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Pasaulio Karo

seka-

Stengtis taip pataisyt so- takios priežasties, jųdviejų

reformas.
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ir kabe- 
dolerių.
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bū-
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sve- 
biz-

buvo socialistas 
šiuose rinkimuose 
Miesto vairas iš
rankų.
nelaimė buvo ta-

viltį mato Sovietų 
ir darbininkų revo- 

žmonės sukilsią

užtvarai turės 
Jis teigia: “At-

Pennsylvanijos didoką mie
stą Readingą keturius metus 
valdė broliai socialistai. Mies
to majoru 
Stump. Bet 
jie prakišo, 
spruko iš jų

Socialistų
me, kad jie, patekę į aukštas 
vietas, tuojau pamiršo darbi
ninkus. Prie ponų laižėsi ir 
ponams pataikavo. Darbinin
kuose neteko pasitikėjimo.

rikos 
na juos ruoštis tai valandai 
ir neleisti Amerikos plutokra- 
tijai eiti revoliucijos duobka
sių pareigas.

Tai labai sveikos mintys.

toms refor- 
smetoninin- 

i senovei vieš- 
pripažįsta ir 
bendradarbis.

Francijos kariai Pareinio srityj; vokiečių kariai, kitoj pusėj Reino, išstato iš
kabas, skelbiančias: “Mes jūs, .francūz ai, nešausime, jei jūs mūs nešausite.”

tada turės daryti Ame- 
žmonės? Sinclair ragi-

Garsus amerikonas rašyto
jas Upton Sinclair parašė 
“New Masses” žurnalui strai
psnį apie šį karą. Jis jam 
priešingas. Jis spėja, kad per 
karą bus nualinta ne tik Vo- 

’ kietija, bet ir Anglija su 
’ Franci j a.

Sinclair
Sąjungoje 
liucijoje.
prieš fašistus ir kapitalistus. 
Tada Amerikos valdžia pasi- 
leisianti revoliuciją malšinti, 
kaip ir anais metais po Pir
mojo

Brussels.—Belgija ir Ho- 
landija visais garais ruošia
si atremt gręsiantį nazių 
briovimąsi į tas mažas šalis.

KRISLAI
Upton Sinclair apie Karą. 
Prakišo.
Lietuva laukia pakeitimą.
Amerikiečiai irgi laukia.

Rašo A. B.
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Katalikų “Amerikos” kau
niškis bendradarbis rašo apie 
Lietuvos žmonių ilgesį. Jis 
pranašauja stambius Lietuvos 
vidaus gyvenime pakeitimus. 
Tarp kitko, jis sako:

“Norėdami sveiki išeiti iš 
visų sūkurių, į kuriuos no- 
roms nenoroms patenkame, tu
rėsime daug ir reformų pas 
save padaryti. Naujas, galin
gas mūsų kaimynas daugelį 
gali vilioti arčiau savęs ir su
daryti mūsų vidaus gyvenime 
naujų veiksnių. Todėl įvairios 
reformos: socialinės, ekono
minės ir kt. yra būtinos. Apie 
jas jau daug šnekama, net ir 
parašoma.”

Bet, žinoma, 
moms priešinasi 
kai. Jie nori po 
patauti. Tą ] 
“Amerikos” 
Girdi:

“Dar yra nemaža senų už
tvarų, kurios kliudo reikiamu 
tempu ir plotme ir reformas 
pravesti. Dėliai to visuomenė
je jaučiamas tam tikras rū
gimas ir nepasitenkinimas. 
Dar vis matosi senų ‘vadizmo’ 
palinkimų ir atgyvenusios 
partijos siekimų. Tas lik šiol 
tormazavo reikalingą pažan
gą ir sveikas

Tačiau tie 
būti nugalėti, 
rodo, kad turės tas pagaliau 
keistis. Jeigu nesikeis savai
me, gera valia ir realios 
dėties supratimu, tai gali 
eiti prie sprogimo, o tada 
tų bloga.” ‘

Pasakyta labai storai, bet, 
aišku, teisingai. Tos suminė
tos vidaus gyvenimo reformos 
verkiančiai reikalingos.

To, matyt, ištroškusiai lau
kia ir tikisi Lietuvos liaudis. 
Norime pridurti, kad Jr Ame
rikos lietuviai šiltai pasvei
kins Lietuvos vidaus gyveni
me pakitimus gerojon pusėn.

Philadelphia, Pa. — Teis
me prisipažino Samuel Sor- 
tino, kad jis su sėbrais pas
kandino raišą žmogelį Ra- 
faele Caruso, idant pasi- 
glemžt Caruso apdraudos 
pinigus.

Už tai Samuel Sortino 
nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos. Du nariai gaujos 

jai šio svarbaus pramonės. žmogžudžių dėl apdraudų 
miesto. * Ijau pirmiau nuteisti.

Naziai Įjungė Lodzių j 
Vokietijos Valstybę

Berlin. — Naziai oficia
liai prijungė Lenkijos did
miestį Lodzių prie Vokieti
jos. Jeigu ir būtų atgaivinta 
Lenkija, naziai negrąžintų

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Katrie USA Laivai 
Gali Bizniaut iš 

Karo, o Katrie Ne?
Washington.— Kada pre

zidentas Rooseveltas sakė, 
kad United States Laivų 
Linija turi teisę pervest sa» 

•vo laivus į Panamos žinybą 
ir gabent Anglijai ir Fran
ci jai ginklus ir amuniciją iš 
Amerikos po Panamos vė
liava, tuo pačiu laiku Ame
rikos valstybės ministeris 
C. Hull kitur pareiškė, kad 
tai būtų laužymas šios ša
lies bepusiškumo įstatymo, 
jeigu ta laivų linija-kom- 
panija varytų karinį biznį 
po svetimo krašto vėliava.

Dabar prezidentas Roose
veltas pasirodė tiek džentel- 
manas, jog jis pripažino, 
kad jo ministeris Hull 
tiesą. Prezidentas jau 
randa, kad leidimas 
kompanijos laivams po 
tima vėliava kariškai 
niaut su Anglija ir Franci- 
ja tai būtų “laužyt dvasią” 
Amerikos bepusiškumo įsta
tymo.

Ale Roosevelto valdžia 
jau yra leidus penkiasde
šimčiai Amerikos laivų už- 
siregistruot po svetimomis 
vėliavomis dėlei karinio 
biznio. Skirtumas tik tame, 
kad šie laivai negavo pini
ginės paramos iš valstybės 
iždo, o United States Laivų 
Linija yra kas metai šelpia
ma pinigais iš šalies iždo.

Sovietų Laivai Veža 
Medžius Anglijai

London. — Jau atplaukė į 
Angliją šeši Sovietų laivai 
pilni prikrauti medžių. Pa
gal neseniai padarytą su
tartį su Sovietais, tai Angli
ja mainais už medžius duos 
Sovietam kitų reikmenų.

(Anot pirmesnių praneši
mų, Sovietai norėjo gaut iš 
Anglijos cinos ir gumos 
mainais už savo medžius.)

Nuskandinta Vienas Anglų 
Laivas ir Vienas Prancūzų

London. — Vokiečių sub- 
marinai paskandino nedide
lį pagalbinį Anglijos karinį 
laivą “Northern Rover” ir 
prekinį Francijos laivą 
“Bretagne.” Su pastaruoju 
žuvo 14 žmonių.

Nuteistas už Žmogaus Pas
kandinimą dėl Apdraudos

Rooseveltas Padėsiąs 
Bedarbiam Jūreiviam
Washington.— Kad Ame

rikos bepusiškumo įstaty
mas uždraudė šios šalies 
laivams gabent po Ameri
kos vėliava bet kokius reik
menis kariaujančiom Euro
poj šalim, dėl to tūkstančiai 
amerikiečių jūrininkų nete
ko darbo.

Šiuo reikalu, todėl, CIO 
ir Amerikos Darbo Federa
cijos jūrininkų unijų vadai 
kreipėsi į prezidentą Roose- 
veltą. Jis gi žadėjo 
mais būdais padėt ameri
kiečiam jūrininkam:

Atidaryt tinkamus lavi
nimo kursus tiem jūrinin
kam ir duot jiem tuo tarpu 
šiokį tokį užlaikymą;

cialės apdraudos įstatymą 
bedarbei ir senatvei, kad 
tas įstatymas apimtų ir pre
kinių laivų jūrininkus;

Įkinkyt prekinius Ameri
kos laivus į gabenimą rei
kalingų šios šalies ginkla
vimuisi medžiagų iš užsie
niu, v

NEW 
DU

YORKE NUSKENDO 
ANGLIJAI PARDUOTI 

' LĖKTUVAI
New York. — Staten Is

lando prieplaukoje, nusken
do du dideli lėktuvai bombi- 
ninkai, parduoti Anglijai. 
Jie nugrimzdo kartu su di
džiule valčia, ant kurios tu
pėjo. Paskui, tačiau, jie bu
vo išgriebti.

Kai kas kaltina Vokieti
jos šnipus už šių lėktuvų 
skandinimą. i

ARKLYS UŽMUŠĖ ŽMO
GŲ, BRUKUSĮ JAM 

VAISTUS
Chelsea, Mass. — Arkly- 

dėje italas Ant. Altzaritto 
davė arkliui vaistų nuo ko
sulio. Vaistai buvo arkliui 
tokie negardus, kad jis mir
tinai užspardė savo “gydy-

Brussels. — Belgų vy- 
riausbyė suėmė karinį Ang
lijos lėktuvą, nusileidusį į 
Belgiją, ir internavo jo la
kūnus.

GOBAITUKAI NESVEI
KINS AMERIKOS 

VĖLIAVOS
Philadelphia, Pa. — An

dai buvo išmesti iš pradinės 
mokyklos Minersvillėj, Pa., 
lietuvių vaikai Walteris ir 
Liliana Gobaičiai už tai, 
kad jie atsisakė sveikint 
Jungtinių Valstijų vėliavą. 
O jie nesveikino vėliavos 
todėl, kad jų tikyba “vieno 
Dievo Jehovos” tatai už
draudžia. Biblisto tėvo įmo- 
kinti, šiedu vaikai sakė, 
kad atiduot pagarbą šalies 
vėliavai ar kam kitam, 
apart Dievo, ■ tai esą. “stab
meldystė.”

Kai viršininkai išmetė 
Gobaitukus iš mokyklos del 

tėvas kreipėsi į federalį| 
apskrities teismą Philadel- 
phijoj, ir teismas nuspren
dė; kad tiedu vaikai buvo 
neteisėtai pašalinti iš mo
kyklos, kad mokyklų valdy
ba sulaužė religijos laisvę, 
užtikrintą Amerikos kons
titucijoj, kuomet ta valdyba 
pašalino Gobaitukus iš mo
kyklos.

Bet mokyklų valdyba ne
nurimo ir atsišaukė į aukš
tesnį, federalį srities teis
mą Philadelphijoj; bet ir 
čia valdyba prakišo. Nes 
srities teismas patvirtino 
apskrities teismo sprendi
mą kasdiečia Gobaitukų tei
sę lankyt viešas mokyklas 
ir nesveikint Amerikos vė
liavos.

Šių vaikų tėvas yra ge
rai žinomas lietuvis biznie
rius Minersvillėj ir apygar-

Londonas Neturi Saugios 
Prieglaudos nuo Bombą,
London. — čia yra pri- 

budavota požemiuose daug 
patalpų, kuriose gyventojai 
galėtų pasislėpt nuo nazių 
oro bombų; bet 500 svarų 
.bomba gali suardyt bile vie
ną iš tų patalpų, sako gar
sus Anglijos mokslininkas 
J. B. S. Hhldane. Reikią 
bent šešių pėdų konkryto- 
cemento, kad atsilaikytų 
prieš tokią bombą.

Pavojus iš Amerikos 
Laivų Karinio Biznio
Boston, Mass.— Vietiniai 

CIO Marininkų Unijos va
dai pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui protestą, kad 
Amerikos valdžia leidžia 
prekiniams šios šalies lai
vams persiregistruot sveti
muose kraštuose ir vežt ka
ro reikmenis po tų kraštų 
vėliava Anglijai ir Franci- 
jai. Toks biznis tempia Am
eriką linkui karo, kaip sa
ko šie CIO vadai Roosevel
tui.

Gal Amerikonai Bus Siunčia
mi j Europos Karą

Buffalo, N. Y. — Pulki
ninkas W. J. Donovan, kal
bėdamas pokilyje Amerikos 
legionierių, teigė, kad Ame
rikos armija gal dar turės 
kariaut Europoj.

zMONA TURI MOKĖT 
UŽLAIKYMUI VYRO 

IKI “DIVORSO”
Omaha, Nebraska. — Tei

smas patvarkė, kad Mrs. 
E'sthera Gadway turi mokėt 
po $15 per mėnesį delei jos 
vyro pragyvenimo, iki teis
mas galutinai duos ar ne
duos jiem perskyras. Vyras 
bedarbis; o moteris turi na
mą, kuris, pasak vyro, buvo 
pirktas abiejų sutaupytais 
pinigais.

BIJO REVOLIUCIJOS 
VOKIETIJOJE

Berlin.—Įvairių šalių at
stovai ir patys naziai bijo, 
kad jei karas ilgai tęsis, tai 
galės įvykt socialistinė-so- 
vietinė revoliucija Vokieti
joj.

Berlin. — Keli desėtkai 
francūzų buvo užpuolę vo
kiečių pozicijas į pietų va
karus nuo Saarbrueckeno, 
,bet vokiečiai atmušė fran- 
cūzus ir suėmė kelis į ne
laisvę.

Šiek tiek labiau veikia ar
tilerija iš vienos ir antros 
pusės; bet abelnai nieko 
svarbaus neatsitinka vaka
rų fronte, kaip praneša 

nazių komanda.

Anglija Siundė Japo 
nūs į Karą prieš 
Sovietų Sąjungą

Rooseveltas Nori “Naujos, 
Geresnės Taikos”

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas radio kalbo
je pageidavo “naujos ir ge
resnės taikos,” kur turėtu 
išnykt vienos tautos neapy
kanta prieš kitą.

Lenkiški Amerikos Žydai 
Pasiuntė $1,000 Kaunan
New Yorkas, lapkričio 8 

d.— Lenkijos Žydų Federa
cija per Generalinį Konsu
latą išsiuntė kabeliu Kau
ne sudarytam Komitetui 
raštinei išlaikyti 
liams tūkstantį
Aukos pagalbai eis atskirai.

Gręsia Nazių Įsiveržimas į 
Holandiją ir Belgiją

Berlin. — Holandija pa
reikalavo, kad Vokietija pa
reikštų, jog naziai kariškai 
nesibriaus į Holandiją. Bet 
Vokietija neduoda užtikri
nimo; sako, užtenka to, ką 
naziai seniau pareiškė tuom 
klausimu.

Vokietija kaltina Rolan
dus, kad jie savo žemėje 
duodą visokių lengvatų An
glijai ir Francijai. Dabar 
jodvi stato naujus reikala
vimus Holandijai; tai gal ir 
naziai statys jai savo reika
lavimus.

SUOMIJOS ATKAKLUMAS
ĮKVĖPTAS ANGLIJOS, 

ŠVEDIJOS
Maskva. — Suomija (Fi- 

nija) vis neduoda Sovietam 
punktų, kuriuose Sovietai 
norėtų apsiginkluot, kad ga
lėtų apsaugot Leningradą.

Suomija traukia daugiau 
savo kariuomenės į Sovietų 
pasienį ir stato naujus for
tus prieš Sovietus.

Anglija ir Švedija kursto 
Suomiją nedaryt Sovietam 
nuolaidų. Bet Finijos darbi
ninkai abelnai pritaria So
vietų pasiūlymam.

Naziai Nukirtę Septynis 
Talkininkų Lėktuvus

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad lapkričio 7 d. jie 
vakarų fronte nušovę že
myn šešis francūzų lėktu
vus ir vieną anglų.

London. — Anglų lakūnai 
nušovė žemyn vieną nazių 
lėktuvą rytiniame Anglijos 
pajūryje.

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

London. — Anglijos val
dovai kurstė Japonija žy
giuot į karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Už tai jie žadėjo 
pripažint Japonijai viršeny
bę ant didelių Chinijos plo
tų. Tie Anglijos valdovai, 
tačiau, norėjo, kad Japoni
ja paliktų Anglijai plates
nių biznio “teisių” pietinėj 
Chinijoj, ypač Kantono sri
tyje.

Kad Anglija taip kurstė 
Japoniją į karą prieš So
vietus, tatai atidengė dabar 
angių savaitraštis “New 
Statesman.”

Nors Anglijoj šiuo laiku 
veikia karinė cenzūra, bet 
cenzoriai praleido atidengi
mą šio sekreto net į Jung
tines Valstijas, per žinių 
agentūrą United Press. Va
dinasi, tai tiesa, kad Angli
jos valdžia (neva “mylinčio
ji taiką”) pjudė Japoniją į 
karą prieš Sovietus.

(Iš kitų pranešimų yra 
žinoma, jog Anglijos minis- 
teris pirmininkas Chamber- 
lainas, pirm dabartinio ka
ro, siūlė pripažint Hitleriui 
didelius Lenkijos plotus, jei
gu Hitleris kariškai užpuls 
Sovietų Sąjungą.)

Anglija Neduosianti 
Indijai Laisvės

London. — Anglijos mi
nisteris Indijai, lordas Zet
land užreiškė, kad Anglija 
atmeta reikalavimą indų 
vadų duot Indijai nepri
klausomybę.

Indų valdybos penkiose 
didžiosiose Indijos provin
cijose apleido savo vietas; 
jos pasitraukė protestuoda
mos, kad Anglija neleidžia 
indams sušaukt visos Indi
jos steigiamąjį seimą ir iš- 
dirbt tam kraštui savo kon
stituciją. Anglų valdžia to
dėl įvedė karišką stovį tose 
provincijose.

Tik trijų provincijų val
dybos Indijoj1 dar palaiko 
ryšius su Anglijos valdžia.

Amerika Turėsianti 11,000 
Karo Lėktuvų 1941 m.

Washington. — Amerikos 
armija turėsianti 5,500 ka
rinių lėktuvų iki 1941 m.

i

lėktuvų tada turėsiąs ir ša
lies laivynas.

London. — Garsiausias 
Anglijos rašytojas G. B. 
Shaw užgiria Sovietų komi
sarų pirmininko Molotovo 
kalbą, kur Molotovas šau
kia baigt karą.
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Kodėl Nesikreipti Ten, Iš Kur Ga
lima Gauti Tikros Žinios?

Šiuo metu nusistačiusi prieš Sovietų 
Sųjungų Amerikos lietuvių spauda ne
paprastai daug rašo apie Vilniju. Su ma
žom išimtim, toji spauda jau pradeda 
taip rašyti, kad Vilnius Lietuvai tai naš
ta, ir, žinoma, bereikalinga našta! Iš
vadas daro daug maž tokias: Sovietai 
privertė Lietuva paimti Vilnių, kuris nė
ra lietuviškas, o lietuviškąsias kolonijas 
Sovietai pasilaikė.

Mes nenorime eiti su tos rūšies pro
tauto jais į diskusijas, nes tai būtų veltus 
darbas. Tos rūšies žmonės visvien bjau
ros Sovietų Sąjungų, nepaisant, kų ir 
kaip ji darys. Mums svarbu pasakyti žo
dis kitas rimtesniems laikraščiams ir 
žmonėms, kurie, matyt, nori Lietuvai ge
ro.

Amerikoje niekas iš mūsų nežinome, 
kūnais motyvais buvo vadovautasi' nu
statant Lietuvos-Sovietų Sąjungos nau
jųjų sienų. Mums, pav., atrodo, kad toki 
Marcinkonys, kurie yra grynai lietuviški, 
turėjo būti Lietuvos pusėje palikti, bet
gi, einant pranešimais/ taip nėra: jie 
palikti Sovietų Baltarusijos pusėje. Ko
dėl? Kol kas Amerikoj niekas nežino.

Į tąjį klausima geriausiai galėtų at
sakyti Lietuvos delegacijos Maskvoje 
viršyla, užsienio reik, ministeris, p. Urb
šys. Jis juk tais klausimais tarėsi ir su 
Molotovu ir su Stalinu. Jis juk buvo tuo 
žmogum, kuris nustatė naujųjų sienų. 
Mūsų nuomone, visai būtų korektiška, 
jei p. Urbšys ar kuris kitas Lietuvos 
delegacijos Maskvoje narys imtų ir pa
sakytų, kuriais motyvais, kokiais sume
timais naujoji Sovietų-Lietuvos siena bu
vo padaryta taip, o ne kitaip.

Vienas dalykas, kurį mes puikiai žino
me, tai yra šis: Sovietų Sąjungos vyriau
sybe lietuviškų sričių netroško. Jeigu ji 
sugrąžino Lietuvai Vilnių, kuris “nėra 
lietuviškas,” tai juo labiau ji galėjo su
grąžinti lietuviškąsias sritis, kurios di* 
džiulei Sovietų Sąjungai turi labai ma
žos reikšmės.

Mums, tačiau, rodosi, kad nustatyda
mi naujas sienas, tiek Lietuvos, tiek So
vietų Sąjungos valstybių vyrai vadova
vosi sekamais dviem dėsniais:

1. Nustatyti siena kiek galint natu- 
rališku atžymėjimu: sakysim, ežeru ar
ba upe, kad būtų galima lengviau toji 
siena surasti ir lengviau apsaugoti. Juk 
jeigu yra siena (rubežius), tai ji prisieis 
abiem valstybėm ir saugoti.

2. Ten, kur yra dauguma 'gyventojų 
kitataučių, ne lietuvių, tasias sritis pa
likti Sovietų Sąjungai, kadangi Sovietų 
Sąjungoj tautinis klausimas kitaip su
tvarkytas negu Lietuvoj.

Tūli žmonės kaltina Sovietų Sųjungų 
net ir už tai, kam ji neatidavė Lietuvai 
Gardino. Bet jie pamiršta, kad Gardinas 
yra baltarusiškas miestas.

Tiesa, 1920 metų sutartis ir ne lietu
viškas sritis pripažino Lietuvai. Tačiau, 
atsiminkim, kad tai buvo prieš 20 metų. 
Per tąjį laiką pasaulis pamatė, jog turė
jimas daug tautinių mažumų pačiai vals
tybei kenkia. Jei paimsim Lenkiją, pa,- 
imsim Rumuniją, paimsim Jugoslaviją,— 
pamatysim, kokis ten per tuos 20 su virš 
metų viešpatavo mišinys. Vis daugiausiai 
dėlto, kad ten yra pavergtų tautų.

Jeigu, sakysim, Lietuva būtų gavusi 
Gardiną, tai josios rūpesčiai tuomet tik 
būtų prasidėję. Baltarusiai reikalautų
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laisvės, autonomijos, žydai reikalautų 
laisvės, lenkai, rasai (kurių tose srityse 
yra nemažai) taipgi reikalautų to paties. 
Na, ir Lietuvai, užuot ėjus sveikaton, 
būtų prisiėję sirgti. Štai, į kų buvo atsi
žiūrėta, darant Lietuvos-Sovietų sutartį.

Kad išlyginus tuos nesusipratimus, ku
rie gali kilti ateityj, Sovietai, sakoma, 
ir siūlo apsikeisti gyventojais: jie duos 
Lietuvai lietuvius, o Lietuva Sovietams, 
—žydus ir baltarusius.

Aišku, jei tokis apsikeitimas ir bus, 
tai jis bus daromas su sutikimu pačių 
gyventojų. Jeigu lietuvis Sovietų Balta
rusijoj pasakys, kacl jis nenori į Lietuva 
grįžti, tai jis galės ten pat pasilikti.

Viena dalykų kiekvienas sau turi įsi
dėti į galva: darydami su Lietuva ap
sigynimo sutartį, Sovietai norėjo Lie
tuva geriausiai patenkinti. Jiem rūpi, 
kad su Lietuva būtų glaudžiausi ryšiai. 
Jiems rūpi, kad ,jų kaimynas būtų taip 
pat pasitenkinęs, kaip ir jie patys, t. y., 
Sovietų Sąjungą.

Juk Sovietai puikiai žino, kad Lietu
vos žmonės tik tuomet stos į bendrų 
frontų ginti savo nepriklausomybės (jei 
ant jų bandytų kas užpulti, o kad tokis 
dalykas yra galimas, tai niekas neban
dys užginčyti), kai jie bus pasitenkinę, 
kai jie pasitikės savo didžiuoju kaimynu. 
Iš to išeidami Sovietų valstybės vyrai ir 
Lietuvos valstybės vyrai ir darė sutartį, 
nustatydami naujas sienas.

Taigi tie žmonės, kurie apie tuos da
lykus tiek daug kalba, spėlioja, puola 
Sovietų Sąjungą, apie tai, kas čia sumi
nėta, turėtų pagalvoti. Pagalvoję, jie pa
matys, jog tasai jų Sovietų Sąjungos 
puolimas yra be jokio pagrindo.

Kas Laukia Holandijos?
Londonas tvirtina, kad Vokietijos fa

šistai puls Holandija. Yra davinių, kad 
Holandija kerta medžius, daro užtvarus, 
kasa apkasus ir atlieka kitus prisirengi
mus išilgai Vokietijos siena. Pranešama, 
kad Vokietijos pusėj sutraukta karo jė
gos. Lapkričio 10 diena atėjo žinių iš Ho
landijos, kad ties Venloo miestu, pasie
nyj, įvyko tarpe holandų ir vokiečių pa
sienio sargų susišaudymas, kuriame du 
asmenys nušauti ir keli sužeisti. Ar tai 
buvo tiksli provokacija? Kas jų seks?

Holandija yra prie Šiaurinių Jūrų. 
Sausžemio jos kaimynais yra tik Vokie
tija ir Belgija. Su Belgija jos sienos tu
ri 380 kilometrų (apie 200 amerikoniš
kų mylių), su Vokietija—629 kilometrus 
(per 400 amer. mylių). Už šiaurės Jūrų, 
už 100 ar 150 mylių—yra Anglija. Jeigu 
Vokietijos imperialistai užimtų Holandi
jų, tai jie gautų taip strateginę pozicija 
puolimui Anglijos. Holandijoj jie įsireng
tų submarinų bazes, o jų orlaiviai į pu
sę valandos galėtų pasiekti Anglija, 
Londoną ir ja bombarduoti.

Holandija pati yra nedidelę šalis. Ji 
užima tik 12,692 ketvirtainiškas ameri
koniškas mylias, arba, kaip vienas treč
dalis dabartinės Lietuvos, bet ji turi 
8,560,000 gyventojų. Holandija valdo Zu- 
darines Jūras, apsuptas salomis, suda
rančias puikiausias karo laivams, ypatin
gai submarinams, prieplaukas. Holandi
joj yra tokios garsios prieplaukos, kaip 
Rotterdamas, Helder, A m s t e r d a m, 
Hoorn ir kitos.

Holandija senovėj buvo didelė valsty
bė, ji valdė daug žemių svetur, tai ir 
dabar turi turtingas kolonijas—Sumat
ra, Javų, Borneo, Celebes, Naujų Gvinėją 
ir kitas Rytų Indijos salas; prie to, Pie
tų Amerikoj Guyanų, ir tt. Holandų sa
los yra bent 90 kartų didesnės už ja pa
čia ir apie 10 kartų turi daugiau gy
ventojų. Jos turtingos, ypatingai, Rytų 
Indijoj, guma, cukrinėmis nendrėmis, 
miškais, žibalu, anglimi, geležimi ir' ki
tais naudingais gamtiniais turtais. Bet 
Holandija neturi užtektinai jėgij jas pil
niausiai išnaudoti.' Ji pavedus dalį An
glijos kapitalistams už jų “apsaugoji
mų,” bet kadangi Anglija pati turi daug 
kolonijų, tai jos ir yra atsilikimo stadi
joj., Japonijos imperialistai seniai taiko
si prie tų salų, nes jiems reikalingas ži
balas. Vokietijos fašistai taip pat varvi
na seilę linkui Holandijos salų. Italijos 
fašistai skaito jas “blogai padėtų daik
tu.”

Pati Holandija apsiginti nuo Vokieti-, 
jos negali. Holandijos armija, taikos lai

ku, yra,. 25,000 karių ir ji turi apie 185,-
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* LAISVĖ

Pabaigoj spalio, aplaikiau 
laiškų nuo brolio iš Angli
jos. Laiškas užtrukęs kelio
nėj virš dvi savaites laiko. 
Gi laiško autorius, mano 
vyriausias brolis, pasiguo
dęs, kad palaidojo savo 
žmona ir pasiskundęs savo 
sunkios būklės padėčia, 
apart broliško pasikalbėji
mo, dadeda:

“Pas mus viskas baisiai 
pabrango, o ir be to, jau 
daug ko ir už pinigus nega
lima gauti—šapos (krautu
vės) tuščios. Jeigu karas 
prasidėtų, tai Anglijoj — 
badas.

“Anglai taip bijo prūso, 
kaip piktos gyvatės. Žibu
rio niekur nematysi, nei 
gatvėj, nei ant kelio—eini 
ar važiuoji tamsoj. Stubų 
langai, kurie neuždengti, 
tai juodai numaliavoti. Di
deli būdingai apkrauti pies- 
kų maišais. Soduose nieko

K? Daro Darbo Žmonės?
a

Šiame pasaulyje viešpa
tauja baisus žiaurumas ir 
tamsumas. Imperialistai per 
savo neribota godumų su
rengė baisiausias skerdynes 
(karus). Tuose karuose iš- 
skerdžia milionus nekaltų 
vyrų, kurių lavonais jau 
šiandien nukrėsti laukai. 
I m p e r i a 1 i s tai paplukdė 
kraujuose Europos ir Azi
jos žemę. Tie godūs impe
ria 1 i s t a i maudosi darbo 
žmonių kraujuose ir laipio
ja per jų lavonų kalnus, 
kad tiktai sau daugiau ko
lonijų ir turto prisiplėšti. 
Jų jausmai jau užšalę, kaip 
ledas. Jie gali atlikdinėti 
žiaurius darbus. Jiems nie- 

. kas nėra per žiauru ir pas 
juos jokio pasigailėjimo ne
siranda.

Bet kur randasi antroji 
pusė, kuri nukenčia tuos 
žiaurumus ir net paaukoja 
savo gyvybę ant tų impe- 

< rialistų aukuro? Jie paau
koja viską, nepaklausdami 
nei kodėl, nei už kų.

Darbo žmonėms reikėtų 
prasiblaivyti iš tamsos ir 
vartoti savo protų. Jeigu 
matai kas yra žiauru ii’ pa
vojinga, tai reikia prieš tų 
kovoti, priešintis — kovoti 
organizuotai.

Helsinki, } Suomija, lapkr. 
10. — Suomijos atstovai 
Maskvoj dar neprieina prie, 
jokio susitarimo su Sovie
tais.

000 išlavintų rezervų. Kolonijose yra 
apie 68,000,000 žmonių, bet iš jų ji nega
li sudaryti xarmijų, nes jie nepasitenkinę 
Holandijos karališku viešpatavimu. Ho- 
landija turi apie 300 karo lėktuvų ir ke
lis fabrikus jų gaminimui. Jos jūrų lai
vynas, kaip dėl nedidelės šalies, tai gan 
stiprus: 2 šarvuočiai, 3 kruizeriai, 20 nai
kintojų, 27 submarinai ir apie 30 kitos 
rūšies mažesnių daivų. Todėl Holandija 
nuo seniai draugauja su Anglija ir pas
taroji yra pasiėmusi ant savęs pareigų 
“globoti” Holandijos kolonijas.

Atrodo, kad vokiečių fašistų karo ko
manda nusprendė užduoti Anglijai smū
gį pirma, negu Anglija jr Francija ap
siginkluos su pagelba Jungtinių Valstijų 
ir užpuls Vokietija. Jeigu Vokietija puls 
Holandija, tai ji ja greitai paims, nes 
h olandai iš niekur negaus pagelboš.,,. Ga
lėtų gelbėti Belgija ir per jų Francija, 
bet veikiausiai Belgija bandys ir toliau 
būti neutrališka. Jeigu Vokietijos fašis
tai paims Holandijų, tai tada Anglija at-

nera, kaip tik didelėse duo
bėse, juodos, plieninės šunų 
būdos, tai žmonių slėptuvai 
nuo bombų e k s p 1 i o z ijų. 
Maskų kožnas turi nešiotis 
ant pečių ir be maskos nie
kur nevalia eiti.

“Kelių kraštai balti, o vi
duriu kelio eina balta juos
ta, kad matytum, kur eini 
ar važiuoji. Kaip valgis, 
taip ir kuras po stipria pa- 
trulės priežiūra, veluk ko ir 
daugelis mažesnių krautu
vėlių turėjo užsidaryti. An
glių daugiau negalima gau
ti, kaip 100 svarų savaitei. 
Karo dar kaip ir nėra, o 
jau badas' ir šaltis į duris 
beldžiasi.

“ ‘Laisvės’, kartais nesu
laukiu nei vieno numerio 
per savaitę, tai sekančia sa
vaitę atneša visų pundų ant 
sykio.

“Su broliška meile, brolis 
Kastantas.”

Senas Vincas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ŽINIŲ ŽINELES
NAZIAI SUŠAUDĖ DU 

ŽYDUS

Berlin. — Oficialiai pra
nešama, jog slaptoji nazių 
policija sušaudė du žydus 
praeitų pirmadienį už tai, 
kad jiedu “spėka priešinosi 
vyriausybei.”

(Suprantama, kad jiedu 
sušaudyti už- priešinimusi 
karai.)

ŽMOGYSTĖS NYKIMAS t ti, tu sąmokslą prieš man ke- 
Drauge gydytojau, duokit ir Ii, tu turi kitus vyrus, tu pur

inau patarimą apie piktumą. | vina žiurkė... Kartais elgias, 
Nebežinau, nei ko, nei kur 
klaustis. Virstu pati ligone, to
kiose sąlygose gyvendama.

Jau 20 metų, kaip esam ve
dę. Man sukako 41 metži, o 
mano vyrui 46. Apsivedėm iš 
didelės meilės. Nemanau, kad 
kas gali daugiau mylėtis, kaip 
kad mes mylėjomės. Karštai ir 
teisingai. Penkis metus išgyve
nom, kaip tik medaus mėnesį. 
Jis mane ant rankų nešiojo. 
Paskiau pradėjo po truputį iš
sigerti, bet dar vis gražiai gy
venom apie 13 metų. Jr namer 
lį pasistatėm ir cento susidė
jom. Jis labai manim pasitikė
jo, ir viskas eidavo per ma
no rankas. Aš jį dažnai nu
tverdavau meluojant, bet aš 
viską teisingai dariau. Prieš 
kokį septymetą metų jis pra
dėjo manim nebeužsitikėti. 
Kuo tolyn, tuo daugyn pradė
jo gerti ir mane visai be rei
kalo barti, prikaišioti kitus 
vyrus. Ir dabar tikras praga
ras pas mus. Nieko aš jam 
nebemoku padaryti, nei val
gyt, nei kėdės padėt, nei kam
barių išvalyt. Kasdien girtas. 
Iš dirbtuvės tuoj ir saliunan. 
šeštadieniais po kvortą išge
ria, o sekmadienį beveik visą 
dieną miega.

Kai girtas, tai sekioja pas
kui mane ir, kiek tik jo burne
lė neša, visaip kalioj as: tu va- 
gilka, tu nori mane nunuody-

Klausimai ir Atsakymai
Nepatinka Nazianų kad So
vietų žmones Reikalauja Iš

laisvint Thaelmanną

Maskva. — Čionaitinis 
New Yorko Times kores
pondentas spėja, kad nazių 
valdžia užprotestavo Sovie
tam dėl to, kad apvaikščio
jime social-sovietinės revo
liucijos sukakties buvo ne
šama paveikslai E. Thael- 
manno, Vokietijos komunis
tų vado, kurį naziai vis ne
paleidžia iš kalėjimo.

Russellville, Ala. — Teis
mas įkaitino dvi poras, kad 
jos apsimainė vyrais-žmo- 
nomis, be perskyrų.

liečiais, jeigu tik tiki, kad 
tie ateiviai nori dabar įgy
ti pilietystę tik dėl to, kad 
jie būtų tinkami senatvės 
pensijai. Kadangi esi ūkio 
savininkas, mes manome, 
kad tamsta nereikalauji se
natvės pensijos ir ne j ieškai 
pilietystės tam tikslui. Pa
tariame paduoti aplikacijų, 
pirmoms popieroms ir tapti 
piliečiu, kaip greitai galima

kaip be proto. Baisus piktu- 
mėlis. Taip ir mėto akim j ma
ne, rodos, kad suės. Ir jis 
sako, taip negalės būti. Turė
sim žūti abudu. Grasina ma
ne nužudyti ir pats save. Kar
tais varo mane iš namų.

Ir su svetimais labai ginči
jas. Jokių draugų nebeturim. 
Niekas nebeateina pas mus. 
Aš visjioriu gražuoju, prieinu, 
pabučiuoju, tai jis sako — ge
riau peiliu durk. Arba sako— 
Judošius ir poną Jėzų bučiavo.

Mėginau ir aš supykti, bet 
nieko negelbėjo. Tai daugiau
sia aš tyliu ir verkiu. Nors ma
tau, kad jis manęs neapken
čia, bet kažin kokį patrauki
mą aš prie jo turiu. Rodos, 
kad be jo negalėsi gyvent.

Mušti dar nemušė, — dar 
vis žada. Bet man nuo rūpes
čio ir ašarų visus kaulus skau
da. Nė miegoti negaliu. Gaila 
man jo, kad iš tokio puikaus 
vyro paliko žvėris. Ir nesu
prantu, kodėl. Jis buvo ant 
praeito pasaulinio karo. Gal 
jis gazų turi. Kaip kada jis 
labai drąsus pasidaro, nieko 
nebijo. O kaip kada tai ver
kia, kaip mažas vaikas ir šau
kia mano vardu: Alen, Alen, 
ką tu padarei'.

Giminių neturiu, nei drau
gų. Ir nežinau, kas bus toliau. 
Aš skaitau “Laisvę,” tai no
rėčiau, kad per “L.”, duotu
mėt atsakymą ir, jei galima, 
tai greičiau. Labai ačiū.

Atsakymas

į Panašių laiškų, kaip jūsų, 
' Drauge, gaunu labai daug. Ir 
.nuo moterų ir nuo vyrų. Labai 
'opų tai paliečia klausimą. Re
tą kurį tokį laišką nuspren
džiu atsakyt per laikraštį, nes, 
matot, čia recepto negi išrašy
si. žmogaus būdą, nusistatymą 
taip lengvai nepaveiksi.

Daugelio žmonių gyvenime 
įvyksta toks netikęs krizis, 
persilaužimas. Ir jis tik reiš- 

1 kia žmogystės nykimą. Matyt, 
vyrukui liaukos pradėjo silpti. 
O, liaukoms apsilpus, visa kas 

organizme. Liaukos 
žmogaus

nemalonių simpto-

FLIS.

i
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Klausimas ;
Atvykau į Californijos 

valstija balandžio mėn.,1 
1927 m. Niekad neprašiau 
pilietystės. Ar jos dabar ga
liu prašyti?

Atsakymas
Kai nekurie natūralizaci

jos teismai atsako Ameri
kos pilietystę ateiviams, ku
rie per seni ir kurie išgy
veno Su v. Valstijose per 
daug metų, netapdami pi- apsilpsta 

yra visų vyriausios 
perdėtinės.

Apie tokį, kaip Jūsų vyro, 
amžių daugeliui vyrų pradeda 
reikštis gyvenimo pakaita — 
vyrų gyvenimo pakaita. Pana
šiai kaip ir moterų. Moterims 
laipsniškai

|(ovarai), o vyrams — inkstu- 
kai.

' Visų čia 
mų ir pažymių neišskaičiuosi. 
Jūs tik dalį tokių negerumų iš 
vyro pusės suminėjot. Bet su
praskite, Drauge, — Jūsų vy
ras taip elgiasi ne iš gero. Jam 
ir pačiam sunku. Da sunkiau, 
negu Jums. Ir jis tą gėlą 
bando alkoholy paskandinti. 
Ir, skandindamas, da labiau 
dalykus gadina. Perdidelis gė
rimas ir stoka tinkamo maisto, 
stoka vitaminą da labiau ga
dina kūno medžiagą, gadina 
protoplazmą. Da labiau silp
sta ir vysta liaukos ir organai, 
—ir da labiau nyksta žmogys
tė.

Ar jau nebegalima patai
syt? Galima. Negalimumų mo- 
derninėj medicinoj nebedaug 
tėra. Kaip moterų, taip vyrų 
gyvenimo pakaitai yra stebė
tinų, galingų preparatų, pa
gamintų iš lytinių liaukų. Yra 
vyro lyties hormonai (išjudin- 
tojai), yra moters lyties hor
monai: “male Sex hormones” 
ir “female sex hormones.” Tie 
hormonai stebėtinai atitaiso 
lytinius trūkumus ir atgaivina 
organizmą. Vyriška sunka vy- 

(Tą.sa ant 5-to pusi.)

vysta kiaušides

Berlin.—Jeigu karas nusi
tęs iki 5 ar 10 metų, tai Vo
kietijoj įvyks revoliucija ir 
įsikurs Sovietai, kaip su
pranta ir bijo patys nazių po įstatymu, 
vadai.

--------- ;------------ ———-A---------------- <--------------------------------
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sidurs blogoj padėtyj. O Vokietijos fa
šistų ir yra tikslas sudaužyti Angliją, 
kad tuo paakstinti atsimesti nuo jos ko
lonijas—Kanadą, Australiją, Indiją, Af- 

- rikų ir kitas.
Iš kitos pusės, Vokietijos fašistai, pul

dami Holandija, paimdami jų, paliks 
“našlaitėmis” Holandijos kolonijas. Da
bar jie negalės jas paimti, nes Anglijos 
ir Franci jos karo laivynai valdo jūras. 
Bet ar čia nebus Vokietijos fašistų žy
gis, kad paakstinti Japoniją pulti ant 
Naujos Gvinėjos ir kitų Holandijos ko
lonijų? Labai galimas daiktas, kad, kai 
Vokietija puls Holandijų, tai Japonija 
puls jos kolonijas. ~

Holandijos šiandieninė liūdna padėtis 
dar kartų parodo, kaip dabar mažos tau
tos ir tautelės yra pavojuj. Mes, lietu
viai, tatai matydami, galime tik pasi
džiaugti, kad Lietuva padarė su Sovietų 
Sąjunga bendro apsigynimo sutartį ir 
tuo apsaugojo savo nepriklausomybę ir 
savo krašto žmones nuo pavojų.
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Cleveland. Ohio
Internacionalo Sekretorius.

Youngstown, Ohio
Netiki Anglų Pasakomismatyti ir tiktai paskjii-

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
ir pavers-

sudrūtinti savo"-r t

Dovanos Seniems Skaitytojams

(Bus daugiau)

Ginkluotas 
valstybių

yra ir kitų ne
šulių neutrališ- 
pat deda visas 
pelnų. Tuo bū-

Yorka- 
kuopoj

DIENRAŠČIO “LAISVES” VAJUS

Draugo Jono Mažeikos 
Išleistuvės

Jurgis Dimitrovas, Komunistų

sės 
lūs 
no,

• Mortos Vilkienės
Divorsas

Parašė Mikas Rasoda-Mizara
Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo

314 pusi. Kaina $1.00

Parašė Upton Sinclair
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo

450 pusi. Kaina $1.00

imperialistinių spėkų 
žemės, už pasaulinį

Bešvintantis Rytas 
Parašė St. Jasilionis 

Puikus eilių rinkinys 
288 pusi. Kaina 50 Centų

Prašome Tuojau Užsiregistruoti, Kurie Dalyvausite Vajuje.
Svarbu stoti į vajų pačioje pradžioje. Geresni orai, lengviau vaikščioti po 

stubas. O stubose geriausi būdai gavimui naujų skaitytojų.

Seni skaitytojai, kurie laike vajaus atsinaujins “Laisvę” visiem metam, gaus 
dovanų $1.00 vertės knygų. Šios knygos yra skiriamos dovanoms:

“Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų prasideda su

1 diena Spalių ir Baigsis su
1 diena Gruodžio, 1939

Nuo 1 dienos spalių iki 1 dienos gruodžio šių metų naujai užsirašantiems dien-
• ' •tį “Laisvę” yra duodama už nužemintą kainą.

į kad prie UTWA unijos vieti
nio skyriaus jau priklauso 
356 darbininkai.

Gamtos Sūnus.

Karas ir Darbininkų Klasė 
Kapitalistiniuose Kraštuose

Pasiremdami Lenino ir Stalino mokymais, 
per eilę metų po pirmojo imperialistinio Pa
saulinio Karo, komunistai nuolat aiškino 
darbo žmonėms, kad kapitalizmas savo pri
gimtimi gimdo karus, kad Versalio ir kitos 
imperialistinės taikos sutartys neprašalino 
prieštaravimų tarpe imperialistinių kraštų. 
Priešingai, šitie prieštaravimai ilgainiui susi
kirs iš naujo ir dar didesne pajėga.

Leninas mokino, kad karai yra neišven
giami imeperiaizmo palydovai. Plėšimai sve
timų žemių, grobimai ir pavergimai kolo
nijų, užgrobimai rinkų sudaro priežastį ka
rų tarpe kapitalistinių valstybių.

Draugas Stalinas pakartotinai persergėjo 
žmoniją prieš naujo imperialistinio karo pa
vojų ir atidengė jį gimdančias priežastis. 
Savo pranešime Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos 16-tam Kongresui 1930 metais, 
jis sakė:

“Buržuazinės valstybės sušilę ginkluojasi 
ir drūtina savo ginkluotas spėkas. Kokiam 
tikslui? Aišku, jog tai ne draugiškam pasi
kalbėjimui, bet karui. Imperialistams reikia 
karo, nes tai yra vienintelė jų priemonė 
naujam pasaulio padalinimui, naujam pada
linimui rinkų, žaliadaikčių šaltinių ir kapita
lo įvedimui sričių.

O pasikalbėjime su Roy Howard kovo 1, 
1936 m., draugas Stalinas pabrėžė, kad vy
riausia karo priežastis glūdi kapitalizme, jo 
imperialistiniuose, grobikiškuose apsireiški
muose. Jis tada sakė:

“Jūs atsimenate, kaip prasidėjo pirmas 
Pasaulinis Karas. Jis gimė iš noro pasida
linti pasaulį, šiandien pamatai tebėra tie 
patys. Yra kapitalistinių, valstybių, kurios 
mano, kad jos buvo apgautos per pirmąjį 
padalinimą įtakos sričių, teritorijų, žaliosios 
medžiagos šaltinių, rinkų ir tt., ir kurios 
norėtų naujo padalinimo, pravesto jų nau
dai.

Kapitalizmas savo imperialistinėje fazė
je yra tokia santvarka, kuri karą skaito tie- 
sotu įrankiu išrišimui tarptautinių ginčų, le- 
gališka metodą, jei ne įstatymu.”

Vėliausio laikotarpio įvykiai pilniausiai 
patvirtino šių toli numatančių draugo Stali
no persergėjimų teisingumą. Jie taipgi pa
rodo, kaip teisingai komunistai teigė, kad 
artimoje ateityje žmonės bus sublokšti į ka
ro liepsną, jeigu tarptautinė darbininkų kla
sė savo apvienytu ir pasirįžusiu veikimu ne
pajėgs pažaboti laiku karo kurstytojus ir 
provokatorius. Jie parodo, kaip laiku Ko
munistų Internacionalas dėjo visas pastan- 
gasxsudaryti galingą, kovingą frontą prieš 
kara.

Antras imperialistinis karas, kuris pra
sidėjo su užpuolimu Ethiopijos, Ispanijos ir 
Chinijos žmonių, išsivystė nūnai į karą tar
pe didžiausių kapitalistinių valstybių. Karas 
tapo perkeltas į Europos širdį ir grūmoja pa
virtimu pasauline skerdyne.

Savo pobūdžiu ir esme dabartinis karas, 
kas liečia abi kariaujančias* šalis, yra impe
rialistinis, neteisingas karas, nepaisant tų 
veidmainingų obalsių, kuriais kariaujan- 

kapitalistinių valstybių valdančiosios kla- 
stengiasi paslėpti savo tikruosius tiks- 
nuo liaudies masių. Kaip Leninas moki- 
karo esmė “priklauso ne nuo to, kas

pradėjo užpuolimą, arba kurioje pusėje ran
dasi priešas, bet nuo tos klasės, kuri veda 
karą, nuo tos politikos, kuri yra vedama 
tame kare.”

Kaip 1914, taip šiandien karą veda ka-

pitalistinė buržuazija, šis karas yra tiesiogi
nė tąsa kovos tarpe 
už naują padalinimą 
viešpatavimą.

Tiktai aklas negali
tinis šarlatanas ir apgavikas gali užginčyti 
tą faktą, jog šis karas tarpe Anglijos ir 
Francijos iš vienos ir Vokietijos, iš .kitos pu
sės, yra vedamas už kolonijas, už žaliosilos 
medžiagos šaltinius, už viešpatavimą ant 
susisiekimų, už pavergimą ir išnaudojimą 
svetimų žmonių. Kaip jau visiems gerai ži
noma, Anglija yra didžiulė imperija, kuri 
turi pavergus 480 milionų kolonijų gyven
tojų, tuo tarpu Franci j a turi kolonijų su 70 
milionų gyventojų. Vokietija, iš kurios kolo
nijos buvo atimtos kaipo pasekmė pirmojo 
imperialistinio karo, dabar reikalauja pa
sidalinimo to kolonijinio grobio, kuris ran
dasi Anglijos ir Francijos imperialistų ran
kose.

Vienok Anglijos ir Francijos buržuazijos 
-nenori paleisti iš savo rankų tas skaitlin

gas kolonijas. Jos nori be jokio trukdymo 
viešpatauti ant šimtų milijonų kolonijinių 
vergų, pasilaikyti savo imperialistinius gro
bius, užtikrinti galimybę dar naujų užgro
bimų, susilpninti savo konkurentą 
ti jį joms priklausomu.

Tai tokia yra šio karo esmė, 
susikirtimas tarpe kariaujančių
yra vedamas už vadovybę Europoje, už ko
lonijas Afrikoje ir kitose pasaulio dalyse, 
už žibalą, anglį, geležį, gumą, ir visai ne 
už “demokratiją”, “laisvę”, “tarptautinį 
tięsotumą” ir užtikrinimą mažosioms tau
toms ir žmonėms nepriklausomybės, kaip 
kad buržuazinė spauda ir socialdemokrati
niai apgavikai šaukia.

Imperialistinės buržuazijos interesai taip
gi nustato poziciją ir daugumos tų kapita
listinių valstybių, kurios dar tiesioginiai ne- 
įsivėlusios Į šį karą. Jų taip vadinama ne
utral iška politika yra perdėm veidmainin
ga. Ypatingai tas reikia "pasakyti apie ne- 
utrališkumą didžiausios kapitalistinės valsty
bės, tai yra, Amerikos Jungtinių Valstijų. 
Amerikos buržuazija piršto nepakėlė kai 
Japonija užpuolė Chiniją. Dar daugiau, ši
ta buržuazija yra vyriausia pristatytoja Ja
ponijos imperializmui ginklų.

Po neutrališkumo vėliava pasislėpę, Am
erikos imperialistai kursto karą Tolimuo
siuose Rytuose, idant nusilpninti Japoniją 
ir Chiniją, o paskui padiktuoti kariaujan
čioms šalims sąlygas ir patiems įsigalėti 
Chinijoje.

Po. neutrališkumo vėliava Amerikos bur
žuazija stengiasi paaštrinti europinį karą, 
ji jau pavirsta ginklų fabriku, dėl Anglijos 
ir Francijos ir plėšiasi nesvietiškus karinius 
pelnus kaina kariaujančių kraštų žmonių 
kraujo. Ji planuoja išstumti savo konku
rentus iš pasaulinių rinkų, sustiprinti savo 
imperialistinę poziciją ir 
viešpatavimą ant jūrų.

Taip lygiai veidmainiškas 
kariaujančių kapitalistinių 
kūmas. Jų buržuazija taip 
pastangas prisiplėšti karinių
du, jeigu ji ir stoja už taiką dėl savo šalies, 
ji akstiną karą tarpe kitų valstybių. Savo 
neutrališkumą nekariaujančių kapitalisti
nių kraštų buržuazija turi pavertus į prekę 
ir parduoda ją tam, kuris daugiausia ap
moka.

prezidentu W. M. Chadbourne, paminėtosios draugijos bankiete, New Yor
ke. Dr. Ši pažymėjo, kad negalima Jaukti ankstyvos taikos Chinijoj, — kol 

nebus išvyti Japonijos imperialistai.

Lewiston ir Auburn. 
Maine

Spalio 20 d. Aųlnime, d. J. 
Krapavicko stuboje atsibuvo 
ALDLD 31 kp. susirinkimas. 
Buvo balsavimas į ALDLD , 
Centro Komitetą. Apart rinki
mo centro komiteto, buvo pa
skirta iš kuopos iždo 5 dole- , 
riai dėl Lietuvos Komunistų ; 
Partijos. Tas labai gerai, nes j 
dabar Lietuvos draugams gan 
yra reikalinga pagalba. ;

Kada mes lietuviai atva- i 
žiavome iš Lietuvos apie 30 
metų atgal, suorganizavom 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
105 kp., tai laike susirinkimų 
apkalbėdavom ir bėdauda- 
vom, kad jokiu būdu negali
ma įtraukti į darbininkiškas 
organizacijas, bei unijas vieti
nių darbininkų kanadinių 
francūzų, kurių čia yra dides
nė pusė gyventojų. Bet gyve
nimas nestovi ant vietos, o kas- 
kartą žengia pirmyn ir tobu
linąs. Ir dabar tie buvę kuni
gų užuiti francūzai organi
zuojąs ir progresuoja. Laike 
generališko šiuose miestuose 
čeverykų darbininkų streiko, 
kuris įvyko 1937 m., francū
zai buvo pirmose mūšio eilėse. 
Dabar Čia yra organizuojama 
audinyčių darbininkai į Uni
ted Textile Workers of Ame
rica, CIO uniją. Ir čia fran
cūzai užėmė pirmutines eiles. 
Atvažiuoja geriausi kalbėto
jai iš New Yorko, Bostono, 
Lawrence ir kitų miestų, su
šaukia masinius susirinkimus, 
kame dalyvauja didelė didžiu
ma kanadinių francūzų darbi
ninkų ir stoja į uniją.

Mūsų gi brolių lietuvių ir su 
žiburiu negalima surasti tuose 
susirinkimuose, apart vieno 
lietuvio Jono Vašvilos. Susiti
kęs po susirinkimo lietuvį au
dėją paklausi: Dėlko nebuvot 
audėjų susirinkime? Gauni at- • 
Sakymą, kad “nežinojau, 
kad bus susirinkimas.” Na ir 
kad patirti ar tas yra teisin
gas atsakymas, lapkričio 4 d. 
laike Lietuvos Dukterų Pašel- 
pinės Draugystės vakarienės, 
kame dalyvavo daugiau, negu 
šimtas lietuvių, d. J. Vašvila 
pakvietė ir pranešė, kad lap
kričio 5 d., 2 vai. po pietų, 
bus didelis audinyčių darbi
ninkų susirinkimas Jacques 
Cartier Hall.

Gerbiami draugai ir drau
gės ir visi clevelandiečiai ir 
apylinkių lietuviai, pažįstami 
ir frentai drg. Jono Mažeikos, 
malonėkite ateiti atsisveikin
ti su juomi, nes jis apleidžia 
Clevelandą ir išvažiuoja apsi
gyventi į Chicagą, III.

Jojo išleistuvių vieta yra 
Lietuvių Darbininkų Svetainė
je, 920 East 79th Str., pra
džia 7:30 vai. vakare, antra
dienį, lapkričio 14 d.

Jonas Mažeika, gyvenda
mas per 20 metų Clevelande, 
daug nenuilstančiai dirbo pa
žangiose lietuvių ir tarptauti
nėse organizacijose, ir už tad

mūsų visų pareiga jį pagerbti; 
dalyvaujant jo išleistuvėse.

Ištikrųjų, tai turėsime link
smų, šaunią sueigą, prie sma
gios muzikos šokiams. Jokios 
įžangos nebus į šias draugiš
kas išleistuves.

Kviečia visus Komisija.

LDS 9 kp. mėnesinis susirin
kimas atsibuvo lapkr. 5 d. 
Buvo labai gyvas ir linksmas 
susirinkimas. Prisirašė 3 nau
ji nariai jaunuoliai — Karolis 
ir Jonas Eizonai ir P. Sodeikio 
duktė Vajola Sodeikis. Kuo
pos finansų sekretorius įteikė 
paliudijimą Richard 
nui ir pranešė, kad
nesiranda suspenduotų narių. 
Gera naujiena...

Mūsų sekretorius S. Ei zonas 
nori, kad visi savo vaikus ir 
jaunimą rašytų į LDS. O jis 
pats taip ir daro. Jo visa šei-

m a rašosi į LDS. Jei Ameri
koj visi taip darytų, tai Susi
vienijimas galėtų išaugti grei
tu laiku į 15 tūkstančių narių. 
Pavyzdys kitoms kuopoms.

Dec. 3 d. LDS 9 k p. mėne
sinis susirinkimas įvyks pas d. 
Buzinauskus, 43 Parnell Ave. 
Bus renkama valdyba 1940 
metams.

Org. F. J. Madison.

Ką Anglijos užsieninis 
ministeris lordas Halifax 
dabar kalbėjo apie karo tik
slus, tai senatoriui Borah’ui 
atrodo tik pasaka ir propa
ganda.

(Halifax šnekėjo, būk 
Anglija kariauja “už laisvę, 
už mažųjų tautų teises,” ir 
pasakojo, kad dabartiniu 
karu Anglija norinti “visai 
panaikint karus Europoj 
ateityje.)

Prašome visų dienraščio “Laisvės” skaitytojų gauti nors po vieną naują 
skaitytoją savo dienraščiui šiuo vajum.

1 Už $5 Metams ir už $2.75 pusei metų
Reguliarė “Laisvės” kaina metams $5.50 ir pusei metų $3.00. Seniems skaityto

jams kainoje nėra nuolaidos. Bet kurie iš senų skaitytojų laike vajaus atsinau
jins “Laisvės” prenumeratą metams, gaus dovanų $1.00 vertės knygų.

Puikios Piniginės Dovanos Kontestantams 
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 0—$15; 

7—$12; 8—$10; 9—$7, ir 10—$5.

Prašome kiekvieno' miesto ir miestelio dienraščio “Laisvės” patriotus stoti į 
vajų. Visur reikia rūpintis gavimu naujų skaitytojų, kiekviena kolonija turi būti 
kontestantų lentelėje.

Dabar labai prielankios aplinkybės platinimui dienraščio. Truputį geriau eina 
darbai, lengviau su pinigais; antra, gręsiantis imperialistinis karas sujudino 
žmoniją sekti žinias. Tais atžvilgiais bus lengviau gauti naujų skaitytojų. -

Na, pamislinau eidamas į 
susirinkimą, dabar tai jau tik
rai bus daug ir lietuvių. Bet 
koks mano buvo nusivylimas, 
kada nuėjęs į svetainę, apart 
pranašėje J. V. ir manęs pa
ties, lietuvių daugiau negalė
jau niekur įžiūrėti.

Mat, lietuviai gyvena la
biau pasiturinčiai, negu fran- 
cūzai, tai viena. O antra —tai 
kai. kurie lietuviai vartoja to
kią taktiką: “kas tepa, tas ir 
važiuoja.” Seniau užtekdavo 
dar jeigu bosui pripildavo 
munšaino pilną kakarinę. Bet 
visur eina gyvenimas pirmyn, 
tai ir bosam dabar jau nebe
užtenka degtinės, bet reika
lauja pinigais penkinės ir 
daugiau. Ir mūsų broliai lietu
viai, vietoje, kad sykiu kovoti 
su kitų tautų darbininkai^, tai 
vienas su kitu lenktyniuoja: 
jei vienas bosui duoda pen- 
kius, tai kitas dešimtį dolerių. 
Ir kaip jie išsireiškia: “Aš ki
tus subytinau, nes aš bosui 
daviau daugiau už juos ir ma
ne bosas labiau myli ir duo
da geresnį darbą.” (Turiu pa
sakyti, kad tokių lietuvių bo
sų pataikūnių ant laimės, yra 
nedaug.) , ,

Aš gi, brangūs tautiečiai, 
.patariu jums vietoje to kaišio- 
jimo bosam pinigų, verčiau 
prisidėti prie unijos ir sykiu 
su kitų tautų darbininkai ko
voti prieš mūsų skriaudikus ir 
išnaudotojus. Nes ar mes nor 
rime ar nenorime, o audėjų 
unija čia bus suorganizuota. 
Nes paskutiniame susirinkime 
lapkričio 5 d. buyo pranešta,

Dingus Rožyte *
Parašė Pranulis

Gražus eilėraštis, 32 puslapių
15 CentųKaina

Kurių iš aukščiau 
ar daugiau,

Knygos apie Sveikatą
• Alkoholis ir Spiritiniai 

Gėrimai
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Patarimai kam naudojant alkoholis yra 
naudingas ir kam kenksmingas

160 puslapių. Kaina 50 centų

• Tūli Mūsų Parazitai
Parašė Dr. A. Petriką

Aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, kuriais žmogus turi kovoti. Pa

mokinimai kaip nuo Jų apsivalyti.
122 puslapių. Kaina 50 centų

Saugokitės Vėžio
Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

42 puslapių. Kaina 15c

yra žemiau $1.00, galima pasirinkti dvi 
Siųsdami mokestį pažymėkite, kokių

minėtų knygų kaina 
vieno dolerio vertės.

knygų norėtumėte, o mes tuojau jums pribusime.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y<
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Ketvirtas puslapis LAISVE Pirmadienis, Lap. 13, 1939

Anglijos V artai į 
Visą Pasaulį

Uoste
Daugiau kaip 20 kv. km. 

Londono miesto ploto užima 
Londono uostas. Jau seniai 
norėjau pamatyti šį įdomų 
Londono kampą ir todėl su 
džiaugsmu atskleidžiau 
man atsiųstą kvietimą iš 
Londono uosto valdybos, t. 
v. “Authority of London 
Port” kartu su kitais kole
gomis aplankyti uostą.

Londono uosto valdyba 
davė mums, užs. žurnalis
tams, prabanginį “S. S. St. 
Kathrine” laivą ir prie gar
siojo Toerio tilto įlipome į 
laivą. Uosto valdybos p-ko 
pavaduotojas, seras Tomas 
Vails jau mūsų laukė laivo 
angoje ir mus pasveikino 
uosto valdybos vardu. Ta 
proga garlaivyje buvo su
ruoštos puikios vaišės. Po 
vaišių seras Tomas Vails 
pareiškė, kad čia esama su
sirinkusių atstovų iš „ 21 
valstybės, kurie nori pama
tyti Londono uostą, kur at
plaukia laivų iš visų pasau
lio kraštų, kad tiekti Londo- 

. no ir likusios Anglijos 18 
mil. anglų maisto gaminius.

Mums buvo atidarytas 
Toerio tiltas ir laivas nu
plaukė Temzės upe pavan
deniui. Londono uosto val
dybos spaudos šefas per 
specialiai įtaisytą mikrofo
ną aiškino. Visų pirma pa
siekėme “Pool of London”, 
t. y. tą Temzės dalį, kur 
įplaukia laivai, jų tarpe ir 

__ -United Baltic Corporation 
laivai, kurie gabena Lietu
vos ūkio gaminių eksportą 
į Londoną.

Ši Temzės dalis iš tikrųjų 
ir yra pirmykštis Londono 
uostas. Pasirodo, kad Lon
donas jau buvo žymus pre
kybinis centras dar prieš 
romėnų valdymą Anglijos 
saloje, o “Pool” buvo tinka
miausia anų laikų “didie
siems” laivams vieta susto
ti. Tos vietos pakako tam 
reikalui daug 
Temzės vanduo 
gį krenta net 
Potvynio metu
davo įplaukti ir išplaukti, o 
atoslūgio metu galėjo būti 
pakraunami ir iškraunami.

Tačiau, laivų statybai pa
tobulėjus ir prekybai smar
kiai plėtojantis, “Pool” ne
beužteko ir anglų parla
mentas nutarė pastatyti at
skirus specialius dokus (lai
vų statyklas). Pirmieji do
kai buvo atidaryti 1802 m., 
o netrukus po jų ėjo kitų 
dokų atidarymai. Patys pa- 
skutiniausi Londono uosto 
dokai buvo atidaryti kara- 

/ liaus Jurgio V paskutinia- 
/ me dešimtmetyje ir jie jo 

vardu pavadinti.
* Tuo tarpu laivas praplau

kė garsiąją Grinvičo obser
vatoriją. Tai yra toji vie- 

' ta, kur baigiasi ir praside
da rytiniai ir vakariniai 
žemės pusrutuliai, arba ten 
kur yra 0° meridijanas. 
Observatorija nuo vandens 
paviršiaus labai gražiai at
rodo.

Pakeliui sutinkame nepa
prastai daug laivų ir baido
kų ir mūsų aiškintojas sa
ko, kad šią dieną Temzės 
upės žiotyse esą net 125 lai
vai ir 9,000 baidokų.

Pagaliau pasiekėme šliu-

šimtmečių, 
per atoslū- 
6 metrus.

grupių, o 
yra suda- 
dokų bei 
laivai tai-

Atsilankymas Londono I žes. Mūsų laivas plaplaukia 
ir šliūžės uždaromos. Dokai 
yra 34 pėdų (10 metrų) gy
lio ir tas vandens gilumas 
ten nuolat palaikomas. Taip 
reikalinga šliūžėms, šliūžė
se (užtvankoje) vanduo bu
vo tokio pat lygio .kaip ir 
Temzėje. Tada mechanizmo 
pagalba šliūžių vandens ly
gis buvo pakeltas ir kartu 
pasikelia mūsų laivas tol, kol 
šliūžių vandens lygis pasie
kia dokų vandens lygio 
aukštį. Vėl atidaromi šliū
žių pryšakiniai vartai ir 
mūsų laivas įplaukia į do
kus.

Dokai yra 5 
kiekviena grupė 
ryta iš keletos 
sausų dokų, kur
somi. Priplaukiame prie 
“karališkos • grupės,” kur 
kiekvienas dokas pavadin
tas kokio nors britų mo
narcho vardu. Matome vie
tą, kuri buvo rezervuota 
“Mauretanijai.”

Dokai turi 70 km pakran
tės ir 200 ha ploto sandė
liams. Sandėliuose gali būti 
sutalpintos prekės daugiau 
kaip 1 mil. tonų svorio. Pa
šaliais stovi milžiniški kra-| 
nai (kėlikai) ant bėgių. Lon
dono uoste yra daugiau kai 
1,500 tokių kėlikų. Didžiau
sias kėlikas, “London Mam
moth” gali pakelti 150 to
nų.

Javų elevatoriai gali su
talpinti 65,400 t., ir specia
lus javams krauti apara
tas gali prikrauti, ar iš
krauti net 2,500 t. per va
landą. šaldytuvai mėsai ir 
kitokiems maisto dalykams 
gali sutalpinti 600,000 m::.

Buvau iš tikrųjų labai 
nustebęs, kai išgirdau, jog 
Londono uostas yra di
džiausias uostas Europoje. 
Tiek savo dydžiu, tiek į jį 
atplaukiančių laivų tonažu 
ir pagaliau tiek jame įgabe
namų bei išgabenamų pre
kių kiekiu bei verte Londo
no uostas pralenkia visus 
kitus Europos uostus..

1938 m. Londono uoste 
įplaukusių laivų tonažas 
siekė daugiau kaip 61 mil. 
t. Tais pačiais metais per 
šį uostą ėjo 42 mil. t. pre
kių už 648 mil. svarų 'ster
lingų.

Londonas yra taip pat di
delis keleivinis uostas. Jis 
gal transatlantiniam susi
siekimui nelabai pritaikin
tas, kaip Southamptonas, 
tačiau vis dėlto 1938 m. per 
Londono keleivinį uostą

praplaukė 221,764 keleiviai.
Uostas turi savo policiją 

ir tankų geležinkelių tinklą 
su savo specialėmis keleivi
nėmis stotimis. Uoste nuo
lat dirba 80,000 asmenų.

Turėjau progą privačiai 
pasikalbėti su Londono uos
to spaudos šefu. Londono 
uostas, kaip jau sakiau, ku
ris aprūpina 18 mik, arba 
Anglijos gyventojų skai
čiaus vieną trečdalį, maistu, 
karo atveju yra didelės 
svarbos. Todėl paklausiau 
jo apie atliktas karinio po
būdžio apsisaugojimo prie
mones. Jis pridūrė, kad šis 
klausimas esąs labai didelės 
reikšmės ir netenką abejoti, 
kad Londono uostas tuo at
veju esąs aprūpintas apsau
ga. Visų pirma esą įrengtų 
priešdujinių slėptuvių vi
siems uoste dirbantiems 
žmonėms ir priešlėktuvinių 
patrankų, kurių, savaime 
suprantama, paprasta aki
mi nematyti, i.

Šitie dokai neseniai turė
ję puolimo pratimus ir lėk
tuvų pranešimai apie uosto 
matomumą buvę labai pa
tenkinami. Jie parodę, kad 
karo atveju uostas neturįs 
nutraukti savo darbo ir ga
lįs be jokių sutrukdymų 
veikti.

Apžiūrėję darbą dokuose, 
palikome uostą. Laikas la- 

i bai greit praslinko. Vėl su- 
’ ėjome į garlaivio valgomą
ją salę angliškų pietų.

I. šlapoberskis.

Philadelphia, Pa

Veikiantis • Komitetas 
Petrole $1, Valintienė 
daug dalykų ir išaugi- 
langų vazonus gėlių.

Spalio 27, 28 ir 29 dieno
mis įvyko bazaras dėl Ispa
nijoje sužeistų kovotojų. Lie
tuviai irgi šį bazarą gerai pa
rėmė. Bazarui aukavo daiktų 
ir pinigų. Lietuvių Literatūros 
Draugijos 149 kuopa paauko
jo $5, 
$2, K. 
aukavo 
no ant
Kunisokienė taipgi aukavo 5 
kvietkas, Dumbrauskienė taip
gi aukavo tokias pat 2 kviet
kas. Aukavo ir daugiau 
draugių, bet vardų nepridavė, 
kad patalpinti laikraštin. Vi
so buvo surinkta 30 vazonų 
gėlių ir sukelta šeši doleriai 
pinigais.

Taigi mes komisija labai 
dėkavojame visiems už tokias 
dovanas šiam bazarui. Mes la
bai įvertiname jūsų darbą.

Bazarą lankė daug ir lietu
vių ir pirko įvairių daiktų, ži
noma, mes komisija negalėjo
me visus aplankyti ir paprašy
ti aukų bazarui.

Daug drapanų aukavo Is
panijos kovotojams, kurie 
randasi koncentracijos kem
pėse, draugės Petrolė ir But- 
vilienė.

tam, kad paskleidus propagan-Šitokios iškabėlės bus visoj šalyj platinamos
dos prieš tą netoleranciją, kurią tūli žmonės ir grupės nori pasėti Amerikoj. 

Šiam kūriniui pozavo garsioji kino artistė Katherine Hepburn.
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Eltos Žinios iš Lietuvos

Vilniaus grą- 
buvo gautos 
radiją ir su- 
vienas kitą

kas gyvas, nusiskubino 
Karo Muziejaus pasida- 
bendru džiaugsmu, Kau- 
nebuvo dar tokios milži-

KAUNAS. —- “Sulaukėme!” 
buvo istorines spalių 11 die
nos šūkis, išsiveržęs iš mili
jonų lietuvių širdžių Kaune, 
visoj Lietuvoj ir tolimuose 
svetimuose kraštuose, ir ne
mažiau pačiame Vilniuje ir 
Lietuvai grąžinamose Vil
niaus krašto srityse.—Pirmo
sios žinios apie 
žinimą Lietuvai 
anksti rytą per 
kilę kauniškiai
džiaugsmingai sveikino obal- 
siu “Sveikinu su Vilnium!” Iš 
pat ryto Kauno gatvėse judė
jimas buvo daug didesnis. 
Dvyliktą valandą ta proga įs
taigos ir mokyklos užsidarė ir 
visi, 
prie 
lint 
nas
niškos manifestacijos turėjęs. 
Organizacijos su šimtais vė
liavų ir neorganizuotų kauniš
kių minios užtvindė visą did
žiulę Vienybės aikštę ir aplin
kines gatves. Netilpę gatvėse 
žmonės pripildė namų balko
nus, langus ir stogų platfor
mas. Visuomenės atstovai prie 
Nežinomojo Kareivio kapo,
atiduodami pagarbą žuvu
sioms už Vilnių karžygiams, 
sudėjo daugybę gyvų žydim 
čių gėlių ir vainikų. Generolas 
Nagius (Nagevičius) ir Vil
niui Vaduoti Sąjungos pirmi
ninkas dr. Juška per garsin
tuvus pasakė kalbas, pabrėž
dami lietuvių tautai svarbią 
dieną ir su šios dienos džiaug
smu surištas ateities pareigas. 
“Mūsų sieloje šiandien šventa, 
mes žengiame per skausmus ir 
gyveninio patyrimus į gražią 
Lietuvos ateitį, kurioje vi
siems žmonėms būtų gera ir 
jauku gyventi, kur nebūtų nei 
skriaudžiamųjų nei skriaud- 
žiančiųjų. Nes eisime į Vil
niaus kraštą, nešdami karo ir 
sunkių katastrofų paliestai 
liaudžiai brolišką pagalbą ir 
visoms ten gyvenančioms tau
toms ištiestą ranką”, pareiškė 
gen. Nagius.

Po jausmingų ceremonijų 
prie Nežinomojo Kareivio ka
po, minios, giedodamos “Į Vil
nių, į Vilnių” ir orkestrų ly
dimos ’ su vėliavomis nutrau
kė prie prezidentūros pasvei-

kinti Kešpublikos Prezidento 
ir vyriausybės, kur visų vardu 
kalbą pasakė Šaulių Sąjungos 
vadas pulk. Saladžius ir į 
džiaugsmingus minių sveiki
nimus atsakydamas Respubli
kos Prezidentas be kt. pareiš
kė: “Vilniaus atgavimas yra 
didelis džiaugsmas mūsų tau
tai. Tatai matyti iš jūsų vei
dų, iš jūsų džiūgavimų. Bet 
nepamirškite, vieno visų svar
biausio dalyko, kad mes į Vil
nių turime netik teisę, bet 
mes Vilniuje turime daug, be 
galo daug pareigų. Mūsų pa
reiga—atjausti Vilniaus kraš
to gyvenimą ir jam padėti ne 
tiek žodžiais, kiek savo dar
bu ir aukomis, šitas darbas ir 
tos aukos turės būti dedamos 
ant mūsų visų pečių nuo ma
žo ligi didžio, nuo neturtingo 
ligi turtingiausio, visi, kiek 
galėdami, turės pakelti šitą 
naštą, kuri įvairiomis'pareigo
mis pasireiškia.” Po to ame
rikiečių lietuvių aukotajam 
Laisvės Varpui skambinant ir 
orkestrams pritariant, visų bu
vo sugiedotas Lietuvos him
nas ir minios, laisvai dainuo
damos Vilniaus dainas, vėl 
užtvindžiusios visoz Kauno 
gatves pamažu išsiskirstė.

Kariuomenės
Atsargos 
'Ūkininkų 
Pirmūnų, 
Jaunosios
Katalikų 

Pavasario

ratyvų įgaliotiniai ir rengiami 
pirmieji maisto transportai.

i broliams vilniečiams. Sveikini- I
mus laiškais ir telegramomis 
siunčia įvairių miestų, mieste
lių ir kaimų gyventojai ir or- 
garizacijos.—Spalių 11 d. jau 
susirinko įvairių organizacijų 
atstovai aptarti klausimams, 
kaip kuo greičiausiai suorga
nizuoti realios pagalbos teiki
mą Vilniaus gyventojams. Bus 
renkamos aukos pinigais, dai
ktais ir produktais. Į Vilnių
tuojaus vyksta maisto koope- mis.

Kaunas. — Nuvargintiems 
vilniečiams sušelpti jau pir
mąją dieną visuomenė ir or
ganizacijos pradėjo nešti 
stambias aukas. Pieno ūkio 
kooperatininkų šeima pasky
rė 100 tūkstančių litų vertės 
pieno produktų. Tą auką su
darys visų pieno statytojų Lie
tuvos ūkininkų spalių 11 die
ną į pienines visoj Lietuvoj 
pristatyto pieno kiekis, Pieno
centro ir pieno perdirbimo 
bendrovių tarnautojų tos 
nos uždarbis ir skiriamos 
tikros sumos. “Lietūkis” 
skyrė 10,000 litų vertės 
dų, o tarnautojai 6,000
Mažeikių verslininkai pasky
rė vagoną rugių, Sveikatos 
departmento direkt. Mickus 
aukavo 1,000 litų, o jo žmona 
visą savo ūkio šių metų der
lių. Kauniškis Vincas Stepona
vičius 1,000 litų, žemės ūkio 
ministerijos šaulių kuopa 
1,500 litų, Finansų ministeri
jos tarnautojai 1,300 litų ir 
eilė kitų mažesnėmis sumo-

die
ta m 
pa- 

grū- 
litų.

SVARBIOS KNYGOS
I * Dar turime keletą knygų

•N A N S E N A S .
PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS

KAINA $1.00

© KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Paraše Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybe daro skefspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių.

KAINA 50 CENTU

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariąmpolūs Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

Komisija.

—-r*

V '. •’ •

traukinys gabena jaunus vyrus į frontą žūti dėl imperialistinių interesų.

Kaunas. —• Vilniaus Vada
vimo, Tėvynės, 
Kūrėjų Savanorių, 
Karininkų, Jaunųjų 
Ratelių, Skautų, 
Liet. Tautininkų, 
Lietuvos Sąjungų, 
Veikimo Centro,
Federacijos ir Darbo Rūmų 
pirmininkai išleido atsišauki
mą į visuomenę Lietuvoje ir 
užsieniuose, kuriame be kitko 
sakoma: Vilnius laisvas. Vil
nius grįžta Lietuvai. Devynio- 
liką metų kentusi brangioji 
Lietuvos sostinė Vilnius žen
gia į laisvę ir garbingą gyve
nimą nepriklausomoje Lietu
voje... Kovojome ne veltui 
teisingą kovą. Tautos ir vy
riausybės pastangomis Vilnius 
jau laisvas. Rusų tauta ir jos 
vyriausybė suprato lietuvių 
tautos jausmus ir gyvybinius 
reikalus ir Vilnius su lietuviš
komis žemėmis gera valia 
perleidžiamas Lietuvai. Svei
ki, broliai ir sesės vilniečiai, 
sulaukę laisvės. . . Nuo šios 
dienos mes visi jau esame vie
nos tėvynės, vienos valstybės 
sūnūs ir dukterys.*., žinome, 
kad Vilniaus kraštas ilgus me
tus buvo naikinamus ir alina
mas, kad Vilniaus kraštas rei
kalingas mūsų paramos ir pa
galbos. Tad visoje Lietuvoje, 
Amerikoje ir visur kitur, kur 
yra lietuvių, . tuojau organi
zuokime komitetus vilnie
čiams remti ir rinkime gausin
gas aukas pinigais, ūkio gami
niais ir daiktais. Nei dienos 
negaišdami padėkime kentė- 
jusiems ir vergusiems Vilniaus 
krašto gyventojams, kad jie 
iš pirmos dienos pajustų tik
rosios motinos Tėvynės meilės 
šilumą.”

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis %

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

“LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMĄ
•

Kurie siuntė tą Albumą’ i Lietuvą, gauna širdingų 
padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA IŠ 56 PUSLAPIŲ

Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
KAINA 30 CENTŲ

Siųskite tuojau, tai bus jūsų giminėm Kalėdų dovana 
Pasiuntimas tos knygos j Lietuvą kainuoja 9 centai

•
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite Šiandien, tiktai 70 centai.

Kaunas. \Valstybės radiofo
nas gauna iš visos Lietuvos 
daugybes sveikinimų, kuriuos 
prašo oro bangomis perduoti
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LIETUVOS GENERALI
NIO KONSULATO NEW 

YORKE PAJIEšKOMI 
ASMENYS:

Aitutis, Mateušas, iki 1930 
metų gyvenęs 619 Carpenter 
Street, Greenpoint, N. Y. Su 
juo kartu gyveno ir jo duktė 
Ona Aitutytė, kuri taip pat 
pajieškoma.

Bausis, Povilas, iki 1936 ar 
1937 metų gyvenęs 419 Pop
lar Street, Shenandoah, Pa.

Danusis, Povilas, prieš ket
verte metus gyvenęs 12 Ward 
Street, Wateroury, Conn.

Dzinkusas ( UzenKevičius) 
Kazys, 1921 metais gyvenęs 
5401 S. 33 St., Omaha, Ne
braska. šiuo metu yra apie 60 
metų amžiaus.

Grachausaas, Vincas, į J. A. 
Valstybes išvykęs 1914 me
tais ir pradžioje gyvenęs Bos
tone.

Jankevičius, Juozas, į J. A. 
Valstybes atvykęs apie 1909 
metus, šiuo metu gali būti 
apie 60 metų amžiaus. Jis yra 
kilęs iš Jurgėnų kaimo, Pum
pėnų valse., Panevėžio apskr.

Kimbris, Mykolas, 
Pagirio-Gadioniškių 
Mąldočenskos valse.
Valstybes atvyko 1895 metais 
ir dar 1922 metais gyveno 
Connecticut Valstybėje.

Makauskaitė, Ona, duktė 
Andriaus ir Ievos Makauskų, 
kilusi iš žarstų kaimo, šilavos 
valse., Marijampolės apskr., 
iki 1910 metų gyvenusi Wa
terbury, Conn.

Navickas, Jurgis, į J.
Valstybes išvykęs 1905 
1929 ar 1930 metais būk tai 
miręs. Prieš mirtį jis gyvenęs 
Thomas, West Virginia, bet jo 
rmrimas vietinėse įstaigose ne
užregistruotas.

Paškevičius, Kasparas, ku
rio adresas 1929 metais buvo:

Trust 
New

kilęs iš 
kaimo,

The Public National
Bank, 177 Broadway, 
York, N. Y.

Patapas, Pranas, išvykęs į 
J. A. Valstybes 1911 metais. 
Apie 1922-1925 metus gyveno 
Brooklyne.

Petkevičius, Bronislovas, 
prieš dvejus metus gyvenęs 
Northampton, Massachusetts.

Rasimavičius, Kazys, kilęs 
kaimo, Butrimo- 
Alytaus 
gyvenęs

apskr., 
Ames-

pat pa
kilęs iš 

A. Pane-

iš Griškonių 
nių valse., 
1926 metais 
bury, Mass.

Rimas, Pranas, į J. 
stybes išvykęs prieš 
saulinį karą. Jis yra 
Armališkių kaimo,
munės valsčiaus, Kauno apsk.

Tamulynas, Juozas, į J. A. 
Valstybes išvykęs prieš pasau
linį karą ir pradžioje gyvenęs 
Scranton, Pa., o vėliau persi
kėlęs į North Dakota.

Valkūnas, Povilas, pasivadi
nęs Paul Borden, kilęs iš Ža
deikių kaimo, Vabalninko 
valse., Biržų apskr. į J. A. 
Valstybes atvykęs apie 1912 
metus ir pradžioje 
Lawrence, Mass., o 
Unionville, Mass.

Zakarauskas, Aleksandras, 
į J. A. Valstybes išvykęs 1912 
metais ir gyvenęs Pennsylva
nia valstybėje, kan\e dirbo 
anglių kasyklose.

gyvenęs 
vėliau

Gen. Maurice G. Gamelin,. vyriausias Franci jos karo vadas (kairėj), ir gen. 
Gort, Anglijos jėgų Francijoj komand ierius. Jie tariasi, kaip atsilaikyti prieš 

vokiečių atakas, kurios, m anoma, greit bus pradėtos.

nyn, ir-dėlto pradeda dūkti, 
žodžiais čia nepataisysi. Rei
kia mokslinių priemonių.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

LDS 43 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr.
Hazle
narius 
narių
Bus renkami delegatai 
tinę konferenciją

15 d., pas dd. Norbutus, 210 
Avė., 7 vai, vak. Kviečiame 
skaitlingai dalyvaut ir naujų 
atsivesti šiame susirinkime, 

į LLD me-

Koresp.
(267-268)

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

Waterbury, Conn P. S. Jeigu kurių aukotojų 
pavardės neteisingai užrašy
tos, prašau atleisti.

ŠYPSENOS

DARIUS-GIRĖNAS
Dienraštis “Laisve” daro sieninius kalendorius. 
Tik dabar gavome naują paveikslą su Dariaus ir 
Girėno atvaizdais; taipgi atpieštas orlaivis ir 
Bavarijos miškai, kur jie nukrito, kur tragiškai 

žuvo tie du didvyriai.
Dydžio 15X^0, kaina 25 centai

Lapkričio 6 dieną staiga mi
rė senas “Laisvės” skaitytojas 
Petras Skirvinskas. Laidotuvė
mis rūpinosi graborius John 
Stokes. P. Bokas.

NUO RED. Draugai turėtų 
pasiteirauti apiė velionio gyve
nimą, daugiau ir plačiau “Lais- 

apie jį parašyti.

Hartford, Conn

vėje”

NASHUA, N. H
Spalio 29 d. Literatūros 

Draugijos 42 k p. ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 128 
kp. bendromis spėkomis su
rengė prakalbas dėl išaiškini
mo dabartinės pasaulinės si
tuacijos ir Lietuvos padėties. 
Kalbėjo drg. R. Mizara, “Lai
svės” redaktorius iš Brookly- 
no. Jis aiškino dabartinę Lie
tuvos padėtį, kaip Vilnių Lie
tuvai Sovietų Sąjunga atida- Darbininkų Svetainėj, 
ve. Aiškino labai nuosaikiai.

Kalbėdamas apie pasaulinę vyks visų trijų mūsų
darbi- LLD kuopų narių susirinkimas.

Atitaisau Įsiskverbusią Klaidą
Mano buvo aprašyta apie 

drg. Krikščių pagerbimo pa- 
rę. Ten yra pasakyta—auka
vusiųjų surašė 
paviliono, kad 
O. Krikscienė. 
O. Kuktienė. 
klaidą.

dėl Lietuvos 
aukavo draugė 
Turėjo būti d.
Atleiskite už

Nemunas.

Cleveland, Ohio
Šaukiamas Visų Trijų LLD 
Kuopų Narių, Susirinkimas
Lapkričio 19 d., Lietuvių 

920 E.
79th St., kaip 6 vai. vakare į- 

miesto

Anekdotai
Du necivilizuoti indėnai, 

išėję iš girios, pamatė dvi
račiu v a ž i u o j a n tį baltą 
žmogų ir diskusuoja tarpe 
savęs:

“Tie balti gyvūnai tai tik 
yra neapsakomi tinginiai! 
Žiūrėk, jie net ir vaikščio
ja sėdėdami.”

“Važiuok palengva, ma
tysi mūsų gražų miestą.

Jeigu važiuosi greitai, tai 
pamatysi mūsų prastą ka
lėjimą.” — Didelis parašas 
įvažiuojant į Dupont, Pa., 
miestelį.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 982 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 Avenue X, BoroUgh of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

I----------- ------ ---------
Welcome

284 Avenue

NOTICE is 
EB 3279 has 
to sell beer at retail under Section 76 of the 

i Alcoholic Beverage Control Law
Fulton Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN J. BALLAS
2737 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1736 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, | 
'County of Kings, to be consumed off ^thc 
premises,

1786 Nostrand Ave.,

NOTICE 
RW 574 
to sell 
Section 
Control Law at. 269 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ADELHEID BECKMANN
269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7617 has been issued to the undersigned 

i to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1387 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

1387 Bedford Ave. Bar & Grill, Inc.
1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 2757 has been issued to the undersigned

1 to sell beer, wino and liquor at retail under
Į Section 132A of the Alcoholic Beverage 

Control Law at 363—5th Ave., Borough
' of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
1 sinned on the premises.

FRANK ZARZECKI & WITOLD MOSCICKI 
| 363—5th Ave., Brooklyn, N. Y.
' NOTICE is hereby given that License No. 

RL 7726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 945 Franklin Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises .

MONTGOMERY BAR & GRILL. INC. 
945 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

MICOLO VOLACCIO
Rest. Pizzeria Napolitana

X, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Beverage Control at 2737

WILLIAM HASŠELBRACK
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
lias been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under 
132A ■ of the Alcoholic Beverage

Biznieriai, kurie norite to naujo lietuviško paveikslo 
sieninių kalendorių, tuojau kreipkitės

Į dienraštį “Laisvę” adresuodami:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

arba telefonuokite STagg 2-3878

Padarome su lietuviškais ir su amerikoniškais 
kalendoriais, lokiais, kokių jūs reikalausite. Siųs
dami užsakymus malonėkite pažymėti, kokių kalen
dorių norite—lietuviškų, ar amerikoniškų.

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkan
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

padėtį, nurodė, kaip 
ninkai turėtų vienytis ir ko
voti prieš plėšikišką karą ir 
imperialistus. Sakė, kad šis 
karas nieko gero neduos dar
bo klasei, bet tik ašaras ir 
vargą. Darbo žmonės aukos 
savo gyvybes už kapitalistų 
reikalus. Dabar mes turėtume 
vienytis ir kovoti, kad mūsų 
šalis nebūtų įvelta į imperia
listinį karą. Mums nėra reika
lo kariauti už kapitalistų rei
kalus.

Prakalbos buvo geros ir pa
mokinančios. Publikos galėjo 
dalyvauti daugiau. Vienas da
lykas yra vertas atžymėjimo, 
tai, būtent, kad šiose prakal
bose moterų buvo daugiau, 
negu vyrų. Mat, vyrai užeina 
į saliūnus ir 
pamiršta savo 
reikalus.

Prakalbose
iš kitų kolonijų. Iš Lawrence 
buvo d. Penkauskas. Jis rū
pinos “Laisvės” vajaus reika
lais. Iš Lowellio net dvi maši
nos draugų buvo atvažiavę 
prakalbų pasiklausyti.

Buvo rinktos aukos dėl

Yra organizacinių ir visuome
nės svarbos klausimų, kuriuos 
būtinai turime bendrai aptarti 
ir išdiskusuoti.

ten prie stiklo 
klasės svarbius

buvo svečių ir

lėšų 
už- 

- - - t gimęs I rašomi tų, kurie aukojo dė
mėtus Dubliškių ; mažiau kaipo po 25 centus.

'Po 25 centus aukojo sekami: 
B. Paltanavičius, V. Valantu- 
keviČius, L. Večkis, D. Palta- 
navičilis, J. Tamašauskas, 
Radzevičius, F. Žukauskas, 
Radzevičius, J. Blažonis, 
Buslavičienė, M. Yonienė, 
Silskis, V. Sepulauskas, 
Buslavičienė, S. Barauskas, 
Pekarskis, V. Briedis, J. Vai
nauskienė, F. Buslavičius. Po 
50 centų aukavo: 
kas, V. Vilkauskas; 
aukavo dolerį. Viso 
rinkta $10.57.

Rengėjai taria 
ačiū visiems aukotojams.

Abelnai paėmus, prakalbos 
pavyko gerai. Publika likos 
užganėdinta.

Bukys, Kazys, žinomas dar padengimo. Vardai blivo 
kaip Charles Bukis, gimęs I 
apie 1889 i 
vienk., Subačiaus valse., Pa
nevėžio apskr. Į J. A. Valsty
bes jieškomasis išvyko 1909 
metais ir pradžioje gyveno 
Lewiston, Maine. Jo paskuti
nis adresas 1929 metais buvo: 
44 Bates Street, Lewiston, Me.

Kaikuriems iš jieškomųjų j 
priklauso turtai bei palikimai, 
kurie gali tekti svetimiems ne
atsiliepus teisėtiems įpėdi
niams. Jieškomieji arba apie 
juos žinantieji maloniai prašo
mi rašyti: Lietuvos Generali
nis Konsulatas, 16 West 75th 
Street, New York City. 
1939-X-21 d.

N.

J. Virbic-
J. Egeris 
aukų su

širdingai

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

Nariai-narės, perskaitę spau
doj šį pranešimą ir gavę pa
kvietimą nuo savo kuopų sekre
torių, visi be išimties dalyvau
kite viršminėtame susirinkime.

LLD 15-to Apskr. Sekr.
J. Mažeika.

Lietuvių Komunistų kuopa 
vienos trumpos savaitės bėgiu 
turėjo net tris parengimus: 
prakalbas, bankietą ir draugiš
ką parę. Suprantama, ne vie
nom savo jiegomis, bet koope-
Atsiprašome ir Pasirengę Tai

syti Paklaidas
ravimu mūsų miešto lietuvių 
pažangiečių.

Visuose tuose parengimuose 
buvo aukos rinkta ir gausiai 
aukauta; Pasirodo, kad ne visų 
aukavusių vardai ir pinigų su
mos spėta užrašyti. Drg. Šo- 
lomsko prakalbose yra praleista 
šių aukautojų vardai: St. Kaze- 
lionis ir G-aurilienė aukavo po 
50c; Pucevičius—30c.

O bankiete praleista taigi 
dd. St. Kazelionis ir šlakys, ku
rie aukavo po $1. Galėjo būt ir 
daugiau aukavusių .kurių vardų 
užrašyto jos nespėjo pažymėti.

Labai atsiprašome tų, kurių 
vardai ir sumos nepažymėta, 
taipgi dėkuojame pastebėjusiem 
ir šiuomi pataisome. Visuomet 
galima patėmyti, kad abelna su
ma aukų yra didesnė už nužy
mėtą surašė. Tą sudaro smul
kios ir nepažymėtos aukos. Bet 
auka praleista-nepažymėta ly
giai pasiekia tą patį tikslą, 
kaip ir paskelbta.

Tas įvyksta taip: rinkėjai per 
greitai eina pro aukautojus ir 
užrašytojos nespėja visų auka
vusių vardus surašyti.

Jei yra daugiau praleistų, 
lauksime nuo jūsų patėmijimų.

Komisija.

Kanibalas (žmogėdis) iš
girdęs kalbą apie Japonų- 
Chinų ir Vokiečių-Lenkų 
karus, ir žudynes gyvų 
žmonių tūkstančiais, ir po
draug apie badą tose vieto
se, kur žmones tūkstančiais 
užmuša, — nusistebėjęs sa
ko:

“Tai kvailiai, kad badau
ja! Kodėl jie nušovę žmo
gų nesuvalgo ?’ Juk tai ge
riausias maistas.”

Kunigo Gimine.

“Pabėgėliai”
Kaip praneša spauda ir 

radijo, per Latvijos sieną 
iš Lenkijos perbėgo ne tik 
lenkų kariuomenės daliniai, 
bet ir nemaži būriai vilkų. 
Jie, esą, karo veiksmų iš
gąsdinti apleidę Bieloviežo* 
girias ir perbėgę Latvijos 
teritorijom

Reikia tikėti, kad tarp
tautinės teisės nuostatais ir 
šie “pabėgėliai” bus nugin
kluoti ir internuoti.

SCHOOL DAYS
* GRUEN

Amerikos Firmas Puikiausias 
Riešinis Laikrodėlis

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

LĄUREL. ... . 15 |^wel GRUEN. Yellow 
. gold filled, Guildite back . . $24.75

CHIEF 4 . . 15 fewcl GRUEN. Yellow 

.gold filled case. Guildite back,.$24.75

Darbininkų Sveikata

(Tąsa nuo Z-ro pusi.) 
rui, o moterišką sunka mote
riai. Tokis gydymas ištrauktų 
iš desperacijos ir Jūsų nelai
mingą vyrą. Toks vyro dūki
mas yra'tiktai ženklas jo fizi
nio ir dvasinio menkėjimo. 
Jam pikta, kad jis eina silp-

įsteigta Jiuo 1892 metų
701 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
tarpe Graham ir Manhattan Aves.

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME
Kita krautuvė randasi 

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

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

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

y žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai jr 

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

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

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimdl, 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- . . ' . ’ ____________________________________ •

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsą krautuvę.
Mes turime slzų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

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

Vertes $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.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

•

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

Telefonai* EVergreen 7-1661

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

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

FRANK DOMIKAITIS
REST AURACIJ A

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name



Sestas puslapis LAISVA Pirmadienis, Lap. 13, 1039 w

NewYorko^ė02^Zinios Dr. B. Bagdasarof f

— ' IVisi į Sovietų Sąjungos Sukakties Minėjimo 
Vakarą Lapkričio 13, Madison Sq. Gardene!

200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts. 
Valandos: 11-1; fi-8; NcdėlioJ: ll-l

New York City
Staigios ir chroniAkos kraujo ir odos 

ligos gydomos.
Daroma Kraujo ir Alapimo Tyrimą 

Tel. Algonquin 4-8294

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

S

Viso didžiojo New Yorko ir 
apylinkių darbo žmonės ir jų 
draugai šiandien džiaugsmingai 
sveikins Sovietų Sąjungą, su-1 
laukusią 22 metų sukaktį. Dar-' 
bo žmonėms Sovietų sukaktis 
tebėra viena iš didžiausių šven
čių. I

Lietuviams ši sukaktis dvcjo-i 
pai svarbi. Didelėje didžiumoje 
mes esam darbo žmonės ir dėlto 
darbo žmonių paėmimas ir iš
laikymas galios, pakėlimas bu
vusios nualintos šalies ant to
kios aukštumos, kokioj dabar 
yra Sovietų Sąjunga, yra be
galiniai atsiekimai.

Kaipo tautai, lietuviam So
vietų Sąjunlgos sukaktis taip 
pat svarbi. Juk tik dėka įsistei
gusiems Sovietams Lietuvai bu
vo lemta atgaut nepriklausomy
bę. Sovietai patys pirmieji 
mums tą nepriklausomybę pri
pažino ir visada gerbė. Dėka 
jiems, Lietuvai sugrąžinta ir 
Vilnius, kurį Lenkijos ponų val
džia neteisėtai buvo užgrobus. 
Einant bendro apsigynimo su
tartimi, Sovietų Sąjunga stojo 
Lietuvos nepriklausomybės sar-

Nepriklausomas Darbietis 
Quill Ketvirtoj Vietoj;
Cacchione Eina 5-tu

GALĖS VAŽIUOT ABIEM 
LINIJOMIS UŽ 5c

Viešame Tranzito Komisijos

LAIVŲ SAVININKAI 
APGAUDINĖJA

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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.

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway

Joseph Curran, Nac. Jūrinin- 
posėdyje pereitą ketvirtadienį kų Unijos prezidentas, sako, 
skaityta laiškas nuo miesto kon-.kad 1,500 pavadintų “svetimša- 
trolieriaus McGoldrick ir Tran- 
sportacijos Tarybos pirmininko 
Delaney, prižadantis Bronx gy
ventojams važiuotę vienu fėru 
po sujungimo IRT su Indepen
dent linijomis.

Veltui išduodamu persėdimo 
pasu (transfer) galės persi
mai ny t prie 161st St. ir River 
Ave., kur Jerome Ave.-Wood
lawn linija perkerta Indepen
dent subvę.

Pažadas išgautas pasėkoj 
bronxieciu protesto dėl Tr. Ko
misijos tarimo nugriaut 6th ir 

„ 9th Avė. aukštojo gelžkelio lini-
balsus ir numatoma, kad būsią Į jas. Tačiau ir po šio pažado 
gerokai virš 10,000, taipgi sa- unijistai transportininkai tebe- 
koma, didžiuma Begun’o antro protestavo, 50 pikietų vaikščio- 
pasirinkimo balsų eisią už Quill J jo prie Tranzito Komisijos raš- 
taigi jis vienu kartu pašoks, tinęs, 270 Madison Ave., N. Y. 
Antro pasirinkimo balsai pra-(Mat, nugriovus tas linijas, 

2,800 darbininkų liksis be dar-1 
bo, tad unijistai nesutinka leist

ne-

Po trijų dienų skaitliavimo 
balsų, padėtis pažangiųjų kan
didatų buvo sekama:

Bronxe, kur visi pirmo pasi
rinkimo (first choice) balsai, 
apart Begun balsų, buvo 
skaitliuoti, nepriklausomas 
bietis Quill turėjo 37,793 
sus. Jis buvo ketvirtu, tik
žiau nei šimtu balsų atsilikęs 
nuo trečio, Dem. Partijos tary- 
bininko Keegan. Bronxe rinks 

1 tarybin inkus.

sū
dą r-

ma-

Viso kandidatų

vardai įrašyti į
dar nebaigti

Begun, kurio 
, balotus, balsai
skaitliuot. Jis jau turėjo 9,365

dėta skaitliuot šeštadienį.
Daugis balsų už Quill labai

nugązdino Amerikos Darbo
gybon. žinoma, lietuviai turim partjos Valstijos Komitetą, ka-
pamato džiaugtis tokio drau
gingo kaimyno sukaktimis.

Minėjime bus graži dainų, 
,muzikos ir liaudies šokių pro
grama. Keli žymūs kalbėtojai, 
kurių vyriausiu bus Earl Brow
der, Am. Komunistų Partijos 
general i s sekretorius.

Minėjimas įvyksta šį vaka
rą, pirmadienį, lapkričio 13- 
tą, Madison Sq. Garden, 50th 
St. ir 8th Avė.

Bilietai 40c, 
$1.10. Balkono 
gaunami prie dinų. 
7:30 vakaro.
LIETUVIAM KOMUNISTAM

Visi 5-tos kuopos nariai ra
ginami dalyvaut Madison Sq. 
Garden e. Kuopos 
mas bus lapkr. 20

Valdyba.

5 c, 83c, ir 
bilietai ' bus 

Pradžia

susirink i-

Lankėsi “Laisvėje”

A.,Penktadienį lankėsi K. ir 
ZambasiaviČiai ir Mrs. Skučas 
iš Reading, Pa. Jie čionai at
vyko į O. Markauskienės šer
menis. Ta proga aplankė ir 
“Laisvės” įstaigą. Drg. Zamba- 
siavičius atsinaujino prenume
ratą ir paaukojo $1.50 “Lais
vės” reikalams.

Taipgi lankėsi Ant. ir Liud
vika Gudzinskai iš Schenecta
dy, N. Y. Jie čion atvykę pasi
matyti su sūnumi ir pamatyti
jį futbolės lošyje tarp Missouri I Schick, dem., gavęs 31,173 bal- 

\ . ir New Yorko Universiteto ty- 
mų. Eugenijus šiuo tarpu Mis-

Sk souri U-te studijuoja žurnalisti
šką ir sėkmingai dalyvauja uni-
1 versiteto sportuose. Su universi- 
Iteto tymu jis ir atvyko New 
jYorkan. Aplankę “Laisvės” ir 
LDS įstaigas, dd. Gudzinskai 
paaukojo “Laisvės” reikalams

nugriaut linijas, kol jiems 
bus numatyta kiti darbai.

bais” jūrininkų, “nuduodama 
ateivių registracija” gauti plu.k- 
dyt su karo kontrabanda užlo- 
duotus laivus, yra surankioti 
Manhattane ir Brooklyne.

RADO NEGYVĄ KŪDIKI
Prospect Parke rasta nau

jagimis kūdikis-mergaitė per
rišta moteriška kojine ir su
vyniota paklodėj ir popieroj. 
Ambulanso daktaras sakęs, 
kad ji galėjus mirt tuoj po 

i gimimo. Nenumatoma, kad ji 
būt nužudyta.

Mire Dr. Livingston Far rand, 
72 m., švietėjas, ir vadas svei
katos srityje. Jisai išbuvęs Cor
nell Universiteto prezidentu per 
16 metu. c

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y.
Tei.: Glenmore 5-0191

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

BAR ir GRILL

dangi ta įstaiga dėjo visas pa
stangas jį disk red ituot, neda- 
leist būti išrinktu po to, kaip 
jis atsisakė su jais pūsti karo 
dūdon, balsuoti už karą remian
čią rezoliuciją.

šiuo tarpu aukščiau Quill’o 
stovi Cohen, dem., su 47,163 
balsais; Ninfo, darbietis, su 
40,593, Keegan, dem., su 37,892 
balsais.

Bronxe sugadintų balotų pri- 
skaityta 26,954.

Manhattane pirmiausia skait
liuota įrašytieji balotai 
Amterio balotai baigta 
knot. Jis turėjo 13,591 
geriau, negu komunistai

Atvyko Sovietų Sąjungos 
Ambasadorius

Pereitą ketvirtadienį,

ir tik 
suro- 
balsa, 
buvo

aprokavę. Manyta jis gausiant 
12,000. Baldwin, rep., eina pir
muoju; Strauss, fusionistas, an
tru.

Brooklyne pirmo pasirinkimo 
balsus baigs skaitliuot gal tik 
šiandien ar antradienį. Pabai
gus penktadienio darbą, Cacch
ione vis tebebuvo stipriu penk
tuoju. Jo balsų rata buvo paki
lus nuo 25-kių iki 26.5 per dis- 
triktą. Hart, dem., ėjo pirmuo 
ju; Sharkey, dem., antruoju; 
Laidler, darbietis, trečiu; Ca- 
shmore, dem., 4-tu; Cacchione, 
kom., penktu; Nolan, dem., 
6-tu; Earle, fusionistė, 7-ta.

Brooklyne šiemet rinks 6, o 
gal ir 7 tarybininkus.

Staten Islande pabaigė skait- 
i liavimą. Išrinktas Frederick

sus. Jis yra tarybininku esamoj

Du ginkluoti vyrai surišo 
tarnautojus Am. Sheeplined 
Coat Co. raštinėj, 1182 Broad
way, N. Y., ir išsinešė $3,000 
algų.

Lietuvoj Restaurantas 
ulfnc

Doku Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tei. EVergrcen 7-6678

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Divonų—Carpet Rugs
• Amerikoniukų, aziatiškų, ciiini&kų 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 šį skelbimų, tai gausite $1.49 vertės divonų už 89c.

KALeDŲ ir dėkų švenčių išpardavimas
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpeių, nepaisant gresiančio 

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

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

laivų
Rex, pribuvo New Yorkan So
vietų Sąjungos ambasadorius' City, 
Konstantinas Umanskis. Jis bu-) 4-0592 
vo išvykęs svečiuosna Maskvon 
pereitą vasarą.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pagelbininko prie pri

žiūrėjimo namo. Moku $15.00 j me
nesį ir taipgi duodu valgį ir vietą 
miegot. Darbas nuolatinis. Dėl dau
giau informacijų, prašau kreiptis po 

Į antrašu: 102'E. 114th St., New York 
, N. Y. Telephone:‘ Lehigh 

(267-269)

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
įdirbimo ir Impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Daug Aukojusiem Išduos 
Certifikatus

Komunistų Partijos finansi
nio vajaus vedėjai praneša, kad 
visiems aukojusiems savaites ar 
dienos uždarbį bus išduoti spe
cialiai certifikatai su generalio 
sekretoriaus Browderio ir na- 
cionalio pirmininko Fosterio 
parašais. L. K. N.

Išrinko Kuhn’o Teisėjus
Amerikos nazių German 

American Bundo viršininkui 
Fritz Kuhn’ui teisti jau išrink- 

12-kos teisėjų. 
Robert Jordon, 
pareiškęs neap- 
Jo priėmimas 

tėmytojus ir

ta “džiūrė” iš 
Vienas iš jų, 
sakoma, atvirai 
kenčiąs Bundo.
teisėju nustebino 
patį kaltinamąjį.

Klausinėjamas 
gynėją Sabbatino 
padėjėją

per Kuhno 
ir prokuroro 

McCarthy, Jordon
taryboj. Jo vienatinis oponentas aiškinosi galįs padėt į šalį sa- 
rep. Frank Marky gavo 16,048. vo nusistatymą prieš. Bunda ir

Queens pirmuoju eina Burke, teist Kuhną už pagrobimą Bun- 
antru Quinn, trečiu Conrad, vį-j^o turto ir suktybes, šioje by- 
si demokratai. Už Crosbie, komJ loję, sakoma, nebūsią nagrinė- 
kandidatą, įrašymu
1,509 balsai. Ten jau surokuota 
virš du trečdaliai distriktų.

paduota jama poltiniai .klausimai, tik 
įkaltinimas Kuhno dėl $5,641.24 
Bundo turto.

RANDAVOJJMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys, yra šiltas vanduo, garu šildo
mas. Kambarys didelis ir šviesus. 
Galima ir valgį pasidaryt. Kreipkitės 
po antrašu: 180 Hooper St., Apt. 33, 
Brooklyn, N. Y.

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteiktam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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 Barberini

Su jais kartu atvyko T. Yo- 
nušienė ir dukrelė Yulanda ap
silankyt pas dukterį-seserį Vili
ją, kuri Pratt Institute mokina
si dietos specialiste. 

—L--------------------

SUBADĖ SUBVĖJ
John Reimers sulaikytas 

už subadymą durklu IRT 
darbininko C. F. Newkirk ir 
jam atbėgusių pagelbon J. 
Thompson ir A. Doring. De
tektyvai aiškiną, kad Reimers 
prisipažinęs tą daręs iš kerš
to, esą, Newkirk raginęs jį 
stot unijon, kada organizavo
si CIO unija. Reimers, seniau 
irgi dirbęs IRT linijose, 
storaisiais metais buvęs 
leistas.

IŠAIŠKINO SENĄ ŽUDYSTĘ

Kings County teisme kvo- 
čiant Abe Dickermaną, suim
tą plėšiant tūlos moters apart- 

i mentą 1938 metų vasarą, iš- 
jsiaiŠkinę, kad jis tų pat metų! 
pavasarį nudėjęs Mrs. B. Mer ' 
sky, 871 Park Ave., kada j- 
užklupus plėšiant apartmen 
tą. Ta žudyštė iki šiol tebebu
vo neišaiškinta.

Žuvo Gelbėdama Dukterį
Mrs. Sara Lichtenstein ėjo su 

savo ll-.kos metų dukrele Mil- 
dreda į Tėvų Sąjungos mitingą I 
pereitą trečiadienį. Ūmai pama
tė ant jų užvažiuojant mašiną 
ir motina bandė• mergaitę nus
tumt iš kelio. Mašina užėjo ant 
i.biejų. Motina mirė, mergaitė 
randasi sunkiai sužeista. Vai
ruotojas Pietro De Vita sulai
kytas.

Vienas banditas pašautas ir 
kitas primuštas iki netekimo 
sąmonės besivejančio policis- 

pa-:to po apiplėšimo krautuvės 
at- prie 577 Columbus Ave., N., me. Sakoma, 

Y., ant $440, Trečias pabėgęs. (iš aukštutinės

A. Knudsen, 50 m., kepėjas, 
užsimušęs kalėjime 149 Ash
land PI., kur jis buvo uždary
tas kaltinant netvarkos kėli- 

kad jis iškritęs 
lovos.

NOTARY 
PUBLIC

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street . Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

RHEA

Open Day and Night
< 

A i

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

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

I Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duonų per paštų J kitus miestus, specluliai greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas

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




