žengėme per vi
sus šiuos metus. Tai kelias, • 
kuris veda mus į galutiną 
Sovietų pergalę,” užreiskS . 
Molotovas, baigdamas savo 
kalbą. ' . \

Jam širdingai delnais plo
jo Stalinas ir kiti Sovietų 
vadai.
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Spalių 11 Diena Kaune
Mes jau rašėme apie tąjį džiaugsmą ir 

ūpą, kuris užėmė visa Lietuvos visuome- 
nę spalių mėn. 11 d. Tai buvo ant ry
tojaus po pasirašymo Sovietų Sąjungos- 
Lietuvos sutarties. Tą dieną Lietuva 
šventė didžiąją savo šventę. Tą dieną lie
tuvių tauta liejo džiaugsmą dėlto, kad ji 
atgauna senąją sostinę Vilnių, kad ji pa
darė apsigynimo sutartį su galinga so
cializmo šalimi, kuri visuomet yra pasi
ruošusi Lietuvos nepriklausomybę ginti.

Štai kaip apie tą dieną rašė rytinis 
“Lietuvos Aidas” (num. 607):

“Jokiais palyginimais ir sugretinimais 
nenupieši vaizdo, nenusakysi nuotaikos 
Prezidentūros sodelyje, kai organizuoto
ji visuomenė į jį atėjo iš Karo Muzie
jaus. Tai buvo nė su kuo nepalyginama, 
kaip ir pats įvykis, dėl kurio vakar Kau
nas mirgėjo vėliavomis ir kauniečiai de
gė entuziazmu.

“—Sulaukėme!—sveikino žmonės vie
nas kitą, pažįstami ir nepažįstami, susi
tikę ir telefonais susiskambindami.”

Deja, Amerikoje matėme visai kitokį 
paveikslą. Kairioji griovė, kurią atsto
vauja “Laisvė” ir “Vilnis,” tiesa, labai 
džiaugėsi. Brooklyne spal. 12 d., kai Lie
tuvoj žmonės džiaugėsi, buvo suruoštas 
didelis masinis mitingas, pavadintas 
džiaugsmo mitingu. Mūsų skaitytojai 
taip pat labai tuo džiaugėsi nepaisant, 
kur jie gyveno.

Deja, kitos sriovės, užuot džiaugusis,— 
liūdėjo, nosis pakabinusios. Tų sriovių ly
deriai juokėsi- iš mūs, kam mes džiau
giamės.

Taigi dabar pasirodo, kurie iš mūsų 
Amerikoje reiškė Lietuvos žmonių jaus
mus. Jais buvome mes, kurie į Lietuvos 
ateitį itin gražiai žiūrime po to, kai ji 
padarė apsigynimo sutartį su Sovietų Są
junga ir Vilnių atgavo.

Tautininkai dar ir šiuo metu laiko no
sis nuleidę, nusiminę. Jie nei vieno žo
delio, iki šiol Lietuvai pasveikinti nepa
siuntė dėl Vilniaus atgavimo. Bet už tai 
jie ir socialistai mokėjo labai-/piktai iš- 
bjaurioti Sovietų Sąjungą, katra Lietu
vai Vilnių atidavė!

LAISVE

Amerikos Lietuvių 
Kongreso Reikalu

Visiem Amerikos Lietuvių Kongreso Skyriam ir Pažangiąja! 
Lietuvių Visuomenei Jungtinėse Valstijose

Trečiadienis, Lapkr. 8, 1939 •

Tos pačios dienos (spal. 12 d.) vakari
nis “Lietuvos Aidas” šitaip reiškė 
džiaugsmo:

“Vakar lietuvių tauta gyveno istorinės 
dienos džiaugsmu. Be režisūros, be dirb
tinių afektų. Paprastai ir natūraliai, 
kaip laisvos tautos buičiai tetinka.

“Vakar girdėjome daug kalbų, joms 
atsiliepė dar daugiau dainų. Jei kalbos 
teapsprendė vakarykštės dienos istorinę 
ir politinę prasmę, jeigu jos šią džiaugs
mo valandą tautos sąmonę rikiavo nau
jai kilusių, bekylančių ar iškilsimų už
davinių kryptimi, tai mūsų sodžiaus dai- 

• noje prabilo mūsų buitis visomis savo 
spektro spalvomis, visais motyvais...

“Nuo Suvalkų sutarties sulaužymo 
ligi šių dienų Lietuva buvo lyg gėlė, iš
rauta iš vazono ir laikinai nublokšta į 
pašalį. Kaip toji gėlė negali ilgesnį laiką 
bujoti, taip nė viena tauta, taip nė mes 
nebūtume galėję visiems amžiams susi
gyventi su ta buitim, kurią kentėjome 
devyniolika metų. Ilgainiui mes būtume 
turėję pasirinkti vieną iš dviejų galimu
mų: arba atsisakyti savo objektyviai pa
grįstos istorinės sąmonės, vadinasi, lais
vu apsisprendimu save pasmerkti' mir
čiai, arba, jeigu kitaip neįmanoma, tai 
patekti į Vilniaus krašto buitį...”

“Lietuvos Žinios” (iš spal. 12 d.) rašo:
“Vakar dienos žinios iš Maskvos apie 

tai, kad Lietuvos sutartimi su Sovietų 
Sąjunga Lietuvai grąžinamas Vilnius, 
visuomenėje sukėlė milžinišką entuziaz
mą. Iš pat ryto žmonės jau nerimavo, 
veržėsi į eisenas, negalėjo sulaikyti savo 
jausmų. Apie pusę dvyliktos žmonės, pa
likę darbus, įstaigas, jau buvo gatvėse ir, 
kaip visuomet tokiais atvejais, skubėjo 
Karo Muziejaus sodelio link.

“-Staiga užtvino visos gatvės, užtvino 
visos aikštės ir priėjimai prie muziejaus, 
prie Nežinomojo kareivio kapo. Čia va
kar susirinko tiek žmonių, kiek niekuo
met jų čia nebuvo, ir čia jie susirinko 
tokiu veržlumu, kaip dar niekuomet 
anksčiau. Visuotinis entuziazmas buvo 
toks didelis, kad publika kaž kaip pati 
viena ir susitvarkė, ir nebuvo spūsties, 
ir visi buvo patenkinti.”

Šitaip džiaugėsi kauniečiai! Šitaip 
džiaugėsi visa Lietuva!

Sovietų ir Amerikos Santykiai
Kada liepsnoja naujas Pasaulinis Ka

ras, tai palaikymas gerų santykių tarpe 
didžiųjų pasaulyj kraštų—Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Valstijų—yra labai 
svarbus dalykas. Abi šalys yra galingos 
ir turi neišsemiamus gamtos turtų šalti
nius bei industrijos pajėgas.

Sovietų Sąjunga visada draugingai at
sinešė linkui Jungt. Valstijų, net ir tada, 

; kai tarpe šių šalių dar nebuvo atsteigti 
diplomatiniai santykiai. Sovietų Sąjunga 
nuoširdžiai veikia, kad neleidus daugiau 

■ plėstis naujam pasauliniam karui, kad 
aprėžus jo plotą. Sovietų Sąjunga daro 
viską, kad ji galėtų neutrališka išsilai
kyti, kad išvengus karo provokacijų, ku
riomis užsiima Anglijos ir Franci jos val
donai, tam tikslui panaudodami net to
kius nykštukus, kaip Suomija. Sovietų 
Sąjunga deda pastangų, kad užbaigus 
karą tarpe Vokietijos, Anglijos ir Fran
cijos, kad išgelbėjus milijonų žmonių gy
vastis, kad išgelbėjus nuo sunaikinimo 
miestus, gal būt net ištisas šalis.

Pastaruoju laiku Amerikoj kapitalistų 
spauda veda pašėlusią agitaciją prieš So
vietų Sąjungą, o tūli valdininkai net rei
kalauja nutraukti diplomatinius ryšius 
su Sovietais. Kodėl taip yra? Todėl, kad 
Amerikos kongresas ir senatas užėmė 
poziciją: leisti ginklų ir amunicijos ka
raliams pasidaryti milijonus dolerių pel
no iš naujo karo, iš žmonių kraujo. To
dėl, kad Amerikos kapitalistai bijosi, 
idant, prasidėjęs naujas karas nesustotų. 
Karas darbo žmonijai nelaimė, mirtis ir 
pražūtis, bet ginklų ir amunicijos ga
mintojams, tai rugiapjūtė!

Štai kodėl Amerikoj kapitalistinė spau
da, radio ir kapitalistiniai kalbėtojai su 
tokiu pasiutimu puola Sovietų Sąjungą. 
Jie bijo, kad karas nepasibaigtų. Jie ne
apkenčia Sovietų, kam anie dirba tai
kai, kam stengiasi aprėžti karo ribas. 
Jie dūksta prieš Sovietus, kam patys So
vietai nevirto paklusniu Chamberlaino 
įrankiu ir neįsivėlė karam Amerikos ka
pitalistams neapeina Lenkija, nerūpi 
jiems nugalėti karo agresorius, nes jie 
jau treti metai šeria Japonijos imperia
listus ginklais ir amunicija, kurie užpuo
lė Chinijos liaudį ir ją žudo! , r

Amerikos kapitalistai nuo Wall gat
vės per savo atstovus net iš Japonijos 
reikalauja, kad ji neišdrįstų švelninti sa
vo santykių su Sovietų Sąjunga. Jie net 
žada Japonijai pagalbą, jeigu tik ji ne- 

- gerins savo santykius su Sovietais. Jie 
net grūmoja Japonijai griežtesniais žy
giais prieš ją Chinijoj, jeigu ji bandys 
pagerinti savo santykius su Sovietais.

Kiekvienas šiandien gali matyti, kad 
Amerikos kapitalistinėj spaudoj, taip 
pat girdėti per radio, kad Sovietų Są
junga ir Stalinas daug daugiau yra puo- . 
lamas ir niekinamas, negu fašistinė Vo
kietija. Kapitalistų spauda net atvirai 
reikalauja, kad Anglija, Franci ja ir Vo
kietija rastų bendrą savo tarpe kalbą ir 
visos užpultų Sovietų Sąjungą! Kada So
vietų Sąjunga reikalauja taikos, kad su
laikius naikinimą žmonių ir miestų, kad 
išgelbėjus milijonams gyvastis, tai tuo 
kartu kapitalistų spauda reikalauja dar 
didesnio ir baisesnio karo!

Aišku, kad tokis nusistatymas tūlų

Pasidarbavimu pažangių-; šaukė kelis saviškius centro 
jų Amerikos lietuvių orga
nizacijų 1936 metais, birže
lio mėnesį, įsteigtas Ameri
kos Lietuvių Kongresas. 
364 delegatai, nuo 412 orga
nizacijų, atstovaudami virš 
80,000 organizuotų Ameri
kos lietuvių, pasibrėžė vei
kimo 
tais:

“a. 
nėms 
nę pagelbą jų kovoje dėl 
atsteigimo d e m o k r atinės 
tvarkos Lietuvoje ir dėl sa
vo būklės pagerinimo; ir

“b. Rūpintis bendrais 
Amerikos lietuvių kultūri
niais reikalais. Vykdymui 
šių pasibrėžimų Clevelando 
suvažiavimas išrinko cen- 
tralinį komitetą iš’ 7 ypa
tų, kuris sekamai pasidali
no pareigom:
Pirmininku J. Mickevičius, 
Vice-pirmininku R. Šniukas, 
Sekretorium L. Jonikas, 
Ižd. E. Mikužiutė,

Nariais: Dr. A. Montvi- 
das, F. Abekas, J. K. Šar- 
kiunas.

Per dvejus metus centra- 
linis komitetas sąžiningai 
ėjo jam pavestas pareigas. 
Bet kai 1938 metais, kovo 
mėnesį, mirė centro pirmi
ninkas J. Mickevičius, tai 
naujieniečiai užsispyrė, jog 
jo vietą centro komitete bū
tinai turi užimti jų sriovės 
žmogus, nors Clevelando 
suvažiavimas tokios provi- 
zijos nebuvo padaręs. Tai 
vietai pasisiūlė pats “Nau
jienų” redaktorius P. Gri-

planą sekamais punk-

Teikti Lietuvos žmo- 
moralinę ir medžiagi-

Nuo to laiko pradėjo iš
kilti aikštėn, jog p. Grigai
tis veržėsi į centro komite
tą, kad panaudoti ALK sa
vo tikslams. Jo sukurstytos 
mažos grupelės žmonių ban
dė sukelti suirutę Wilkes 
Barrę ir Brooklyno sky
riuose. Kada persitikrino, 
jog skyriuose negauna pri
tarimo, negali nustatyti 
draugijų atstovus prieš pa
žangiąją lietuvių sriovę, tai 
pats p. Grigaitis tą suirutę 
perkėlė į centro komitetą.

Grigaičio “Ultimatumai”
Pirmutiniame šių metų 

centro komiteto posėdyje, 
sausio 27 dieną, P. Grigai
tis įteikė neva LSS vardu 
reikalavimą, kad centro ko
mitetas “nubaustų” Brook
lyno skyrių ir Massachusetts 
apskritį. Kitiem nesutin
kant, jis jau tada pasiūlė, 
jog ALK reikia “džentel- 
moniškai likviduoti.”

Dar kelis kartus sekreto
rius šaukė centro komiteto 
posėdį, bet kiekvienu kartu 
p. Grigaitis ateidavo, atsi-j 
nešdamas vis aštresnius 
“ultimatumus” ir posėdis 
negalėdavo įvykti.
“Likvidavo” Komitetą ir...

Pasilaikė Iždą
Pagaliaus rugsėjo 6 die

ną, 1939, p. Grigaitis pasi-

komiteto narius į “Naujie
nų” raštinę ir už poros die
nų savo laikraštyj paskelbė, 
jog Amerikos Lietuvių Kon
gresas esąs likviduotas. Be 
visu centro komiteto nariu 
žinios ir sutikimo nutarė 
net kaip sunaudoti ir esa
mus centro komiteto ižde 
pinigus.

j

Negana to, ta grupė žmonių i 
išdrįso panaudoti Kongreso 
vardą ir išsiuntinėjo laiš
kus skyriams, įsakydami ir 
jiems likviduotis ir... esa
mus skyrių ižduose pinigus 
kuogreičiausiai prisiųsti jų 
nurodytai ypatai, būtent 
panelei E. Mikužiutei.

Šitą p. Grigaičio skymą 
teisingai įvertino ALK sky-;įį*g 
riai ir iki šiol dar nei vie-' 
nas nepaklausė jo “ukazo” 
ir nepasiskubino prisiųsti šalies, 
pinigus jo nurodytai ypatai.1 sunkiai nukenčia be pilietys- 
Priešingai, Massachusetts tės apsaugojančių teisių. Jie 
apskritys, Kenoshos, Detroi- negali kreiptis prie naminės 
to ir kiti skyriai pasmerkė vaJdžios todėl, k^d jie ištikro 
vienybės ardytojus padary-,.................
darni atatinkamus tarimus ų 
ir priimdami tuo klausimu ’ r 
rezoliucijas.
Kas už tai Atsakomingas?

jos teisiu.
Suprantama, taip daly- sį - - 

kams susidėjus, centro ko
mitetas netik nebegalėjo'ti jų gyventojomis, 
teikti skyriams vadovybę jų pilietystės stovio, 
svarbiausiais 
klausimais, bet 
žmogui (Grigaičiui) užsis
pyrus visai nieko nebeveikė 
nuo pat Scrantono konfe
rencijos, įvykusios birželio 
mėnesį, pereitais metais.

Atsakomybę už suardy
mą centro komiteto puola 
ant tos grupės žmonių, ku
riai vadovauja “Naujienų” 
redaktorius p. Grigaitis. 
Mes esame pilnai įsitikinę, 
kad šis jų pasielgimas iš
šauks pasipiktinimą visoj 
pažangiojoj Amerikos lietu
vių visuomenėj.

Nors ALK centro komite
tas, dėlei susidėjusių aplin
kybių, nebegali eiti jam pa
vestas pareigas, bet skyriai ryti ateiviams. Beveik kiekvie- 
ir apskričiai kolonijose ne
privalo išsiskirstyti tik dėl
to, kad taip nori vienas 
žmogus iš “Naujienų” re
dakcijos.

Mes nuo savęs patariame 
ALK skyriams veikti ir ant 
toliaus. Plėsti Clevelando 
suvažiavime ir Scrantono 
konferencijoje priimtą pro
gramą, pritaikant ją prie 
tuojautinių reikalavimų, lai
kas nuo laiko iškylančių ko-1 
lonijose, kaip tai: ateivių 
teisių gynimas, už palaiky
mą civilių laisvių, už taiką, 
už teikimą paramos Lietu
vos žmonėms, ypač vilnie
čiams, ir tt. Matant reika
lą, sulyg kolonijos draugų 
nuomone, galima persiorga
nizuoti ir pasirinkti kitokį 
vardą. Svarba ne pasivadi- 
nime, bet darbe—jungime 
Amerikos lietuvių vienybėn 
už šviesesnę, malonesnę at-

Steponas Osuskis, Čechoslovakijos ministeris Paryžiuje, 
peržiūri cechus, organizuojamus i ' legijoną Francijoj 

vokiečiams mušti.

Vyrai Be Šalies
Kiekvienoje pasaulio šalyje 

I šiandien yra tūkstančiai žmo
nių “be šalių.” Teisė tautys- 

, prie kurios jie gimė, nuo 
jų atimta, ir niekas jos vietą 
neužima. Jie ištikro vyrai be 

Kartais tie žmonės

I neturi namų.
Mes ir čia Su v. Valstijose 

turime daug tokių asmenų. 
Teisybė, kad šioje šalyje atei
viai su piliečiais dalinasi daug 
pamatinių laisvos' demokrati- 

Konstitucija ir Tei
sių Byla garantuoja apsaugą 
“žmonėms,” visiems Suv. Vals- 

nepaisant 
Tokiu 

iškylančiais būdu, asmenys, kurie legaliai 
vienam 'buvo įleisti į šią šalį, gali pa

derinti jų “be šalies” stovį.
I Bet yra faktas, kad 'net ir šioj 
šalyj ateivį grasina visokie ne
malonumai. Ekonomiškoj ne
tvarkoj kiekviena šalis visų 
pirmiausia prižiūri savo pilie
čius. Nesenai Kongresas nu
tarė, kad negalimą duoti nors 
mažiausią dalelę darbo pašal
pos paskyrimų užmokėjimui 
nepiliečiams algų. Daug iš 
svarbiausių Amerikos industri
jų pastaruoju laiku palmosuo
ja nuo darbo tuos darbinin
kus, kurie negali parodyti A- 
merikos pilietystės, arba kurie 
nedarė aiškių žingsnių tapti 
šios šalies piliečiais. Net ir 
normaliais laikais nekurios 
profesijos ir amatai yra užda-

visų 
Pirmas 
prašyti

noje valstijoje tik Amerikos 
piliečiai gali reikalauti senat
vės pensijų ir kitų socialės 
apsaugos aprūpini m ų.

Svetimose šalyse ateiviai pa
silieka “be šalies” todėl, kad

eitį; už plėtimą kultūros 
Amerikos lietuviuose.

Virš visko mes 
me ALK skyrius 
nei vieno cento 
nurodytai ypatai. 
organizacijos turi 
privalo sunaudoti pačių sa-i paprastai 
vo sukeltus pinigus tokiem | tuose.

perspėja- 
nesiųsti

Grigaičio
Kolonijų 
teisę ir lies,

tikslam, kokiem jie buvo su
kelti.

Lai gyvuoja Amerikos lie
tuvių vienybe!

šalin vienybės ardytojai 
ir intrygantai iš mūs tarpo!

(Pasirašo):
F. Abekas,
J. K. Šarkiunas,
L. Jonikas.

Amerikos valdininkų, tokia begėdiška 
kapitalistinės spaudos pozicija linkui So
vietų Sąjungos netarnauja gerinimui 
santykių tarpe Jungt. Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos. Tai kenkia ir abelnai taikai. 
Ta bjauri propaganda apsilpnina Ameri
koj taikos šalininkų poziciją ir šią šalį 
vis daugiau stumia j karo pražūtį.

Amerikos piliečiai, kurie brangina šio 
krašto garbingas revoliucines laisvės ir 
demokratijos tradicijas, neturi pasiduo
ti kapitalistų, karo organizatorių, 'gink
lų gamintoįų ir taikos neprietelių propa
gandai! Jie turi kietai laikytis už taiką, 
už ,palaikymą draugingų santykių tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos.

naturaliza vimas svetimtaučių 
yra labai sunkus dalykas. Ke
liose Europos šalyse pabėgė
liai jokiu būdu negali tapti 
tų šalių piliečiais.

Bet kaslink Suv. Valstijų, 
beveik kiekvienas ateivis, ku
ris legaliai Įleistas nuolatiniam 
apsigyvenimui, yra tinkamas 
natūralizacijai. Net ir tie at
eiviai, kurie nelegaliai įvažia
vo prieš birželio 3 d., 1921 
m., kurie teisingi, įstatymus 
užlaikantieji gyventojai, gali 
legalizuoti jų buvimą čion ir 
galų gale tapti piliečiais.

Tapti piliečiu, ateivis, 
pirma, turi išsiimti 
Popieras.” Jis gali
“pirmų popierų” bile kada po 
jo legaliu įvažiavimu. Nereik 
stoti ant egzamino, arba išlai
kyti kokį kvotimą, kad išsiim
ti pirmas popieras. Bet turi 
darodyti, kad legaliai įleistas 
nuolatiniam apsigyvenimui.

Kuomet ateivis išgyveno šio
je šalyje penkis metus ir turi 
jo “pirmas popieras” nors 
dviejus metus, jis gali paduoti 
prašymą dėl natūralizacijos. I 
laiką jį pašaukia ant kvotimo. 
Jis turi mokėti kalbėti angliš
kai, pasirašyti jo vardą, ir tu
ri darodyti jo gerą morališką 
charakterį ir užlaikymą Kon
stitucijos principų. Beveik 
kiekviename Amerikos mieste 
yra vakarinių klasių ateiviams 
pasimokinti, kaip tapti pilie
čiais.

Natūralizacijos komisijonie- 
rius p. lloughteling nesenai 
pasakė, kad “galime sakyti, 
kad beveik visi imigrantai, ku
rie priimti, turi tinkamas na
tūralizacijos kvalifikacijas. Aš 
patariu visiems imigrantams, 
kaip tik jiems patogu, imti 
šitą žingsnį. Nematau, kodėl 
čion yra dideli skaitliai lega
liai Įleistų nuolatiniam apsi
gyvenimui ateivių, kuriuos ne
interesuoja pilietystės privile
gijos.’’

Nereik priversti natūraliza
ciją ant žmonių. Pasiūlyjimai, 
laiks nuo laiko Kongrese iš- 
deportuoti ateivius iš šios ša- 

rimti, ir 
komite- 

pilietystė

nėra skaitomi 
išsibaigia 

Amerikos
yra perbrangi dovana. Natū
ralizacija visuomet buvo liuos- 
noriu dalyku šioje šalyje, ir 
gal ant visados taip pasiliks. 
Bet pačio ateivio naudai, nu
spręsti ar jis nori pasilikti 
žmogum be šalies, nepažįsta
mu šalyje, kur jis ketina pra
leisti visą gyvenimą. Arba 
tapti—pilnu nariu jo apielin- 
kės, valstijos ir tautos—Ame
rikos piliečiu.

Ryga. — Įžengė Raudo
noji Armija jsisteigt su
tartuose punktuose Latvi
joj, pagal Latvijos tarpu
savio pagalbos sutartį su 
Sovietais.
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Tvečiadienjs, Lapkr. 8, 1939' LAISVE Trecias puslapis

“Laisvė” buvo pirmutinis laikraštis ry
tinėse valstijose, kuris mums Įsteigė sky
rių. Jau kelios moterys randasi vajinin- 
kų sąraše, bet reikia daugiau. Kuri iš 
moterų šiemet laimės dovaną?

Moterų Seimo paskaitos, sukėlusios 
audringą entuziazmą Seime, bus skolina* 
mos draugijoms-kuopoms skaityt savo su
sirinkimuose. Paskaitų reikalaukite pas 
Moterų Tarybos sekretorę K. Petrikienę.

Moterys Prieš Lincą
Kada Hitleris arba Mussoli- 

nis nori pašiepti Amerikos de
mokratiją, jie vaizduoja pa
kartą juodveidį su aplinkui jį 
minia šūkaujančiu baltųjų. 
Kova prieš linčą yra taip se
na, kaip yra senas judėjimas 
už negrų išlaisvinimą iš ver
gijos. Buvo dedama daug pa
stangų pravedimui federalio 
Įstatymo priešais linčą, bet tai 
nepavyko: šalies valdonams 
biednų negrų gyvastis mažai 
vertės beturi, o turtingų, kad 
ir negrų, niekas nelinčuos.

Daugiausiai negrų yra nu
linguojama uz taip vadinamą i 
užpuolimą ant baltų moterų, 
bet turbūt nebuvo atsitikimo, 
kad juodieji būtų nulinčiavę 
baltąjį už užpuolimą ant juod- 
veidės, nors pietuose retas ku
ris ramybės j ieškotojas ūki
ninkas, biznierius ar profesio
nalas nesilaikytų šalę baltos 
žmonos sau juodukę. Tokių 
meilės vaisių išdavas-kūdikiai 
susilaukia labai liūdno liki
mo: jų nekenčia patys juod-. 
veidžiai ir baltasis tėvas atsa-, 
komybės neima; joki istaty-' 
mai jų negloboja.

Pietinių valstijų moterys, 
matydamos, kad linčas yra tik 
gaujos padaužų linksma pra
moga, kad įstatymai neva ne
pajėgia tos gaujos deramai 
suvaldyti, panaikinimą linčo 
imasi į savo rankas. Devyni 
metai atgal moterys suorgani
zavo Panaikinimui Linčo Aso
ciaciją. Dabar toji Asociacija | 
turi 40,000 narių ir du inili- į 
onus rėmėjų. Tąją minią dau
gumoje sudaro pačios moterys 
iš skirtingų religinių, visuorrte- 
.ninių ir kitokių organizacijų. 
Jos yra paskelbusios griežtą 
kovą priešais linčą, nepaisant ■ 
ar tai kaltinamasis būtų nu
sikaltęs jam primetamoje kal
tėje ai’ ne. Moterys taipgi 
renka faktus apie linčą ir pa
niški, kad daugelyje atvejų 
buvo nulinčiuoti negrai visai į 
nekaltai. Per aštuonis metus 
pirm, negu moterys pradėjo 
kovą prieš linčą, buvo nulin
čiuota 211; per sekamus aš
tuonis metus po jų jau pra
dėto darbo, nulinčiuota 105. 
Praeitais metais nulinčiuota 
jau tik šeši.

Judėjimas prieš linčą pra
sidėjo mažame moterų susi-

Iš kairės Į dešinę: Mrs. Ogden Reid, New Yorko “Tri
bune-Herald” leidėjo žmona ir ponia Rooseveltienė. 
Pastaroji andai New Yorke pareiškė: nepaisykite viso

kių “izmų,” o žiūrėkit, kad demokratija veiktų, kaip ji 
turi veikti,, tai ir bus viskas gerai.

rink i mėlyje, kur dalyvavo vos 
tik pora tuzinų moterų. Su
sirinkusios atydžiai perkrato 
nėjo, kad nuo 188(5 iki 1930 
metų, Jugtinėse Valstijose bu
vo nulinčiuota 4,297 asmenys 
ir tik 21 nuošimtis nulinčiuo- 
tų buvo kaltinami užpuolime 
ant baltų moterų, llš 84 gau
jos nubučiuotų, devyni buvo Į 
suvis nekalti, o 25-kiems .pri
metama maži prasikaltimai. 
Pietinėje Carolina valstijoje 
negras buvo gaujos nušautas 
tik todėl, kad nesusitaikė su 
žemės savininku dėl nuvalyto 
derliaus. Daug linčų įvykinta 
grynai politiniais arba biznio 
sumetimais .

Artinanties valdiškiems rin
kimams, moterys aplanko 
kožną kandidatą ir patiria jo 
nuomonę apie linčą. Kada jau 
išsiplėtė tokis platus judėji
mas prieš linčą, suprantama, 
kad su jų nuomone kandida
tai turi rimtai skajtytis.

Jeigu kuri iš Asociacijos 
Prieš Linčą narė arba rėmėja 
patiria, kad minia kėsinasi 
ant įtarto asmens, greitai pra
neša savo skyriaus viršininkei, 
o viršininkė pirmiausiai reika
lauja, kad apskrities šerifas 
imtųsi visų priemonių apsau
goti įtartąjį nuo gaujos linčo 
ir tuomi patim jinai rūpinasi, 
kad sutraukus į pavojaus vie
tą kuo daugiausiai savo šali
ninkų. Taip darbuojantis jau 
ne vienas desėtkas gyvasčių li
kosi išgelbėta iš gaujos rankų 
ir pietinių valstijų moterys, ti
kisi, kad netolimoje ateityje 
galės lengvai atsidusti, “šiais 
metais visoje šalyje nebuvo 
nei vieno nulinčiuoto.”

K. Petrikienė.

Stenografė, ar Virėja?
Virėja būt nelengva ir ne 

gana įvertinamas tas amatas, 
tad jaunos merginos nenori 
būt virėjomis. Tačiau re
miantis Oklahoma Universite
to YWCA sekretorės apskai
čiavimu, tos apylinkės mergi
nos stenografės teturinčios 
mažiau progų pelnytis duoną, 
negu virėjos.

A. Moskalenkaitė, studentė ir komjaunuolė, gerai 
mokanti naudoti kulkasvaidj; jei tik kas nors pasi

ryžtų Sovietų Sąjungą pulti, tai tokių, kaip Moska
lenkaitė, atsirastų dešimtys tūkstančių Sov. žemėj.

Aplankius Lietuvą Šią Vasarą
Manau, lygiai visi Amerikos 

lietuviai turime pretenzijų ap
lankyti mūsų seną tėviškę— 
Lietuvą ir parašyti span don, 
ką mačiau joje gero ir ką 

' blogo.
Lietuvon išvažiavau liepos 1 

I d., o iš Lietuvos išvažiavau 
15 d. rugsėjo; vadinasi, Lietu
voj teko pabūti pusę mėn., 
kai jau buvo karas vokiečių 
su lenkais.

Pradėsiu nuo pabaigos. Nors 
karas tiesioginiai nelietė Lie
tuvos, bet Lietuvos gyventojai 
daug nukentėjo, nuo karo, 
ypač valstiečiai (ūkininkai) ; 
tik pradžioj karo, pirmą sa
vaitę, ^pritrūko žibalo ir drus- 

'kos. Iš karto dar gaudavo po 
pusę kilogramo, o vėliaus Ži
balą pardavė tik kooperaty
vai ir tai tik su policijos Pū
dymu, kad jam būtinai reika
lingas žibalas prie ligonio ar 
tam panašiai, žinoma, kuris 
turįs “hebrą” su policijos vir
šininku, tai tas gaudavo dau
giau žibalo.

Prasidėjus šiam karui ne tik 
atsarginius (rezervo) vyrūs/ 
sumobilizavo, bet ir ūkininkus 
suėmė, rekvizavo pakinktus, 
balnus, vežimus ir arklius, iš 
tų, kurių jau buvo paskirti iš 
anksčiaus—geresnieji. Ir nuo
stabiausia, kad mobilizavimas 
ii- rekvizavimas ėjo naktimis, 
tik ryte sužinodavome, kad 
j.au to ir to paėmė tai veži
mą, pakinktus arba ir patį 

'šeimininką-atsarginį; o kiek 
Ituose namuose tada ašarų iš- i ‘
lieta! Kiek baimės nukentė
ta, ir už tai, aišku, jiems nieks 
nieko neatlygins.

Man teko lankytis Lietuvoje 
1932 m.' Ir tada atrodė vals
tiečiai prastai gyveną, bet ta- 

,^la dar nors laikraščių dau
giau skaitė, jei ne kitokį, tai 
nors apydykiai gaudavo “*Ū- 
kininko Patarėją.” Dabar, 
kaip patyriau, tai dar pras
čiau nusigyvenę Lietuvos ūki
ninkai, taip, kad retai kuris 
prenumeruoja laikraštį, ne-- 
bent kas jam užsako kaip do
vaną; nors ir turėtų noro 
skaityti, bet kada neišsigali už 
laikraštį užsimokėti.

Valstiečio-ūkininko-darbinin- 
ko maistas yra tas pats, kaip 
ir seniau : barščiai, rūkštus pie
nas su bulvėm, cviklinis su 
bulvėm, saldė su bulvėm ir 
viskas veik Su bulvėm ir iš 
bulvių. Taip pat dar vis iš 
vieno bliūdo visa šeimyna val
gį srebia.

Kaime pažangos jokios ne
simato nei trobesių sutvarky

me, nei šeimose. Kas biednes- 
nis, tas vaikais apsibėręs ir 
pas kitus turi tarnauti už pus
dykį. Tik tas ūkininkas tro
besius pasistatęs * žmoniškes
ni u s, kuriam parama teikiama 
iš Amerikos arba jei turi ko
kią valdišką tarnybėlę. Ben
drai, kurio ūkininko koks tro
besys dengtas skarda, tai jau 
ir žinoma, kad iš jo namų 
kas nors turi valdišką šiltą 
vietelę. Provincijoj galima 
tik pasidžiaugti tuo, kad di
desnieji keliai gerokai nusau
sinti.

Mieste jau kas kita. Kau
ne, apart gražių naujų mūrų, 
yra gražiai sutvarkyta auto
busų stotis, ir svarbiausia, kad

Šeimininkėms
SPANGUOLIŲ IR ANANASO 

KONSERVAS
Ananasas' (pineapple) gali

ma iš skardinės vartoti, reikia 
imti smulkiai sumaltas.

Du puodukai nusunkto ana
naso; 2 puodukai skystimo nuo 
ananaso (galima dapilti van
dens), 2 puodukai cukraus, 1 
skaras spanguolių (cranber
ries), 1/2 puoduko besėklių ra- 
zinkų, 2 apelsinai (oranges) 
(žievė tik vieno apelsino), 1/2 
puoduko nuluptų ir kapotų 
migdolų (almonds) arba ki
tokių riešutų.

Sumaišyk cukrų su vaisių 
skystimu ir virink ant lengvos 
ugnies, kol cukrus išsileis. Su
dėk spanguoles ir pavirink 5 
minutes; sudėk ananasą, ra- 
zinkas, apelsino tarkuotą žie
vę ir išėmus sėklas, smulkiai 
supjaustyk apelsinus. Virink 
ant lengvos ugnies apie 15 
minučių, kol sutirštės. Sudėk 
riešutus ir pilk į išsterilizuotas 
bon’kas; drūčiai užsuk. šis 
konservas tinka prie paukš
tienos ar bile šaltos mėsos.

Konservas tiks prie kalaku
tienos (turkey) pietų Padėkų 
Dieną. “Turkei” kept recep
tas tilps šiame skyriuje atei
nančią savaitę.

Šio puikaus konservo re
ceptas yra imtas iš knygos 
“Virėja,” kurioje randasi 340 
įvairiems valgiams gamint re
ceptų, 224 puslapiai. Ją su
taisė K. Petrikienė, išleido 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos Moterų Komitetas. Parsi
duoda po $1. Platintojams, 
užsisakant ne mažiau 5 kny
gų, duodama graži nuolaida.

Pavienius ir platintojų, už
sakymus siųst: “Virėja,” 46 
Ten Eyck Str, Brooklyn, N. Y.

Ruošiasi Kelionėms i 
Orlaiviais

Naujajame North Beach 
(LaGuardia) Orporte atidary
ta American Airlines moky
kla paruošt merginas patar
nautojomis ( s t e w a r d e ss) 
s k r a i d ančiuose orlaiviuose. 
Mokinasi 23 merginos iš 18- 
kos skirtingų miestų. Jų tarpe 
yra ir brooklynietė, p-lė He
len Van Thun, 299 Adelphi 
St. Jos parinktos iš 3,000 ap- 
likančių. Reiškia, nelengva 
patapt ne tik lakūne, bet net 
lėktuvuose patarnautoja.

Bruce Crozier, 7 metų vai
kutis, buvęs pražuvęs Arizo
nos laukuose, pats save “at
rado” po 6 dienų klaidžioji
mo. Sekdamas telefono vie
las, jis d as i gavo į medžiotojo 
kempę.

arti gelžkelio stoties. Susisie
kimas su provincija yra geras, 
apart dabar šiam karui prasi
dėjus sumažinimo autobusų 
apie trečdaliu dėl taupymo 
gazolino (benzino). Mieste 
gana daug ponų-valdininkų ir 
jie gražiai pasirėdę, atrodytų, 
kad jie ne iš tų valstiečių- 
kaimiečių lietuvių. O tai vis 
dėl to turi ,valstietis ubagiš- 
kai-skurdžiai gyventi, kad 
miesto ponus valdininkus pa
rėdyti ir jų ponioms tarnaites 
pasamdyti.

Dabar apie ponus-valdinin- 
kus, Lietuvos despotus. Mat, 
su jais man teko turėti daug 
dokumentališkų reikalų, tai 
jie ir įkyrėjo man. iki gyvo 
kaulo. Tiesa, jie Amerikos 
lietuvius sutinka išskėstomis 
rankomis, kai tik įvažiuoji 
Lietuvon ir kai keiti dolerius 
į litus, tai jie su noru ii’ kal
ba; bet kai reikia išvažiuoti 
ir turi reikalų su jų įstaigomis, 
ypač su valiutų komisija, tai 
tada jau nesi “brolis ameri
kietis,” bet nei ne “pusbrolis,” 
o'tik svetimšalis.

Dėl aiškumo aprašau, ką 
man teko pergyventi išvažiuo
jant.

Kaip žinoma turbūt jau vi
siems, Lietuvoj pinigus laikyti 
svetimose valiutose (doleriais) 
yra griežtai draudžiama, ir 
keisti į litus negalima kitur, 
kaip bankuose. Mat, privatise 
kai pirkliai žydai moka už do
lerį nuo 6 litų iki 10 litų ir 
kai kur dar brangiau, o ban
kuose moka tik 5.85 lt. ir 
bankai tik keičia dolerius į 
litus, o litų jokiu būdu neiš
kelsi į dolerius. Aš parva
žiavus ir parsivežus čekiais 
tuoj didesnę dalį iškeičiau* į 
litus, maniau, kad ir litas pi
nigas ir su juo atliksiu tą pa
tį, ką ir su doleriu, bet skau
džiai apsirikau.

(Bus daugiau)

MOTERŲ SEIMO PROG
RAMA JAU GATAVA

9

‘ Moterų Seimo Programa, 
kurioj telpa viso seimo eiga, 
paskaitos, rezoliucijos ir svei
kinimai, jau gatava ir, jei ne
numatomų kliūčių neįvyks, 
bus siuntinėjama segamą sa
vaitę. Ji bus galima gaut 
“Laisvės” koncerte šį sekma
dienį, lapkričio 12-tą, Labor 
Lyceum salėj. Programos kai
na 15c. Platintojams duodama 
nuolaida.

K. Petrikienė.

Keno Šis Karas?
Margarita Nelkin, žymi is

panė autorė, buvusi atstove 
respublikoniškos Ispanijos par
lamente, važiuodama iš Fran-
cijos į Meksiką buvo sustojus 
New Yorke. Pasikalbėjime su 
“D. W.” reportere Louise 
Mitchell papasakojo, kaip Eu
ropos žmonės žiūri į šį karą. 
Ji sakė:

“Žmonės žino, kad šis karas 
nėra kova prieš fašizmą. 
Francijos liaudis nenori to 
karo. Per tris metus jie ma
tė, kaip Francijos ir Anglijos 
valdžios pasmaugė demokrati
ją Ispanijoj ir Čechoslovakijoj 
ir dabar jie neįžiūri, dėlko jie 
turėtu mirti už buvusia Len- *
kiją, Anglijos imperializmo 

.vergę. '
‘Francijos darbininkai da

bar visur mato koncentracijos 
kempes Francijoj, kaip kad 
Vokietijoj. Jie mato Ispanijos 
respublikos šalininkus, visokių 
partijų, grąžinamus Frankui 
nužudyt. Jie mato žymiau
sius anti-fašistinius vadus — 
savo šalies komunistus įkalin
tus, kaip kad jie įkalinti ir 
Vokietijoj. Ir taip jie suprato, 
kad š^T karas nėra už laisvę, 
bet darbininkų krauju per
mirkęs karas gelbėjimui An
glijos imperializmo.”

Ji toliau pasakojo, kad 
tarptautine padėtimi francūzų 
reakcininkai pasinaudojo su
naikint kiekvieną laisvės . ir 
demokratijos prošvaistę. Ji

“Kriminaliste”
Tūlas laikas atgal Mrs. Jen

nie Solomone, 27 metu mo
teriškė, atsidūrė New Yorko 
teisme. Tam priežastimi buvo, 
rodos, paprasčiausis, naturalis 
nesusipratimas, tai kad sotus 
negali atjausti alkano.

Moteriškė, tiesa, dar jauna 
ir liekna, o' nedamitimas ją, 
be abejo, daro dar lieknesne. 
Pas ją trys vaikučiai: Teresa 
10-ties, Marie 8, ir Pasquale 
4 metų. Jos vyras Tony, sker
dyklos darbininkas, netekęs 
darbo, prasišalino niekas neži
no kur: gal į svietą “laimės” 
jieškoti, o gal ir vandenys kur 
nunešė.

Visiškai išsibaigus namie 
valgiams, Teresėlę ji pasiun
tė į parapijinę mokyklą, o du 
mažesnius, vaikučius Vaikams 
Pagelbos priežiūron, 219 Sul
livan St., o pati nuėjo šalpos 
stotiii. Juk kūdikiai neprivalo 
badant.- Ten ji apalpo. Pri
buvęs daktaras sakė, kad tai 
nuo alkio, šalpos įstaigos dar
bininkai labai apgailestavo, 
bet viršininkai pasakė, kad 
pašalpos negalį duot, peš dalį 
laiko dirbąs jos tėvas turįs 
juos užlaikyt. Ji ginčijo, kad 
tai negalima. Ji nurodė, kad 
ir jos menki rakandai išmesti 
gatvėn dėl nemokėtos rendos, 
bet ir tas neįtikino pašalpos 
biuro, kad jai pašalpa reika
linga.

Būrys kitų bedarbių apsupo 
moteriškę ir parėmė jos rei
kalavimą. Bet čia pat pribu
vo ir policija, kuri 19-ką de
monstrantų, o sykiu ir alkio 
nualintą moteriškę nutempė 
teisman.

Gal sakysite, kad never
ta alkti, kuomet mūsų ša
lyje visko yra perteklius? 
Klystate, bent taip sakų tei
sėjas Ford, New Yorke, prieš 
kurį tie protestavusieji prieš 
alkį buvo pastatyti. Gerbia
mas (jeigu jūs jį galėtumėt 
gerbt) teisėjas patvarkė, kad 
tie žmonės kalti, jie išėję 

sako, kad labai daug garsi
nama visokį patvarkymai 
prieš komunistus, bet tikreny
bėje tie patvarkymai pritaiky-
ti visiems kairiesiems atei-

I

viams Francijoj, įskaitant so
cialistus ir kitus nekomunisti
nius elementus.

Margarita Nelkin, buvusios 
pusiau fašistinės valdžios, 
1934 m., buvo nuteista 20-čiai 
metų kalėti. Ji pabėgo Sovie
tų Sąjungon ir ten išgyveno 
metus laiko; paskiau sugrįžo 
Ispanijon. Dabar, po įsigalė
jimo Franco fašistų, vėl pri
versta jieškot prieglaudos už- 
rubežiuose.

Pereitą vasarą Madride, 
Franco fašistų kalėjimuose, 
buvo per 8,000 moterų politi
nių kalinių. Daugelio ir vai
kučiai ten pat, nes nėra kas 
jais rūpintųsi už kalėjimų 
sienų. Sąlygos tūlais atžvil
giais yra blogesnės už vyrų 
kalinių, daug kas priklauso 
nuo jas prižiūrinčio oficie- 
riaus atsinešimo. Nekartą du
rys užtrenkiamos lankytojų 
veidan, kada kas aiškiau pa
rodo nepasitenkinimą stovėji
mu ilgoj eilėj laukiant pasi
matymo su kalinėmis.

Nežiūrint sunkenybių, mote
rys nei valandai neprarado 
vil.ies, gilaus įsitikinimo dar 
kartą sulaukt liaudiškos Ispa
nijos respublikos ir laisvės.

M—te.

J Binghamton
Judami Paveikslai iš Pasauli

nės Parodos

Mūsų paveikslininkas drg. 
A. Klimas turi prirengęs juda
mus paveikslus iš Pasaulinėje 
Parodoje atsibuvusios Lietuvių 
Dienos. Ir jis davė garbės 
žodį, kad šiuos paveikslus pa
rodys LLD 20 kuopos Moterų 
Skyriaus rengiamajame vaka
rėlyje, kuris įvyks sekmadie
nį, lapkričio 12-tą, Lietuvių 
Svetainėje (įeiti pro šonines 
duris), 315 Clinton St. Pra
džia 3 vai. po pietų.

Šioje pramogoje, apart ju
damųjų paveikslų, bus ir kor- 
tavimas, kurie mėgsta pakor- 
tuoti, tai turėsite gerą progą, 
tik nepraleiskite jos. Bus ir 
daugiau įvairių pasilinksmini
mų, taipgi galėsime ir pasi
vaišinti skaniais valgais ir gė
rimais.

Šiai pramogėlei įžanga bus 
tiktai 25c ypatai ir už tą pa
tį tikietą dar gaus ir užkan
džių. įsigykite tikietus iš 
anksto.

Visą vietos ir apylinkės vi
suomenę širdingiausiai prašo
me dalyvauti ir bendrai visi 
sykiu besilinksmindami pa- 
remsime LLD Moterų Skyrių, 
kuris darbuojasi visuomenės 
labui.

Pasimatysime visi.
Rengėjos.

prieš valdžią. Ir su tuo už
draudė pikietą dėl pašalpos.

Tiesa, kad persotūs negali 
suprast alkano. Teisėjui, kurio 
perpilnas pilvas nugalėjo pro
tą, galbūt ištiesų buvo sunku 
suprast, ko, pagaliau, ta alka
na moteriškė bepanorėjo gy
vent. Jam, matomai, būtų buvę 
smagiau, jei ta moteriškė su 
vaikais būtų dingus be žinios, 
kaip jos vyras. A.

Sviestas ilgiau palaiko švie
žų skonį, jei padedame užpy
lus šaltu vandeniu, ne sausą.
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MAČIAU IR PATYRIAU
LIETUVOJE

1 1 P. Baranauskas ..... ■ ■■ .■■ ■ ======
(Pabaiga)

Dar norisi prisiminti apie Kruonio 
miestelį (Trakų apskričio); veik pusė 
miestelio dar stogai šiaudiniai; apie tre
čia dalis šio miestelio gyventojų veža 
vandenį bačkomis kaž-kur iš šaltinio ar 
upelio; sakoma, čia giliai vanduo. Sako
ma, jau kelinti metai, kaip savivaldybe 
ruošiasi miestelio aikštę išgrįsti akmeni
mis, bet negali prisirengt, nors akmenų 
krūvos rinkoje suverstos.

Žemė aplink Kruonį atrodo neblogiau
sia, bet ūkininkai gyvena apyprasčiai.

Baigiant Įspūdžius
Savo įspūdžiuose paminėjau keletą 

pavyzdėlių, prie kurių savo komentarų 
beveik nedėjau; išvadas palikau patiems 
skaitytojams pasidaryti ir iš to spręsti 
tenaitinę būklę. Tačiaus, pas skaitytoją 
gali pasilikti mintis, kad šių įspūdžių 
neigiamosios pusės persveria teigiamą
sias puses, todėl baigdamas turiu .pažy
mėti dar kai kuriuos dalykus iš teigia
mosios pusės.

Sugrįžus po 11-kos metų į Lietuvą, 
šiandien tenka pasidžiaugti didoku skai
čium naujai pastatytų mokyklų, kurios 
yra patogios, tinkamos jaunuomenės 
mokslinimui ir patogios sveikatos at
žvilgiu.

Ir ant toliau Švietimo Ministerija turi 
pasidėjus ant projekto nepalikti nei vie
no Lietuvoj kampelio be tinkamos mo
kyklos.

Provincijose žymiai pagerinti keliai; 
nors kelių didesnį nuošimtį taiso savi
valdybės—tai yra valstiečiai, ir dar pri-. 
mityvišku būdu. Mašinų keliams taisyti 
Lietuvoje nedaug ir netobulos. Vienok 
keliai žymiai pagerinti.

Kad pastaraisiais metais ir gana sun
ku buvo verstis ūkininkams, tačiau vie- 
nur-kitur matysi, jau žvilga ūkininko 
grįtele apdengta blėka (cinine skarda); 
vienur-kitur matysi kieme išdygusį be
toninį šulinį (iš cementinių triūbų).

Šiandien jau net ir mūsų Dzūkijoj vie
nur-kitur tenka matyti išarta, išpurenta 
pieva ir užsėta tam tikromis sėklinėmis 
žolėmis, jau nekalbant apie kitus Lietu
vos kraštus, kur buvo ir pirmiau tas 
praktikuojama.

Reikia pastebėti, kad šiuo tarpu Lie
tuvoje gyvulininkystė yra pakilusi ir ko
kybe ir kiekybe: turguose galima daž
nai matyti suvesta gražių, veislinių er
žilų ir šiaip stiprių darbinių arklių. Pie
nininkystės srityje taip pat yra padaryta

progreso; nors pieniški produktai Lietu
voje galėtų ir turėtų būt brangesni— 
ypatingai pirmos rūšies, kurie gabenami 
į užsienį.

Keliose vietose pastebėjau, kur pavyz
dingo ūkininko erdvame, sau sodnelyje, 
išrikiuoti įvairiaspalviai su bitelėmis avi
liai. Su vienu dzūku pasikalbėjus apie 
bites, jis ve kaip sakė: “...medus tai 
yra Dzievo dovana; bitininkystes vedi
mui nereikia nei trąšų, nei mašinerijos 
—tik šiek tiek darbštumo ir rūpestingu
mo.” O medus Lietuvoje ne taip jau pi
gus. Net ir dzūkai myli bites, o dar la
biau tai medų.

Šiandien, bendrai paėmus, Lietuvos 
žemės ūkis jau yra daug našesnis, kaip 
kad buvo keletas metų tam atgal.

Ir jeigu šiandien mūsų vyriausybėje 
sėdinti žmonės mažiau rūpintųsi savo 
asmeniniais ar ambicijiniais reikalais; 
jeigu jie daugiau pasitikėtų savo šalies 
pastovumu ir nevažiuotų į užsienį pirkti 
dvarelių ar kokių firmų; ir jeigu jie 
mažiau rūpintųsi savo algų didumu; ar
ba sakysim, puošimu Kauno ir tenaitinių 
jame gyvenančių ponų, o daugiau rūpin
tųsi, kaip pagelbėti ūkininkams, kurie ir 
tą Kauną puošia ir tuos ponus užlaiko— 
dalykai eitų žymiai į gerąją pusę.

Mums rodos, kad kuomet mūs šalis 
visame kame dar yra atsilikusi nuo tų 
didžiųjų šalių ekonominiai ir kultūriniai, 
tai nėra reikalo, kad mūsų sostinė pasi
vytų New Yorką ar Londoną; taipgi 
nėra reikalo,, kad mūsų policija ar kari
ninkai būtų gražiau papuošti, kaip sa
kysim, Amerikos, ar Anglijos, ar kitų 
kokių šalių. Nes tas pamėgdžiojimas to
kių šalių neneša naudos mūsų šaliai, o 
tik begaliniai apsunkina.

Mūsų pageidavimas yra, kad Lietuvos 
vyriausybėje būtų pasitikimi, sąžiningi 
žmonės, be pasididžiavimo; kad jie nekon
fiskuotų ir nevogtų iš Amerikos siun
čiamų laiškų ir kitokios literatūros, ku
ri yra Lietuvoj labai pageidaujama, ir 
kadangi Lietuvoj literatūra bei knygos 
dar yra labai brangios.

Tuomet daugelis iš musų turėtume di
desnį norą kiek galėdami visokeriopai 
saviškiams Lietuvoje pagelbėti; būtų 
daug maloniau ir meiliau 'parvažiuoti, 
apsilankyti, pasimatyti su saviškiais ir 
pasižiūrėti to krašto, kuriame daugelis 
iš mūs yra gimę ir augę ir jau net po 
kelias dešimt metų, kaip tą kraštą pali-

Lietuvoje yra tinkamas klimatas žmo-

nėms, augalams ir gyvuliams; ten, per 
Lietuvą, vingiuoja daug gražių upelių ir 
didokų upių; ten yra dar gražių girių; 
ten yra sveikas oras; ten yra daug ir 
linksmai čiulbančių paukščių ir paukšte
lių. Ten linksmas ir energingas jauni
mas.

Tikiu, kad kiekvienas iš mūs labai daž
nai prisimename tuos draugus, ir drau
ges, su kuriais augome, bėgiojome; tuos 
laukus, tuos takelius, net ir akmenis... 
Kiekvienas iš mūs prisimename tuos lai
kus, kada išvažiavome iš Lietuvos, kada 
atsisveikinome su saviškiais, kada paly
dėjo brolis, sesuo, tėvas ar motina... 
Tokie momentai nepamirštami; gal būt 
daugeliui iš mūs pamąsčius apie tokius 
atsiskyrimus, ne sykį nuriedi ašara per 
veidą...

Nepamiršiu niekad to momento, kada 
sugrįžau po vienuolikos metų, įžengiau į 
triobą; ir buvau manęs namiškiams pa
pasakoti kokias baikas, pajuokauti; juos 
gerokai nustebinti, nes parvažiavau nie
ko apie tai nepranešdamas.—Tačiau ma
no planai neišdegė... Įžengus į triobą, 
kada tėvas ištarė: “Nugi va mūsų Pet
ras. ..” Mano balsas pasikeitė, pritrūkau 
žodžių... Namiškiai visi pažvelgė į ma
ne ir tuojau visų akyse sužibėjo ašaros. 
Tik už pusvalandžio kalbėjomės jau nor- 
mališkai; klausinėjau brolių, ar atsime
na mane—bet abu atsakė, jog neprisi
mena—buvo dar maži, o jauniausia se
sutė, kurią išvažiuodamas palikau dar 
lopšyj, ji ilgai vaikščiojo apsiašarojus, ir 
kada klausiau jos, ko verki—ji pati ne

žinojo, kodėl ji verkė?...

WORCESTER, MASS
Iš Mūsų Darbuotės

Spalio 22 d. LLD 11 kuopos 
susirinkime d. V. Jaučius, fi
nansų sekretorius, raportavo, 
kad jau yra užsimokėję 73 
nariai ir tik 15 liko neužsimo
kėję. Bet d. Jaučius sakė, 
kad su ateinančiu susirinkimu 
bus užbaigta. Su kitų draugų 
pagalba, d. Jaučius atlieka la
bai gražų darbą.

Drg. J. J. Bakšys, “Laisvės” 
agentas ir vajininkas, išdavė 
puikų raportą. Atrodo, kad 
jo pastangomis Worcesteris 
dovaną gaus šiame vajuj, čia, 
žinoma, draugai turi jam pa
dėti.

Kuopos labui tapo nutarta 
surengti bankietą 19 d. lap
kričio, Olympia Parko svetai
nėj.

Spalio 24 d. atsibuvo posė
dis dėl bendro parengimo mi
nėjimui “Laisvės” dienraščio 
20 metų sukakties. Šiame po
sėdyje dalyvavo atstovybės 
nuo Lietuvių Komunistų Kuo
pos ir nuo dviejų LLD kuopų, 
ir nutarė surengti puikų ban
kietą su gražia programa 17 
d. gruodžio, 29 Endicott St. 
svetainėj.

Prašom skaitytojų Įsitėmyti 
tuos du parengimus ir skait
lingai prie jų rengtis, 5 vai. 
po pietų. O kitų draugijų 
prašome tomis dienomis 
rengti savų parengimų.

—o—

Sąryšį. šio posėdžio tikslas 
buvo apkalbėti tinkamumą 
kandidatų į miesto valdvietes, 
kas ir buvo padaryta. Mat, 
miesto rinkimai jau netoli. Di
džiuma buvo parinkti kandi
datai, kurie kandidatuoja ant 
demokratų tikieto ir užgirti, 
išskiriant ir kelius gerus re- 
publikonus. Sąryšio sekreto
rius sakė paduos ir “Laisvei.” 
užgirius kandidatus, kad pi
liečiai žinotu, už ka balsuoti.

Reikia atiduoti kreditą vi
siem delegatam už draugišku
mą ir rūpestį, kad gerų žmo
nių patektų į miesto valdvie
tes. čia daug priklauso ir nuo 
Sąryšio sekretoriaus, kuris, 
matyt, seka visų miesto valdi
ninkų gerus ir blogus darbus 
ir atėjęs į Sąryšio susirinkimą 
praneša, ir tada visas susirin
kimas žino, apie ką kalba. Jo
nas žalimas sekretoriaus vie
toj labai tinkamas žmogus, 
puikiai savo užduotį atlieka.

Sąryšio pirmininkas (pavar
dės nežinau), kurį pirmą 
kartą tik mačiau, čia augęs 
jaunas žmogus, draugiškai su 
visais apsieina ir, matyt, mies
to politiką gerai pažįsta. Ir 
jis daug dalykų iš miesto val
dininkų darbų susirinkimui 
perdavė. Smagu matyti čia 
augusį lietuvį tokioj svarbioj 
vietoj. J.. M. L.

Hartford, Conn.
Puiki Parė Draugų P. M.

Krikščių Pagerbimui

Spalio 22 d. draugų J. 
Rusevičių ūkėje buvo paminė-; 
jimas 25 m. apsivedimo su 
kaktų vių. Dalyvavo
grupė-svečių, vien tik jų ar
timiausi giminės ir geriausi jų 
draugai, žinoma, ir jų sūnus j 
ovilas, kuris mokinasi ant in-1 
žinieriaus. Viso buvo apie 50 
ypatų.

Susėdus apie stalus, kurie 
buvo apdėti įvairiais skaniais 
valgiais ir gėrimais, rengė
joms paprašius svečius valgy
ti, iš jų tarpo vieną draugą 
paprašė ką nors pasakyti. Jis, 
pritaikydamas prie pramogos, 
pasakė prakalbėlę. Baigdamas 
savo kalbą, pareiškė, kad čia 
dalyvauja, vien tik tie, kurie 
pritaria visuomeniškam judė
jimui ir savo tautos kultūri
niams darbams. Tai jis pilnai 
pasitikįs, kad jie neatsisakys 
paremti palaikymą Lietuvos 
Pavilijono. Aukavo šios ypa- 
tos:

Rudžinskienė, Dagilienė, O. 
Krikštienė, A. Ramanauskie
nė, A. Šimanskis, E. Kansas, 
P. Krikščius, Jr., M. Walavi- 
čius, V. Visockis, A. Berno
tienė. Smulkių 60c. Viso 
$9.60.

Vardan Lietuvos, ačiū au
kautojams už atjautimą savo 
tautos kultūrinio darbo .

Visiems draugiškai pasivai
šinus, rengėjos įteikė Krikš- 
čiam labai puikias dėl atmin
ties dovanas nuo grupės iš Ro- 
chesterio, jų gerų draugų, A.
L. Bekešių ir gardneriškių, A. 
Puidų, J. E. Stružų ir P. K. 
Jašinskų.

Muzikantai, du jauni vaiki
nukai, iš tarpo stygiečių, gra
žiai pagrojo. Už tai jiems ne- 
šykščiai atsilygino. Prie ren
gėjų apmokėjimo, dar jiems 
dešimkę sudovanojo.

Rengėjomis buvo draugės A. 
Bernotienė, M. Margaitienė ir
M. Pilkauskienė. O jom pri- 
gelbėjo O. Rudžinskienė ii’ O.guiuejv ivuuz,uisKieiie ir v.

ĮRusevičienė.
Ant kiek man teko jau pa- 

i tirti iš buvusių šiame bankie- 
glazlite, tai visi juo neatsidžiaugia, 

o labiausia sidabrinių jungtu
vių jaunieji.

Dar turiu priminti, kad po
nai Gedraičiai, tai yra pa
veikslų ėmėjai, aukavo dėl 
jaunųjų ir visų kitų gražiai 
pagamintus kvietkus.

Aukos pasiųstos Lietuvos 
konsului Budriui.

Nemunas.

Peiping. — Vienas japo
nų komandierius pasakojo, 
būk chinai iš lėktuvų mėtę 
gabalus “lyg tai vatos” su 
ligų perais ant japonų Kai-

ne-

Spalių 27 d. teko-dalyvauti 
(kaipo svečiui) Lietuvių Poli
tinio Sąryšio posėdyje. Man 
labai patiko šis susirinkimas, 
čia dalyvavo įvairių draugijų 
išrinkti delegatai, atstovauda- 
mi/kelioliką šimtų organizuo
tų žmonių, ■ kas ir sudaro šį

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, jog Amerikoj veda
ma smarki veidmainiška 
propaganda už Amerikos 
įtraukimą į šį imperialisti- 
tinį karą neva gint “demo
kratiją.”

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”. xv x

i
“SULAUKĖME.” — Dalis džiaugsmo manifestacijos spalių 11 d., susirinkusios pas Respublikos1 
Prezidentą sostinės Vilniaus grąžinimo proga. Dešinėje matyti dalis organizacijų vėliavų ir 
kauniškių minios, užplūdusios aikštę prie prezidentūros ir Kauno gatves. Tokios minios nusi- ■ 
tęsė nuo prezidentūros iki pat Karo Muziejaus. Spėjama, kad manifestacijoje dalyvavo mažiau
siai pusė visų Kauno gyventojų, tai yra kokios 60-70 tūkstančių žmonių. Balkone stovi Respu
blikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas ir kiti vyriausybės nariai. Apačioje, kairėje Šaulių 
Sąjungos vadas pulk. Saladžius visuomenės vardu reiškia padėką vyriausybei už jos pastangas 
Vilniui atgauti ir siunčia per radio sveikinimus broliams vilniečiams.

P. M. Krikščiai $1; po 50c, 
J. R. Gailiūnai, J. M. Mar- 
gaičiai, J. Bernotas, K. Jasins
kienė Iš Gardner, 
Stružas, taipgi iš

Mass., J.
Gardner, 

Siaurusaitienė, J. M. Pilkaus
kai, F. Ramanauskas, A. M. 
Keleliai ir J. Dagilis; po 25c, 
J. Rusėvičius, S. Labeckas, C).

Sulaikė Vagį
Veiveriai.— Prieš kurį laiką 

nežinomas piktadaris įsilaužė 
į Pajiesio girininkiją, iš kur 
pagrobė nemažą sumą pinigų 
ir kt. šita vagyste buvo Įta
riamas pil. Vincas Dobilas, 
kuris buvo pajieškomas ir šio
mis dienomis sulaikytas Vei
veriuose. Padarius pas jį kra
tą, dar rasta apie 450 lt. pi
nigų, kurie grąžinti Pajiesio 
girininkijai.

LAISVES KONCERTAS
Laikas ruoštis “Laisvės” koncertui, kuris įvyks

Lapkričio 12 November
Jau tik dvi savaitės tebeliko iki koncerto

lapkričio.

kuris da-
New Yor-

Margaret Česnavičiūtė, sopranas

Plačiai žinoma Amerikos lietuviams koncertų dainininkė. 
Dabar ji dalyvauja amerikoniškoje scenoje. Bet Didžiojo 
New Yorko apylinkės lietuviai ją išgirs 12 d.

ANTANAS BANYS, BASAS
9

Tai žymiausias Amerikos lietuvių dainininkas,
bar dainuoja amerikoniškoje scenoje^ Didžiojo

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

ANTANAS BANYS
Puikiausias Amerikos lietuvių basas, operų dainininkas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Jauna gražaus talento dainininkė, sopranas, kuri dabar 

lanko konservatoriją New Yorko mieste.^

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
Puikus tenoras, koncertų ir radio dainininkas.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Tai ta pati kuri pernai sukėlė daug ovacijų 

, savo puikiu pasirodymu.

RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ
Visi gerai išsilavinę muzikantai

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Kuris atidarys programą gražiom liaudies dainom.

Ir šiemet koncertas b^.*

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N.

BSE^tnoi
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Philadelphia, Pa
Serga

Anastazija Rakickicnė 
kiai serga. Ji turėjo 
operaciją ir randas 
Marijos ligoninėj, 
sus, kam leidžia 
atlankyti ligonę, 
jos dukrelė panelė
kickytė, LDS 5 kp. narė. Lan
kyti galima kiekvieną dieną.

J. S. Rainys.

sun
sun k ią 

Šventos 
Prašau vi-
aplinkybės, 
Ją prižiūri 
Aldona Ra-

Šoka 
baro

10-to 
pirmas ban kietas. Jau

i

LAISVE Penkias puslapis

Amerika Neatšauks „h
Ambasadoriaus iš Maskvos .‘t

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho Lietuvių Mote

rų Kliubo rengiamas bankie- 
tas jau visai čia pat. Bankie- 
tas atsibus lapkričio (Novem
ber) 12-tą dieną, tai yra, sek
madienio vakare. Prasidės 7 
valandą vakare, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 160 kuo
pos name, 1320 Medley 
Street, North Side, Pittsburgh, 
Pa. Taigi, gerbiami draugai 
Pittsburgho ir apylinkės, šir
dingai prašome atsilankyti į 
mūsų parengimą praleisti 
linksmai laiką ir sykiu parem
ti mūsų kliubą. Kadangi mūsų 
kliubas dar neseniai susiorga
nizavęs, ir mes esame užsi- 
briežusios gerų darbų nuveik
ti, taigi mes ir prašome 
visų dalyvauti 
giausiai mūsų
Ypatingai prašome 
moteris ateiti, sykiu 
savo vyrus ir visą 
Mes užtikrinam, kad
te pasitenkinę. Bus skanių val
gių, gėrimų, gera muzika šo
kiams. Visus širdingai kviečia.

Rengimo Komisija.

Pranešimas Narėms

jūsų 
kuoskaitlin- 
parengime.

drauges 
atsivesti 

šeimyną, 
visi būsi-

Draugės: Mūsų kliubo susi
rinkimas įvyks 10-tą dieną šio 
mėnesio, tai yra, penktadienio 
vakare, 7:30 valandą. Susirin
kimas bus Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 142 kuopos 
name, 3351 West Carson St., 
Esplen, Pittsburgh, Pa. Taigi, 
draugės, visos būtinai ateiki
te ir naujų narių atsiveskite, 
nes šį mėnesį atvirutės nebus 
siunčiamos, kadangi sekreto
rei pasidaro daugiau darbo.

Sekr. H. Kairienė.

Wilkes-Barre, Pa.
Lapkričio 1 d. įvyko LDS 

10-to Apskričio krikštynos- 
bankietas. Privažiavo LDS 
narių ir draugų iš plačios 
apielinkės, iš Shenandoah At
ūžė 6 pilni automobiliai, taip
gi buvo svečių iš Mahdnoy 
City, Scranton, Pittston, Nan
ticoke, Kingston ir Plymouth. 
Neatsiliko nei Wilkes-Barre. 
Nors diena ir buvo apsiniau
kusi, tačiau tas nepakenkė 
mūsų bankietui. Jau apie 7-tą 
vai. vakare žmonių buvo pil
na. Mūsų LDS 210 kuopos 
jaunuoliai ir jaunuolės pradė
jo ruošti stalus. Už pusvalan
džio stalai buvo gražiai pa
puošti gyvų gėlių bukietais, 
baltomis staltiesėmis. Publika 
sėda prie stalų. Publika graži, 
linksma. Tai LDS viena dide
lė šeimyna. Tik gaila, kad ne
buvo kam paveikslų nutrauk
ti tos didelės LDS šeimynos. 
Pažiūrėjus į tą gražų pulką 
žmonių kažin kas pasidaro, 
apima nepaprasta kokia links
mybė. Jautiesi arti viens kito, 
susirišęs kaip nors su tais vi
sais draugais, seni ar jauni, 
visi draugiški.

Praėjo valanda. Visi links
mai valgė, gėrė, šnekučiavos. 

.Jau pradėjo stalus apleisti. 
Štai ir programos laikas. LDS 
10-to Apskričio pirmininkas J. 
Stankevičius pasirodo ant es
trados, dainuoja S. Kuzmic
kas, seka Shenandoah jau
nuolių vyrų kvartetas, taipgi 
S. Kuzmickas ir V. Kuzmic- 
kienė dainuoja duetą. Dainos 
palydimos aplodismentais.

Turime tarpe mūsų ir ger
biamą svečią iš Brooklyn, N.

Y., kuris anksčiau tą ♦ pačią 
dieną sakė prakalbas, tai J. 
Gasiunas. Pirma jį pakvietė 
pakalbėti. Drg. Gasiūnas kal
bėjo apie LDS 10-to apskr. 
sutvėrimą ir svarba LDS or
ganizacijos.

Po programai prasidėjo šo
kiai. Geri muzikantai, 
jauni ir seni, kiti prie 
sveikina viens kitą.

Ir taip baigėsi LDS 
apskr.
arti 12-tos vai. Draugai iš to
limesnių kolonijų pradėjo at- 

.sisveikinti, neužilgo ir vietiniai 
pradėjo apleisti bankietą, nes 
ant rytojaus dauguma dirba.

šitas bankietas bus ilgai ne
užmirštas, gal Wilkes-Barre 
apylinkė jau senai turėjo tokį 
draugišką suėjimą. Buvo daug 
darbo ir pastangų padėta, kad 
padarius šį bankietą sėkmin
gu. Dėkui mūsų gaspadinėms, 
draugėms Norbutienei ir Kas- 
parienei, kurios tiek daug dir
bo priruošdamos valgius. J. 
Stankevičius taipgi prisidėjo 
prie darbo. Taipgi drg. Globi- 
čienei dėkui už taip daug gra
žių gyvų gėlių. Vienu žodžiu, 
vardan LDS 10-to apskr. di
delis ačiū LDS 210 kuopos 
jaunuolėms už taip gražų pa
puošimą stalų ir už taip gražų 
patarnavimą prie stalų, ir vi
siems darbininkams, kurie pri
sidėjo prie to taip didelio ir 
svarbaus darbo. Aš manau, 
kad tas darbas nebus veltui, 
nes

liūs prasidės 5' v. v. Turėsime gėri
mų ir užkandžių. Įžanga 25c. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės 
lyvauti šiame baliuje. — Kom. 

(263-265) .

ELIZABETH, N. J.
Šeštadienį, 11 d. lapkr. yra 

“Laisvės”

da-

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkr. 8 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
būtinai visi dalyvaukite, nes bus 
daug svarbių dalykų apkalbėjimui. 
Taipgi atsiveskite naujų narių pri
rašyti prie kuopos. — V. K. Shcra- 
lis. (262-263) ''

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

Valandos: 11-1; 5-8; Nedalioj: 11-1
’ New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo įr Šlapimo Tyrimą 
Tel. Algonquin 4-8294

liks ir,pelno.
LDS 10-td Apskr. Sekr.

O. Zdanienė.

Cleveland, Ohio
ALDLD 15 Apskričio Moterų 
Komiteto Finansinė Atskaita •
Kaslink Delegačių Pasiuntimo 

Į Moterų Pirmą Seimą
čia yra organizacijų vardai, 

kurios aukavo dėl pasiuntimo 
delegačių į moterų lietuvių 
pirmą seimą, kuris įvyko rug
sėjo (Sept.) 7, 8, 9 dienomis, Į 
1939 m., Brooklyne, N. Y., ir 
pasveikinimai seimui nuo or
ganizacijų, pavienių draugių 
ir draugų.

Liepos 21 d., 1939 m 
Apskričio Moterų 
sušaukė bendrą

15-to 
Komitetas 

susirinkimą 
kaslink delegačių . pasiuntimo
ir finansų sukėlimo. Tame su
sirinkime buvo išrinkta komi
sija dėl parengimo ir clėl atsi
šaukimo į organizacijas.

Šios draugės įėjo į parengi
mo komisiją : A. Gendrėnienė, 
M. Naunčikienė ir R. Roman- 
dienė.

Nuo organizacijų komisija 
buvo: M. Žebrauskiene, Eva 
Simans, E. Sklerienė, A. Gen
drėnienė ir M. Valentą.

» Per draugę M. Žebrauskie
nę aukavo LDS 44 kp.—-$3; 
ALDLD 15 Apskr.— $3; ALD
LD 22 kuopa—$5; Lietuvių 
Darbininkų Pašalpinės susirin
kime sukolektuota $1.40. Iš 
viso $12.40.

Ir nuo parengimo, kuris įvy
ko rugp. 26 d. liko pelno 
$13.44. Ir trys delegatės gavo 
per Mrs. K. Romandienę 
to parengimo kiekviena 
$4.48.

nuo
PO

—o—
Pasveikinimui moterų 

mui aukavusių vardai: 
Simans—$1 ; S. Kazulionis— 
25c; Paul Boika—25c; Wm. 
Karmus—25c; J. Machuta— 
$1 ; A. Jakaitis (čikagietis) — 
50c; M. Valentą $1.40; po $1 
—M. Žebrauskienė, K. Ro- 
mandienė ir Ella Stripeikienė; 
ALDLD 15-tas Apskr.—$2; 
nuo ALDLD 22 kp.—$1; Lie
tuvių Komunistų kuopa auka
vo $1. Iš viso $11.65.

15-to Apskričio Moterų Ko
mitetas taria širdingai ačiū 
organizacijoms, draugams ir 
draugėms už aukas.

M. Valentą.

sci-

O jis to 
kad, esą, 

įžeidę Jungtines

Washington. — Prez. Ro- 
oseveltas, besikalbėdamas 
su laikraščių atstovais, pa
reiškė, kad jis neatšauks 
Amerikos ambasadoriaus iš 
Maskvos. Atsaukt ambasa
dorių reikalavo kongresma- 
nas McCormack, 
reikalavo todėl, 
Sovietai 
Valstijas.

Kongresmanas McCor
mack mate įžeidimą Ame
rikai tame, kad Sovietų ko
misarų pirmininkas V. M. 
Molotovas padarė dvi pa
stabas, paliečiančias Ameri
ką. Vienoj pastaboj Molo
tovas sakė, jog “bepusiš- 
kas” prezidentas Roosevel- 
tas visai ne vietoje “užta
ria” Suomiją (Finiją) prieš 
Sovietus; o kitoj pastaboj 
Molotovas nurodė, kad Am
erikos valdžios nutarimas 
praleista ginklus kariauto
jams Europoje tiktai ilgina 
karą ir daro jį pragaištin- 
gesniu.

Rooseveltas į tas pasta
bas dabar atsiliepė, kad So
vietai, girdi, laužo “man
dagaus apsiėjimo taisyk
les,” bet dėl to Amerika ne
turėtų laužyti mandagumo 
taisyklių, iš savo pusės.

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės

ren
giamas “Laisves” vajininkų balius. 
Pelnas bus skiriamas vajininkų iš
laidom gaunant naujų skaitytojų. 
Bus Paulausko Salėje, 265 Second 
St., pradžia 7 v. v. Įžanga 25e. Ge
ra orkestrą šokiams, skanių valgių 
ir įvairių gėrimų. Kviečiame visuo
menę dalyvauti. (263-265)

BRIDGEPORT, CONN.
Amerikos Liet. Kongresas, Bridge- 

porto Skyrius rengia prakalbas. 
Kalbės D. M. Šolomskas, “L.” re
daktorius iš Brooklyn. Liet. Jaunų 
Vyrų Svet., 407 Lafayette St. Pra
džia 7:30 v. v. Jis kalbės apie šių 
dienų svarbius įvykius. Todėl kvie
čiame publiką skaitlingai susirinkti.

(263-265)

PITTSTON, PA.
Amerikos Liet. Kongreso, Wilkes- 

Barre Skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 12 d. lapkr. Pradžia 2 
vai. po pietų, 109 S. Washington 
St., ant trečių lubų, Room 307. De
legatai, kurię išrinkti, prašome da
lyvauti, nes turime daug- svarbių 
dalykų aptarti. — M. Kalauskas.

(263-265) ‘

PRANEŠIMAI IŠ KITUR i
WORCESTER, MASS.

Koncertas ir šokiai įvyks šešta
dienį, gruodžio 9 d., 7 v. v., Liet:.

Svet., 29 Endicott St. Ruošia L.M.
S. 2-ras Apskritys. Kviečiame visuo
menę dalyvauti. įžanga 45c. <

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp., moterų skyriaus su

sirinkimas įvyks penktadienį, lapkr. 
10 d., pas drg. A. Žemaitienę 
Hazel St., 7:30 v. v. Taigi kvi< 
me visas nares dalyvauti, nes 
svarbių reikalų aptarti.

(263-265)

14 
cčia- 

bus

DETROIT, MICH.
Šeštadienį, 11 d. lapkr. įvyks Sil

kių Balius. Rengia Draugijų Sve-

e b

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS BAR ir GRILL

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 Barberiai

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

M a t e u š a s Simon avi e in s
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Lietuvių Restaurantas
M th e Gaminam valgius tr 

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

<3

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

VALANDOS: 2^1 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Telephone
STagg 2-5043

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba- 

»rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos . 
dieną iki vėlai.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

(k—'—■

įEKBp
f

h.-?' .

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterlo stoties

Deky Šventes Išpardavimas 

Namų Rakandų Krautuvėje

A. W E i T Z I- R
301 Grand Street

Tel. EVergreen 7-6673
Brooklyn, N. Y.

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

® Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

© Pilkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 
bus reikalingi.

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

9 Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.
Jei atsinešite šį skelbimų, tai gausite .$1.49 vertės 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 prie? karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street , Brooklyn, N. Y 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

VARPO KEPTUVE

v,* V

Office Phone 
EVergreen 8-1090

lai- 
jei jūs suteiksite jiems 

iš 
Visi 

ir

RHEA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Minimu

CHIEF •. . . IS fewel GRUEbŲ Yellow ’ 
gold filled case, GųildiJe.bacĮc, $34,75

2 X fld

.

" • GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon ... ir 

ku pietų 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną 
jaudinančių naujų GRUENS. 
naujausių stilių ... pasitikiami 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukšty n.

5: Sž 00 b-

n 

lUM^i

f 
N

Paryžius. 
buvo atėmę 
vieną 
upėj, bet francūzai kanuo-1 
lėmis juos-iš ten išvijo.

—. Vokiečiai 
iš francūzų 

mažą, salą Rhein

Robert Lipton
Įsteigta jiuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173
EKSPERTAI TAISYME
Kita krautuve randasi 

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

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidų.
ZZZ22Kfa2222ZZ22SS22$22222?5W^^

Lietuviy Kūno Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
, I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

t Steam Boiler)
• « •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamu 
‘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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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.

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

Rūgšti rugine, 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 duonų per paštų Į 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 
svori ir kaina*

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

G
Russian & Turkish Baths,
29-31 Morrell Street Brooklvn

Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Nigh<

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

t
Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Special Rates per Week
- LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

C5I spa
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New Yorko^/ž^zfcfŽinios
Jaunimas Turės Karo 

Paliaubų Mitingą
LDS Jaunimo kuopa BuiL- 

DerS, lapkričio 8-tos vakarą, 
419 Lorimer St., Brooklyn, mi
nės pasaulinio karo paliaubų 
dieną (Armistice Day) su la
bai įdomia švietimo progra
ma. Yra pakviesta ir pasiža
dėjęs kalbėt Amerikos Jauni
mo Kongreso atstovas, taipgi 
kalbės žymūs rusų, lenkų ir 
pačių lietuvių jaunimo atsto
vai. Jie svarstys, kur link ve
da šis karas ir kas daryt, kad 
Ameriką išlaikyt nuo įtrauki
mo šin karam Paraginkite 
savo jaunuolius dalyvaut. 
Praneškite apie tai kitiems.

Jaunimo prakalbų išgirst 
bus įdomu ir suaugusiems.

J. D.

Lietuvių Stygų Orkestros 
Žinios; Kviečia Daugiau 
.Muzikantų į Orkestrą

Balsų Rėkavimas
Į ____

šį rytą prasideda darbyme- 
tė rokuot balsus už kandida
tus į Miesto Tarybą.

Kandidatų šiemet yra daug 
mažiau, viso su įrašytais 4 ko
munistais 104 per visą miestą. 
Pereituose tarybininkų rinki
muose, 1937 m., viename tik 
Brooklyne buvo 90 su virš. Be 
to, šiemet balsuotojų užsire
gistravę buvo mažiau, tad ir 
skaitliavimo bus mažiau.

Greitesniam užbaigimui bal
sų skaitliavimo šiemet, mano
ma, padės ir tas faktas, kad 
mokama ne padieniui, bet 
Amerikoj paprastu “piece 
work’’ (nuo štukių). Pere i tuo- 

!se rinkimuose balsų skaitliuo- 
| tojams buvo mokama po $10 
: per dieną. Viso skaitliuotoji! 
buvo 1,600. šiemet skaitliuoto
ji] yra 1,140. Jų algoms pa
skirta $§7,600. Už jų darbą 
mokės po $100 Manhattane ir 
Brooklyne, po $80 Bronxe ir 
Queens, po $40 Staten 
Islande.

Kliubiečių Žinios

Mums reikia smuikininkų, 
čello ir piano armonikos, šie 
muzikantai turi būti gerokai 
pramokę, dėlto, kad tie in
strumentai reikalauja ilgo lai
ko išmokt. Taipgi mes priima
me gitaristus, mandolinistus 
jau mokančius, ir tik norin
čius pradėt mokintis, dėlto, 
kad šiuos instrumentus greitai 
galima pramokti. Mes norime 
šią orkestrą išauginti iki 40 
muzikantų. Priimame be skir
tumo amžiaus.

Pamokos įvyksta kas ket-
• virtadienio vakaro 8 valandą, 

Liet. Am. Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne.

- - Gerbiamieji; be abejo jūs 
jau girdėjote, kad pereito spa
lio 21-mą, LMS Centro suruoš
tame koncerte mūsų Liet. Sty
gų Orkestrą puikiai pasirodė. 
Paklausykite, kokį pasveikini
mo laišką mums atrašė žymi 
muzikos direktorė-kompozito- 
re, LMS Centro sekretorė B. 
Šaknaitė:

“GERBIAMIEJI: Jūsų Liet.! 
Stygų Orkestrą puikiai sugro
jo. Lai tas priduoda visiems 
daugiau energijos darbuotis 
ateityje.”

Taigi, gerbiamieji, mes, 
Liet. Stygų Orkestrą, ketvirta
dienio vakare lauksime daug 
naujų draugų muzikantų.

Brooklyno ir apylinkės vi
suomenė ir biznieriai mus re
mia, aukoja orkestrai išlaikyt. 
Pereita LDS 3-Čio Apskričio 
metinė konferencija paaukojo 
mums $15. Dar aplankysime 
tuo reikalu Brooklyno gydyto
jus. Be abejo, gausime gerai 
aukų. Taigi, subarkime jėgas, 
padarykime tą dailės grupę

* tikra dailės pažiba. Lauksime 
naujų mokinių.

G. Klimas.

Brooklyne dirbs 400 skait
liuotoji], Manhattane 300, po 
200 Bronxe ir Queens, ir 40 
Staten Islande.

Šiemet tarybininkų numato
ma turėt mažiau, kadangi jų 
skaičius priklauso nuo skai
čiaus balsų. Sulyg proporcio- 
nalės atstovybės sistema, kiek
vienas gavęs 75,000 balsų 
skaitosi išrinktas ir duodama 
vienas tarybininkas nuo liku
sių 50,000 ar daugiau balsų, 
šiemet, kaip minėta, mažesnis 
skaičius dalyvavo balsavimuo
se, tad numatoma tik 20 ar 
21 tarybininkas. Esamoj tary
boj yra 26.

Balsų skaitliuotojai paskirti 
pusė iš republikonų ir pusė iš 
demokratų partijų žmonių. Iš 
mažesnių grupių oficialių 
skaitliuotoji] neskirta, tačiau 
įstatymais yra leista grupėm 
turėt savo balsų saugotojus.

Balsų skaitliavimas vedama 
penkiose atskirose salėse.

Lapkričio 3-čią įvyko Lietu
viu Am. Piliečiu Kliubo mė
nesinis susirinkimas. Narių at
silankė mažai.

Pirmiausiai kalbėjo Miesto 
Tarybos narys, Antanas J. 
DiGiovanna, prašydamas pi
liečių paramos laike miestavų 
rinkimų, kad už ji paduotų 
savo balsą.

f Kliubą priimta pranas Bo
čius ii’ perstatyta Albinas Do- 
binis.

Iš Dariaus-Girėno įvykusios 
konferencijos išduotas platus 
raportas, kuriame pranešė, 
jog ten dalyvavo 75-ki atsto
vai nuo įvairių organizacijų. 
Išklausius pranešimą — Kliu- 
bas paskyrė $100 statymui pa
minklo.

Laukiant Naujų Metų va
karienės rengimo komisija 
pranešė, kad vakarienės dar
bas jau įpusėtas ir tikietai, 
taip sakant, eina į rinką par
davimui. Kaip kliubiečių, taip 
ir svečių prašome iš anksto 
įsigyti tikietus. Tikieto kaina 
$1.50 ypatai. Bus duodamas 
valgis ir gėrimas.

Gaspadorius Karpus prane
šė, kad 18-tą lapkričio Kliu
bo grybininkai duo§ Kliube 
grybų puotą. Įžanga į šokius 
bus 25 centai porai.

Šabūnas, Lėlis ir Nalivaika 
išrinkti surasti parką piknikui.

Pradedant lapkričio mėne
sį turime 5-kis sergančius 
kliubiečius: Kanišauska, čes- 
navičių, Simonavičių, Paškevi- 
čiv ir Pakulį. Linkime greitos 
sveikatos.

Spalio mėnesyj mirė kliu- 
bietis Juozas Kasiulaitis ir 
Petro Kisieliaus žmona.

Ten, Kur šeši Coliai 
Sniego Prisnigta...

Viešas Padėkos Žodis

Majoras Apgailestavo 
Balsavęs už Karą

Majoras LaGuardia, radio 
programoj iš stoties W0R, 
pereitą pirmadienį, prisipaži
no klydęs 1917 motais, kada 
jis, tuomet būdamas kongres- 
manu, balsavo už Amerikos 
įsikišimą karau. Jis pažymėjo, 
kad Janet Rankin, is Monta
nos, tuomet stojusi prieš ka
rą, buvo teisinga.

“Paskiau aš padėjau pada
ryt pasaulį saugiu demokrati
jai,” sakė majoras, “o pažiū
rėkite kokioj maišatienėj jis 
dabar randasi.“

Jis pareiškė, kad jo vyriau
siu dabartiniu noru yra panai
kint skurdą. Ir jis manąs, kad 
tas galima padaryti mūsų ša
lyje.

MIRE
Mirė Jomis Kardoka, 73 

metų amžiaus, 133 Devoe St., 
Brooklyn, N. Y. Mirė lapkri
čio 7-tą, Greenpoint ligoninėj. 
Pašarvotas grab. Bieliaus
ko koplyčioj. Bus palaidotas 
lapkričio 10-tą, 2 vai. po piet, 
Alyvų Kalnelio kapinėse. Lai
dotuvėmis rūpinasi graborius 
M. Bieliauskas.

Lepkes Byla Perduodama 
“Džiūrei”

Penki asmenys, kaltinami 
globoję ir pinigus davę dviem 
pasislėpusiem kriminalistam, 
Louis (Lepke) Buchalteriui ir 
Jacob (Gurrah) Shapiro, per
duoti “džiūrei” federaliame 
teisme.

SVARBU!
ALDLD 2-ro Apskr. Komiteto su

sirinkimas įvyks penktadienio va
kare, 10 d. lapkričio, “Laisvės” ofi
se, pradžia 8 vai. vakaro. Visi na
riai dalyvaukite, nes bus svarbių 
reikalų aptarti, (263-265)

Užklaustas, kokiais būdais, 
jis atsakė, kad prašalinąnt go
dumą ii’ sutvarkant sąlygas 
taip, kad gamtos ir šalies tur
tai būtų panaudojami geriau
sioms tikslams. Jis sakė esąs 
įsitikinęs, kad tas įvyks “ne 
mano laikais, bet jūsų,” baigei 
majoras savo atsakymą pane
lei Marthai Deane, kuri jį 
klausinėjo.

Lankėsi “Laisvėje”
Antradienio rytą lankėsi žy

musis “Laisvės” vajininkas 
Antanas Stripeika iš Eliza
beth, N. J., ir, kaip visuomet, 
atvyko netuščiomis,* bet dide
liu pluoštu dolerinių vežinas 
už “Laisvės” prenumeratas. 
Ar jis jau vėl pralenkė visus, 
tą parodys vajininkų sąrašas,

LLD ir TDA NARIAMS
LLD 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, lapkričio (Nov.) 
9-1 ą, 8 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėj, 419 -Lorimer St. Jis buvo la
bai svarbus. Nariai ir narės malo
nėkite dalyvauti skaitlingai. Kuopa 
yra nusitarus surengti pietus 19 d. 
lapkričio. Todėl rengimo komisija 
turės sutvarkyt i įžangos tikietus ir- 
reikės išrinkti daugiau darbininkų 
į minėtą parengimą, — 1 kp. Org.

Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo 17-tos kuopos nariai malonė
kite ateiti nuo 9 vai. ir užsimokėti 
duokles. Abudu susirinkimai įvyks 
tą patį, vakarą — 17 Kp. Narys.

(263-264)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau moteries arba mergi

nos daboti mažą vaikutį. Gaus kam
barį ir valgį. Dėl daugiau informa
cijų prašau kreiptis pas Mrs. Parks, 
658 Grand Street, Apt. 3-A, Broo
klyn, N. Y. (262-264)

~PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 93 akrų, 8-nių 

kambarių akmeninis namas, 8 kar-

Quill Prašė Nugalėt 
Tammanę

Darbiečių eilinių narių 
kandidatas į Miesto Tarybą 
Michael J. Quill paskutinėj 
rinkiminėj radio programoj 
pirmadienio vakarą atsišaukė 
į Bronx piliečius balsavimuose 
pasirinkt jį pirmuoju, kaip jis į 
per du metu būdamas Miesto 
Taryboj visuomet pirmoj vie
toj statė jų reikalus..

Quill pasižadėjo tęst kovą 
už geresnę žmonių sveikatos 
priežiūrą; daugiau ligonbučių, 
klinikų, taipgi nemokamą dan
tų priežiūrą vaikams ir dau
gelį kitų žmonių sveikatai ir 
gerovei reikalingų dalykų.

Jis taip pat atsišaukė į bal
suotojus atmest Tammanę ir 
išrinkt LaGuardijos adminis
tracijai simpatingus kandida
tus.

Tartam ačiū už surengimą 
“suprais pares” mūsų ženybi- 
nio gyvenimo 25 metų sukak
tyje, kuri įvyko 4 d. lapkri
čio, šapolo ir Vaiginio svetai
nėj. Ačiū švogerkai Tama
šauskienei, Jakaitienei, Linke
vičienei, Janevičienei ir mar
čiai Albinai, taipgi svotui An
tanui Zizui už gėrimus ir svo
čiai Kulokienei už keiksą.

Tamašauskams, Kulbokams, 
Jakaičiams, sūnui Viktorui, 
marčiai Albinai ir visiems dė
kojame už dovanas. Taipgi 
vakaro vedėjui S. Meškerevi- 
čiui už tvarką ir pasidarbavi
mą. Dėkojam visiems dalyva
vusiems, kurių pavardžių ne
atsimenam ir negalim pami
nėt. Mes nesitikėjom, kad mes 
turim tiek pažįstamų, draugų 
ir prietelių. Dar sykį tariam 
ačiū visiems dalyviams, kurie 
prisidėjote prie surengimo 
mums “suprais pares.”

Jurgis ir Uršulė Čirbai.

Dr. A. Petriką rašo iš Up
state New York:

“Pasveikinimas iš Adiron
dack kalnų! čia yra 6 coliai 
sniego. Briedžių kol kas ne
matom. Oras gana šiltas.

“Matysimės ‘Laisvės’ kon
certe.”

Prašo Skubios Pagelbos 
Lincolniečiams

Ellis Islande sulaikytiems 
5-kiems Lincolno Brigados ve
teranams dabar išgauta leidi
mas išvykti į Chilę. Populiario 
Fronto valdžia davė leidimą 
jiems įvažiuoti. Bet kelionei 
lėšas turim sukelti mes patys. 
Kiekviena kelionė lėšuoja 
$200 ir reikia įduot po $75 
pasirodymui, kaip to reikalau
ja svetimšalių įleidimo taisy
klės. Sulaikytieji yra: du vo
kiečiai, du italai ir vienas gre- 
kas.

Vėl Kelia Pieno Kainas

Leis Svečius Pamatyt 
Instituto Klases

Pratt Instituto Mokslo ir 
Technologijos Mokykla, 
Grand Ave., tarpe DeKalb ir 
Willoughby Avės., Brooklyne, j 
bus atdara lankytojams tre-' 
čiadienio vakarą, lapkričio. 
8-tą, nuo 6 iki 9 vakaro. Pa-1 
rodys inžinerijos ir mokslų la-! 
boratorijas, šapas, planų pri-, 
rengimo, ir pamokų kamba
rius pamokų laike. Metalo li< - 
j imas iš elektriškų pečių į foi 
mas bus galima pamatyt mo
kyklos liejykloj (foundry) 
7 :30 vakaro.

Pienas vėl pakeliamas po 
centą ant kvortos. Pakėlimą 
kompanijos aiškina esant rei
kalingu sutikus pakelt išve- 
žiotojams algas. Mat, pelnai 
neliečiami.

Dorothy Bohn, 18 m.,
Bronx, sekmadienį tapo nu
vežta Greenpoint ligoninėn, 
i umušta ir išmesta iš einančios 
mašinos per tūlą vyrą, kurį ji 
; usipažinus šokiuose pereitą 
šeštadienį ir sutikus su juopa- 
sivažinėti.

“Gaukite “Laisvėn Naujų 
Skaitytojų.

•)

ANTANAS STRIPEIKA

Estate of

BARRY P. SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingos laidotuves

bet kad jis yra visiems rimtu 
konkurentu, tai jau aišku.

Jis, beje, sakė, turįs gerų 
talkininkų. Su jais norinčius 
susipažinti, jiems tame dide-| 
liame darbe padėti, kvietė at
silankyti į Vajininkų Balių, 
kuris įvyks lapkričio 11-tos 
vakarą (“Laisvės” koncerto 
išvakarėse), pas L. Paulaus-' 
kus, 265 Second St., Eliza
beth, N .J.

“Laisvės” prenumeratą, sa
ko d. Stripeika, žmonės noriai 
atsinaujina, nors nekurie ken
čia nuo nedarbo, nedirba arba 
mažai tedirba. Jiems patinka j 
teisinga “Laisvės” pozicija vi
sais svarbiais reikalais, ypa
tingai dėl dabartinės Europos 
ir Lietuvos padėties. Naujų 
skaitytojų negalima gauti po 
daug dėlto, kad Elizabethe ir 
apylinkėj per eilę vajų, kiek
viename gaunant po kelis de- 
sėtkus skaitytojų, jau aprink
ti, nedaug likosi galinčių skai
tyt, bet neskaitančių, tačiau 
visiven gaunama.

Reikia tikėtis, kad brookly- 
niečiai, kuriems galima, pa
gerbs darbščius elizabethie- 
čius šį šeštadienį nuvykdami į 
jų rengiamą Vajininkų Balių.

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

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

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

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turime sizi; pritaikymui visokio numigimo žmonėm.

Virš 30 motų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
x ir pritaikymu modelių.

Mūsą kainos yra laivai prieinamos todėl, kad mes cash perkamo 
drabužj dideliais kiekiais.

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

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

JOSEPHINE ir ANTANO MOČIU
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam if kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus
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)

Oficialia 
vardas 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 
^arnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu j Dr. Zins. Leiskite man 

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

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spindulial 
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"




