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Ačiū draugui.
Brangios tradicijos.
Ir ten j ieškos raganų.

Rašo A. B.
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Tai dabar galės laisviau 
atsikvėpti ir garsusis Det
roitas. Miesto majoras re
akcionierius Reading praki
šo rinkimus. Majoru tapo 
išrinktas gana pažangus 
jaunas vyras Jeffries. Pa
žangieji lietuviai irgi gerai 
pasidarbavo šiuose rin ki
bimuose.

Bet džiaugtis netenka 
Clevelando ir Philadelphi- 
jos rinkimais. Ten senosios 
republikoniškos mašinos vis
ką pasigrobė. Ten žmonėse 
nebuvo vienybės, o be vie
nybės laimėti nieko negalė-, 
jo.

Drg. Chas. Bendleris iš 
Oakville, Conn., per drau
gus prisiuntė porą desėtkų 
numerių pradžioje šio šimt
mečio Londone ėjusio Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos leidžiamo organo “Dar
bininkų Balsas.” Tai buvo| 
dvimėnesinis žurnalas, lei
džiamas brošiūros formoje. 
Pradėtas leisti 1902 metais. 
1906 metais jau vadinosi tik 
“Darbininku.”

“Darbininkų Balse” ran
dame daug brangios med
žiagos apie tų laikų Lietu
vos darbininkų ir abelnai 
žmonių kovas su carizmu.

Daugiausia kovų ir kan
čių iškentėjo Vilniaus dar- 

. bo žmonės. Su Vilnium kie
tai surištos ne tik Lietuvos 
tautinės, bet ir darbiųipkų 
revoliucinės tradicijos. 1903 
metų “Darbininkų Balso” 
5-tam numeryj randame 
straipsnį apie Socialdemo
kratų Partijos dešimties 
metų sukaktuves. Partija 
susiorganizavo Vilniuje 
1893 metais.

“Darbininku Balsas” sa
ko: “Mieste pakilo kalbos. 
Ponai, kunigai pradėjo per
sekioti ką tik atsiradusius 
socialistus. Ir neužilgo pra
sidėjo areštai. Tarp suimtų
jų reikia paminėti Mikalau
skas ir Pikula. Mikalauskas 
—jaunas studentas, karštas 
žmogus, tikrai atsidavusis 
darbininkų reikalui. Po ke- 
letos metų mirė valdžios nu
kankintas. Pikula — darbi
ninkas iš Lenkijos, silpno 
būdo, įkliuvęs^išctavė drau
gus. Byla augo, areštai di
dinos. ..

“1894 m. prasidėjo judė
jimas Kaune. Ir tenai iš 
pradžių per neatsargumą 
daug žmonių įkliuvo.”

Dies Komitetas pradėsiąs 
raganų j ieškoti Amerikos 
aukštosiose mokyklose. Jis 
ten užuodęs daug “raudo
nųjų lizdų”.

Tam sutvėrimui raudo
nieji ir naktį sapnuojasi. 
Visur jis juos mato, visur 
jam jie neduoda ramybės.

Dar taip nelabai senai 
Dies priskaitė prie komu
nistų simpatikų ir Michi- 
gano valstijos buvusį gu
bernatorių Murphy. Bęt da
bar abudu, matyt, susitaikė. 
Aną dieną Murphy jau vie
šai pagyrė Dies’o Komitetą, 
būk jis atliekąs “puikų ap- 
švietos darbą.”

Liberalai Šliejasi prie re
akcijos. Visi išvien skina 
kelią Amerikos įvėlimui į 
europinį karą.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę, šilčiau.

No. 270

THE LITHUANIAN DAILY
LAISVĖS ANT,U^g;.„4.2.’ Ž2S"m««RTBECT Brooklyn, N. Y., Ketvirtad., Lapkričio (Nov.) 16, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

GREITAI BOSIANTI PERMAINA LIETUVOS VALDŽIOJE
* . K *

&

Dies’o Šaika, o ne Ko 
munistai yra Demo

kratijos Priešai
San Francisco, Calif. — 

Šiaurinės Californijos Mo
terų Demokratų Partijos 
Komitetas pareikalavo, kad 
atsakingi advokatai ištirtų, 
ar Komunistų Partija nėra 
pavojus Amerikos demo
kratijai. Tai Advokatų Gil
dijos skyrius, turintis 100 

I žymių advokatų, ištyrė da
lyką ir savo išleistoj knygu
tėj parodė, jog Amerikos 
Komunistų Partija nevei
kia po jokios svetimos šalies 
komanda; jog jinai nesuda
ro jokio pavojaus Amerikos 
demokratijai ir jog kongre
sinė Dieso komisija, kuri 
tuomi kaltina komunistus, 
yra pati didžiausias priešas 
demokratijos ir pilietinių 
laisvių abelnai.

TALKININKAI "SU
SPROGDINO” TAI
KOS PASIŪLYMĄ

Caracas, Venezuela.—Per 
gaisrą supleškėjo visas La
gunillas miestelis, prie Ma
racaibo ežero, Venezueloj, 
Pietų Amerikos respublikoj. 
Miestelis buvo medinis ir 
pastatytas ant sukaltų į 
ežero pakraštį stulpų. Jame 
gyveno beveik vien tiktai 
aliejaus - žibalo darbinin
kai su šeimynomis. Gaisre 
žuvę apie 800 iki 1,000 žmo- 

da Anglija ir Francija gale- nių, daugiausia vaikų. 2,- 
siančios kalbėt apie taiką su 00^ gyventojų J’ko 
Vokietija.

Berlin. — Hitlerio vald
žia padėkojo Belgijai ir Ho- 
landijai už pasiūlymą tar
pininkauti taikos darymui 
tarp Vokietijos ir Anglijos- 
Francijos. Bet to pasiūlymo 
negalį naziai priimti. Nes 
Anglija ir Francija užreiš- 
kė, jog Vokietija turi at- 
steigti Austriją, Čechoslo- 
vakiją ir Lenkiją ir panai
kint hitlerizmą; tai tik ta-

Girdai ir Faktai apie Suomiu'kybos' hL.į°.sa”delilJ.\Dtu"
Santikius su Sovietais

Helsinki, Suomija, lapkr. 
15.—Suomių laikraščiai ir 
radio šneka, kad suomiai 
priešorlaivinėmis kanuolė- 
mis nušovę žemyn vieną So
vietų lėktuvą, perskridusį 
per Suomijos sieną; kad 
Sovietų raudonarmiečiai 
darą grūmojančius bandy
mus su durtuvais pulti suo
mių kariuomenę tuojaus 
per rubežių, ir taip toliau.

Bet nė vienas Suomijos 
oficierius nepatvirtina tų 
radio ir laikraščių šnekų. 
(O armijos oficieriai ge
riausiai žino tokius nuoti- 
kius.)

Kita, tai Suomijos atsto
vai, sugrįžę iš Maskvos, tei
gia, jog derybos su Sovie
tais dar nėra galutinai nu
trauktos, ir tikisi, kad Suo
mija susitars su Sovietų Są
junga.

*?—■*. . ............... ................................ i .................... ,■ .,

s-----------------------------------
VIENO SUBMARINO ŽY

GIAI, PASAK NAZIŲ
Berlin, lapkr. 15.—Vienas

Vokietijos submarinas per, 1,360 tonų įtalpos. Be ^to, 
kelias dienas paskandino 26 
tūkstančius tonų įtalpos 
Anglijos laivų ir suėmė vie
ną kontrabandišką laivą, 
kaip praneša nazių koman
da.

Blogėja Švedijos Santikiai 
Su Naziais

Stockholm, Švedija, lapk. 
15.—Nutrūko derybos dėlei 
prekybos tarp Švedijos ir 
Vokietijos. Tai esą todėl, 
kad Vokietija nori prikai
šiot povandeninių sprogi- 
nių-minų tik už keturių my
lių nuo Švedijos krantų.

MIESTELIO GAISRE 
SUDEGĖ APIE 8 

ŠIMTAI ŽMONIŲ

sužeisti bei tapo benamiais.
Lagunillas miestelis buvo 

i svarbus centras žibalo pre-

gaisrui, pasipylė

giai to žibalo buvo išgabe
nama iš čia į Angliją.

Kilus 
degantis žibalas ant van
dens, ir ežeras virto lieps
nojančiu “pragaru.”

Vis Nėra Tikro Karo 
Vakaru Fronte

Berlin, lapkričio 15.—Tik 
kada - nekada persišaudo 
francūzų kanuolės su vo
kiečių kanuolėmis vakarų1 
fronte. Šiaip nėra veikimo.

Francūzai kiek labiau 
bombardavo vieną pasieni- 
nę vokiečių kalvą; bet vo
kiečiai ją atlaikę, kaip sako 
oficialis nazių pranešimas.

Chungking, Chinija. — 
Chinai atkariavo nuo japo
nų Tangsi miestelį netoli 
Shanghajaus. Chinų parti
zanai užpuolė japonus pa
čiuose Shanghajaus prie- (valstijoj susidariusius sava- 
miesčiuose. O Chinijos lėk- norius “šnipų medžiotojų” 
tuvai bombomis sunaikino lizdus.
kelias japonų kareivines1 Bet galva Washingtono 
Hankowe. j valdžios agentų, fašistuo-

NAZIAI SUNAIKINO DU 
PREKINIU ANGLU LAIVU

London. — Tą pačią die
ną, kai nazių povandeninis 
sproginys nugramzdino ka
rinį Anglijos /laivą naikin
tuvą, naziai taipgi arti An
glijos sunaikino prekinį an
glų laivą “Matrą”, 8003 to
nų įtalpos ir “Ponzano,”

jie nugramzdino žibalinį 
Norvegijos laivą “Arne 
Kjode,” 11,109 tonų įtalpos.

' Manoma, jog pastarieji 
trys laivai nuskandinti tor
pedomis bei kanuolėmis na
zių submarinų. Su Norvegi
jos laivu žuvę 17 jūrinin
ku.

Rooseveltas Jau Stabdysiąs Amerikos 
Laivų Pervedinė jimą Kariniam Bizniui
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas sakė laik
raščių atstovams, kad per- 
vedinėjimas Amerikos laivų 
kariškam bįzųiui po sveti
mų kraštų vėliavomis nela
bai sutinka su Amerikos 
bepusiškumo dvasia. — Tie
sa, jau yra įregistruota Pa
namoj apie 50 Amerikos 
laivų ir jie po svetima vė
liava gabena karo reikme
nis Anglijai ir Franci j ai. 
Bet anot Roosevelto, dau
guma jų nuėjo po svetima 
vėliava pirma, negu buvo iš
leistas dabartinis Amerikos 

i bepusiškumo įstatymas.
Iš prezidento pareiškimo 

suprantama, kad bus atmes
tas reikalavimas United 
States laivų linijos-kompa- 
nijos leist jai įregistruot 
aštuonis savo laivus Pana
moj dėlei karinio biznio.

Jungtinių Valstijų Mari- 
ninkystės Komisija jau bu
vo pritarus tų laivų perve
dimui į Panamos žinybą. 
Praeitą savaitę ir pats prez.

ROOSEVELTAS PRIEŠ SAVANORIUS ŠNIPUS
Washington. — Prasidė

jus europiniam karui, ėmė 
organizuotis Amerikoje fa
šistiniai vigilančių-“budėto- 
jų” lizdai įvairiose valsti
jose neva kovai prieš šnipus 
ir sabotažą.

Dabar prezidentas Roose
veltas, besikalbėdamas su 
laikraščių atstovais, pareiš
kė, kad jis priešingas tiem 
liuosnoriam gaudytojams 
šnipų ir sabotažninkų. Pre
zidentas atranda, jog tam 
užtenka valdiškų pareigū
nų.

Taip Rooseveltas atsiliepė 
ypač apie Brooklyne, N. Y., 
Naujojoj Anglijoj ir Ohio

ii.

ŽEMES DREBĖJIMAS NU
GĄSDINO PHILADELPHIA

telefonu vielas ir 
srovę, ir daugelį 
pusėtinai nugązdi-

Philadelphia, Pa. — Vėlai 
antradienio vakare žemės 
drebėjimas supurtė namus 
Philadelphijoj, ypač šiau
riniuose jos priemiesčiuose, 
kur vienoj kitoj vietoj nu
traukė 
elektros 
žmonių 
no.

Balti more j e žemės drebė
jimas kai kur numėtė pa
veikslus nuo sienų ir išvar-. 
tė naminius baldus, ypatin
gai šiaurinėje miesto daly
je.

Bridgeton, N. J., mieste
lis taip pat jaute žemes dre
bėjimą.

Pa- 
“vi-

Pa-

Rooseveltas sakė, kad šių 
laivų įregistravimas po 
narnos vėliava tai būtu v 

sai teisėtas” dalykas.

Darbininkų Protestai
veikė Prezidentą Pakeist 

Savo Nuomonę
Dabar gi Rooseveltas jau 

pakeitė savo nuomonę tuom 
klausimu. O tai, supranta
ma, todėl, kad CIO ir Am
erikos Darbo Federacijos 
marininkų unijos ir įvairios 
kitos darbo unijos smarkiai 
užprotestavo prieš Ameri
kos laivų perleidinėjimą į 
svetimų šalių žinybą. Prieš 
tai protestavo ir daugelis 
šiaip piliečių.

Todėl dabar valdiška Ma- 
rininkystės Komisija jau 
atmetė ir bankrūtuojančios 
Pacific laivų kompanijos 
reikalavimą leist jai įregis- 
truot keturis savo laivus 
Panamoj, kad pasipelnyt iš 
ginklų ir amunicijos gabe
nimo Anglijai ir Franci jai.

jantis J. Edgar Hoover vis 
tiek veikia kaipo patronas 
tų neva “patriotų”, kurie 
brukasi į liuosnorius šniuk- 
štus prieš kokius tai šnipus 
bei sabotažninkus.

(Antai, paišeliu pasižy
mėk laikraštyje kokią poli
tinę žinią kur nors užeigo
je New Yorke; žiūrėk, ir 
kiša savo nosį “savanoris 
detektyvas,” I ‘ 
kodėl?—kaip ne kartą pa-'du didelius Anglijos karo ’tuvai nukirto bent vieną 
stebėjo šių žodžių rašyto- laivus “Courageous” ir “Ro-, anglų lėktuvą, ir sako, jog 
jas.) yal Oak”, submariną

____________ I ley” ir nedidelį' šarvuotą; tepadarė, nors jie numetė 
dvyliką bombų, 
po 500 svarų.Trenton, N. J.—Užsieni

nes Politikos Sąjungos di
rektore Vera M. Dean pa
reiškė, jog Sovietai tik sau 
tarnauja santykiuose su Vo
kietija, bet jie nieku būdu 
netarnauja naziams.

Lietuvoje Laukiama 
Civilės Valdžios, 
Vietoj Karinės

Kaunas.—Dabartinė karinė Lietuvos valdžia su mi- 
nisteriu pirmininku generolu Jonu Černium rengiasi 
greitu laiku pasitraukt iš vietos, kaip praneša ame
rikinė žinių agentūra United Press. Sako, kad būsiąs 
sudarytas naujas grynai civilis, nekarinis ministerių 
kabinetas, kurio pirmininku tapsiąs Antanas Merkys. 
—Jis pirmiau buvo Kauno majoras (burmistras), o 
dabar yra Vilniaus vyriausybės galva.

Dabartinėje Lietuvos valdžioje, apart gen. Černiaus, 
yra dar keturi generolai.
ATVYKO PIRMIEJI RAUDONARMIEČIŲ BŪRIAI

Kaunas.—Įžengė į Lietuvą pirmosios dalys Sovietų 
raudonarmiečių, pagal Lietuvos sutartį su Sovietais, 
pasirašytą spalių 10 d.

Vieno raudonarmiečių pulko artilerija atvyko į Aly
tų. Motorizuoti raudonarmiečiai staptelėjo Gaižūnuo- 
se, netoli Kauno. Sovietų raiteliai maršavo į Prienus.

Neoficialiai pranešama, kad stipriausia raudono
sios kariuomenės dalis apsistosianti Naujojoj Vilei
koj, arti Vilniaus.

(O vakar paskelbtas pranešimas, taip pat iš Kauno, 
sakė, jog visi 20,000 randonarmiečių bus sustatyti ke
turiuose punktuose prieš Rytinės Prūsijos rubežių. 
Klausimas: katras pranešimas yra teisingesnis?)

NAZIAI NUSKANDINO 
PENKTĄ KARINI 

ANGLŲ LAIVĄ
London. — Naziu mina 

arti Anglijos pakraščių nu- ..________,___....-
skandino karinį anglų laivą1 Francija t nori įtraukti be- 
naikintuvą, kaip praneša' pusiškas šalis j karą prieš 
Anglijos laivyno minister!.-! Vokietiją; tai todėl Anglija 
ja; bet jinai slepia vardą to ir Francija gąsdina, kad na- 
žuvusio naikintuvo. Vienas ziai užpulsią Holandiją ir 
jo jūreivis prigėrė ar tapo Belgiją. O Amerikos valdo

vai prisideda prie tų gąsdi
nimų. Juk Amerikos konsu
lai Belgijoj ir Holandijoj 
jau ragino Amerikos pilie
čius išsikraustyt iš ten 
“akivaizdoj Laro pavojus.”

užmuštas, penki nežinia 
kur dingo, o 60 išgelbėta.

Kokie Yra Anglijos 
Naikintuvai

Anglija turėjo per 150 
naikintuvų. Tai įvairaus 
dydžio kariniai laivai. Pa-

1 vyzdžiui, vienas jų “Blan
che” turi 1,360 tonų įtalpos, 
yra 323 pėdų ilgio, plaukia! 
iki 35 mylių per valandą,! 
yra ginkluotas kanuolėmis, 
šaudančiomis 4 colių ir 7 
dešimtadaliu storio šovi
niais ir turi aštuonis vamz
džius torpedoms laidyti; o!
jo įguloj yra 138 jūreiviai iri £emyn Anglijos lėktu- 
oficienai. vus; “galbūt,” sužeidė vie- 
Sunaikinti Anglų Kariniai I ną karinį Anglijos laivą, ir 

Laivai . visi sveiki sugrįžo namo.

Su dabar žuvusiu naikin-, ANGLAi UŽGINČIJA NA- 
tuvu Anglija prarado jau. LAIMĖJIMĄ ORE 
penktą savo karini laivą, v t
šiame kare. Nazių subma- i London. — Anglų koman- 

klausdamas: ’ riniai pirmiau nuskandino da užginčija, kad nazių lek-

“Ox-j

laivą “Northern j-Rover.”

Tokio, lapkr. 15.—Japonų I 
jūreiviai ir kareiviai, iš^el-l 
ti laivais ant pietinio Chini- kandidatai į miesto t 
jos kranto, ties Pakhoi, vidutiniai gavo iki 47, 
pradėjo šturmuot chinus. balsų šiuose rinkimuose.

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

AMERIKA PILA VAN
DENI ANT TALKI

NINKU MALŪNO
Maskva. — Sovietų laik

raščiai rašo, kad Anglija ir

Vokiečių Lakūnai Laimėję 
Mūši Anglijoje

Berlin. — Nazių karinė 
i komanda paskelbė, kad jų 
; lėktuvai, nežiūrint blogo 
oro, sėkmingai bombardavo 
Anglijos Shetland salas į 

j šiaurius nuo Škotijos; nušo-

w » 'Jr**naziai mažai nuostolių ten

sveriančių
*. J '*o

lįįifatotiįjį. iičižf
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kietija .tvirtina, kad jiė daug daugiau 
nuskandino.

Iš viso ko matyti, kad imperialistai vis 
dar manevruoja, vis daro planus, kaip 
čia savo tarpe susitaikyti, kaip sumė- 
sinėti Chiniją, kitas mažiau apsigynimui 
prisirengusias šalis ir ypatingai Sovie
tų Sąjungą. Dar Londone, Paryžiuj, 
Tokio, Washingtone, Berlyne, Romoj ir 
kitur vis nenustota vilties, kad galima 
visiems imperialistams, visiems pasau
lio pavergėjams, susitarti prieš darbi
ninkų ir valstiečių valdomą šalį.

Margos Mintys rasis.—Bet kad tris lietu
vius iš Rusijos išdeportavo, 
tai tikrai žinau.
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Kas Užnugary} Finliandijos?
Suomijos (Finliandijos) delegacija 

priešakyj su Dr. Juho K. Paasikivi iš
važiavo iš Maskvos ir tuo nutrūko dery
bos tarpe Suomijos ir Sovietų Sąjungos. 
To buvo galima laukti. Jau virš mėne- 
sis laiko, kai Suomijos viešpataujanti kli
ka trukdė su Sovietų Sąjunga susitari
mą. Suomija 1919 metais, su pagalba 
Anglijos karo laivyno, pavergė visai arti 
Leningrado suleles Hogland, Bjorko, Se- 
skari ir Levansarri. Nuo tų salelių vi- < 
sai gali uždaryti Leningrado susisieki
mą su pasauliu. Tais pačiais metais Suo
mija pasigriebė ir sausžemyje teritori
jas, tik 20 mylių nuo Leningrado, iš kur 
tok šaunančios kanuolės gali griauti mie-; 
stą. Sovietų Sąjunga norėjo susiderėti 
su Suomija ir apsimainyti teritorijomis, 
gauti tas saleles, gauti prieplauką ties 
Hango ir Rybacki pussalį. Bet Suomija 
derybas sabotažavo ir ant galo jas nu
traukė. Tuo kartu jos užsienio ministe- 
ris ponas Erkko kelis kartus bjauriai iš- 
koliojo Sovietus.

Kodėl tail) Suomija smarkauja, kuri 
viso turi tik tiek gyventojų, kaip vienas 
Sovietų miestas Leningradas? Ji smar
kauja todėl, kad jos užnugaryj stovi 
Anglijos, Francijos ir Jungtinių Valsti
jų imperialistai. Ji smarkauja ir todėl, 
kad Švedijos, Danijos ir Norvegijos ka
rališkas muzėjus ją ginkluoja ir kursto 
prieš ■ Sovietus. Ji smarkauja ir todėl, 
kad, veikiausiai, slaptai ją remia ir Vo
kietijos naziai. Taigi, Suomija pasidarė 
nesukalbama, nachališka linkui Sovietų 
Sąjungos.

Bet ji savo tikslo neatsieks. Suomi
jos darbininkų klasė jau dabar smerkia 
savo valdonus ir reikalauja, kad jie pa
darytų su Sovietais sutartį. Suomijoj vi
si pažangesni žmonės piktinasi savo val
džia, kad ji slėpė ir slepia nuo jų So
vietų siūlomas sąlygas. Suomija sumobi
lizavo armiją ir fašistus, pastatė, prie 
Sovietų Sąjungos sienos, bet tas tokios 
mažos šalies negali ilgai išlaikyti, nes 
jau dabar vienos dienos karo prisiren
gimai atsieina apie milioną dolerių. Suo
mijos valdonai, klausydami užsienio im
perialistų komandos, tik sau sprandą 
nusisuks.

Ką Gi Jie Dabar Pasakys?
Tuojau, kai tik tarpe Sovietų Sąjun

gos ir Vokietijos buvo pasirašyta nepuo
limo sutartis, tūluose laikraščiuose pasi
pylė įdomių pranašavimų. Tie neišmin
tingi pranašai sakė: “Dabar komunisti
nis judėjimas susmuks, komunistinės 
partijos iškriks...” Daugiausiai buvo 
kalbėta apie USA komunistinę partiją. 
Buvo sakyta, jog nariai iš jos bėgą tūks
tančiais; toji partija atsistojusi ant pra
rajos kranto.

Mes tuomet nurodėme, jog tai yra ne
sąmonės, jog tos rūšies pranašystės .su
kompromituos pačius pranašus, o ne 
tuos, kurie buvo bandoma netikrais nu- 
pranašavimais sunaikinti.

Na, ir kas gi po to visko pasirodė? 
Štai jau tuoj sueis trys mėnesiai, kai pa
minėtoji sutartis pasirašyta. Ar USA 
Komunistų Partija dėl to susmuko? Ne! 
Kiek žinoma, ji per tąjį laikotarpį dar 
pakilo. Niekad į komunistinius mitingus 
tiek daug žmonių nesilankė, kai šiuo 
metu. Niekad jų spaudos taip neįverti
no, kai dabar. Jų žodis darosi vis sva- ’ 
resnis, vis didesnis.

Imkim, štai, pavyzdį. Pereitą pirma
dienį šitų žodžių rašytojui teko dalyvauti 
didžiulėj Madison Sq. Gardelio salėje 
(New Yorke), kur telpa virš 22,000 žmo
nių. Dar prieš aštuntą valandą salė bu
vo pėrsipildžiufe,—22,000 sėdynių užim
ta. O reikia atsiminti, kad kiekvienas, 
įėjęs į salę, apart programos dalyvių, tu
rėjo užsimokėti įžangos po 25c., 55c., ir 
$1.10!

Tūkstančiai žmonių grįžo nuo duiįų,—♦ 
nebuvo įleisti, nesutilpo.

Bet tai ne viskas. Kadangi šis masinis 
susiėjimas buvo ruošiamas New York o 
komunistų, tai jie rinko aukas savo kam
panijai,—spaudai, organizacijai ir gyni- 
muisi nuo reakcijos.

Kiek gi, jūs manote, ten buvo surink
ta aukomis?

Nemažiau ir nedaugiau kaip $13,719.19!
Tenka priminti: ne visi ten buvo ko

munistai. Labai didelį nuošimtį sudarė 
nepartiniai žmonės,—darbininkai, profe
sionalai ir smulkūs biznieriai. Greta šitų 
žodžių rašytojo sėdėjo ispanų tautybės 
žmogus, — biznierius, nepartinis. Kai 
priėjo aukų rinkėjas, jis parašė čekį ver
tėje $5.

Ką gi tas viskas parodo? Ogi tai, kad 
tie visi pranašai, kurie skelbė Komunistų 
Partijai mirtį, nežinojo, ką jie šneka.

Tatai parodė ir tą, kad žmonės labai 
pri jaučia Sovietų Sąjungai,—šis mitin
gas buvo suruoštas 22-metinei Lapkri
čio Revoliucijos sukakčiai paminėti.

Taigi, jūs, pranašai, pagalvokite, kur 
jūs su savo plepalais einate? Jūs esate 
maži, bet šitokiom pranašystėm save dar 
mažesniais padarote!

Genys margas, bet svieto 
mintys dar margesnės. O 
jeigu kas bandytų tas mar- 
guoles suderinti, tai atsi
durtų lyg kokiame užbur
tame rate.

Po Pasaulinės Parodos 
lietuvių dienos važiuoju 
darban. Tame pačiame va
gone važiuoja trys lietuviai. 
Jie kalbasi apie “pasaulio 
reikalus.” Vienas jų sako:

—“Naujojoj Gadynėj” Stil- 
sonas rašo, kad žodžių ir 
darbų negalima suderinti.

—Jei nepajėgia suderinti, 
lai ir bederina,—atsiliepia 
antras.

—palauk, duok pasakyti, 
—atkerta pirmasis. — Jis 
sako, kad prie Lietuvos pa- 
viliono vyrų būrys smerkė 
Staliną ir visą jo politiką, 
o paskui tie patys vyrai nu
ėjo į Sovietų pavilioną ir 
ten maukė stalininę vodką. 
Vadinasi, žodžiais smerkia, 
o darbais remia Staliną...

—Ir tas rurr... drįsta 
taip rašyti, — įsimaišo tre
čias.—Juk aš pats buvau 
Sovietų restorane ir net 
negalėjau prie “baro” pri
eiti, nes pats Stilsonas, jo 
žentas, Strazdienė ir kiti jo 
bičiuliai laike apgulę “ba
rą” ir maukė sovietinę deg
tinę, kaip veršiai buizą...

—Už tai nei Stilsoną, nei 
jo bičiulius negalima 
smerkti, — atsiliepė antra
sis.—Stilsonas su bičiuliais 
nuo pat ankstybo ryto bė
giojo po Pasaulinę Parodą 
ir manė, kad kur nors su
ras du syk varytos trocki
nės išsigerti, bet nesuradę 
užėjo nors stalinine trošku
lį numalšinti...

Nežinau kuomi tos disku
sijos užsibaigė, nes ant 
Atlantic stoties jie išlipo, o 
aš turėjau toliau važiuoti.

Praslinkus kelioms savai
tėms vėl traukinyje girdžiu 
lietuvių kalbą. Vienas sako:

—Stilsonas savo gazietoj 
virozija, kad Rusijoj Stali
nas visus šunis išnaikino...

—Ir gerai padarė,—per
kerta antras.—Juk dabar 
šunų pareigas atlieka Stil- 
sonai, Strazdai ir kiti...

Čia vėl neišgirdau pabai
gos, nes man reikėjo išlipti 
ant Franklin Ave. stoties.

Šiomis dienomis važiuo
jant vėl išgirdau lietuviš
kus garsus. Pakreipiau vie
ną ausį, nes kita negirdžiu, 
ir klausau apie ką tie tau

tiečiai kalba. Vienas sako:
—Ar lūatei, “Naujoji Ga

dynė” rašo, kad bolševikai 
iš Vilnijos deportuoja šim
tą tūkstančių lietuvių į Lie
tuvą? “Naujoji Gadynė” | 
kviečia visus protestuoti 
prieš tokį Rusijos bolševi
kų žygį.

—Apie deportavimą šim
to tūkstančių lietuvių nieko 
negirdėjau, — atsako ant-

—Kaip tai tris?...
—Nagi paprastai: Stilso

ną, jo žmoną ir dukterį...
Čia vėl mus perskyrė At

lantic stotis. Ir aš, besvajo
damas, kaip galima būtų su
derinti žmonių margas 
mintis, nei nepasijutau, 
kaip dirbtuvėj atsidūriau, o 
ten jau nebuvo laiko apie 
tai svajoti...

švenčioniškis.

Gražus Pluoštas Dovanų
Laisvės Choras iš Hart

ford, Conn, puikiai įvertina 
savo dienraštį ir Jubilėjum 
pasveikino Su $8. Labai gra
žus dalykas.

{“Laisvės” Koncertą at-; 
vyko keliolika svečių iš to-1 
liau. Iš atsilankiusių drg. 
Juozas Beržinis, iš Hart
ford, Conn., paaukojo $5.00 
savo dienraščiui ir K. Akso- į 
mitaiiskas $2.00. Geras1 
“Laisvės” korespondentas 
Berželis iš Hillside, N. J., 
pasveikino savo dienraštį 
Jubilėjum su $5.00.

Geri “Laisvės” platinto
jai ir visuomenininkai drau
gai J. ir L. žemaičiai iš 
Waterbury, Conn., atvykę į 
“Laisvės” koncertą paau
kojo dienraščiui $3.00.

Jau gerokas laikas atgal 
drg. S. Kuzmickas iš She
nandoah prisiuntė laiškutį, 
kuris skamba sekamai:

“Draugai:
“Šie draugai suaukavo dėl 

draugų Stankevičių už ‘L.’ 
prenumeratą pusei metų 
$3.00—Kučinskas 75c. O. j 
Braitienė, 50c. Po 25c.—Ci- 
žauskas, Elvikienė, Slekie- 
nė, Naravienė, Overaitienė, 
Kuzmickienė ir smulkiais 
surinkta 25c.”

Zambacevičius, Reading, 
Pa.

Po $1.00: A. Barodica, 
Kenosha, Wis., P. Antanuk, 
So. Boston, Mass., K. Stat
kus, Z. Klibienė, Chicago, 
Ill., J. Kučinskas, Newark, 
N. J., Antanas Kindaras, | 
Bloomfield, N. J., Stasys 
Meškys, Baltimore, Md., J. 
Vasczkis, Quincy, Mass., J. 
Shopes, New Britain, Conn., 
Geo. Stossell - Stasevičius, 
Pittsburgh, Pa., Joe Kacu- 
lis, E. Brewster, Mass., L. 
Ničienė ir S. Uknienė, Phi- 
la., Pa.

Po 50c.: Tony Yakevich, 
Roundup, Mont., K. C. 
Kreigzdis, Worcester, Mass.,1 
J. Shagov, Anson, Me., O. 
Raščikienė, Alliance, Ohio, 
A. Sheiris, New Kensing
ton, Pa., P. Grybas, Aber
deen, Wash., J. Kulpinskūs, 
St. Louis, Mo., J. Birbilas, 
St. Clair, Pa., I. Urmonas, 
Chicago, Ill. ir Victor Ke- 
bart, Coketon, W. Va.

Širdingai dėkojame drau
gams, kurių vardai aukš
čiau telpa už puikią paramą 
ir turime vilties, kad dau-j 
gelis apšvietą branginančių 
žmonių paseks juos.

P. Buknys.

Jis Apsirūpinęs
Policininkas į žmogų, ku

ris atsisėdęs tarp tramva
jaus bėgių su duonos kepa- ' 
lu rankose:

—Tai ko gi, drauguži, čia 
sėdi dabar?

—Noriu nusižudyti.
—Bet kodėl duoną ranko

se laikai?
—Nenoriu badu mirti, kol 

tramvajus atvažiuos.

% Jo Laimė
—Vakar kišenvagis man 

būtų gražiai kišenius aptušti
nęs, jei ne mano žmona.

—Tai ar ji pastebėjo ir 
pradėjo šaukti ?

—Ne, visai ne tai, jos ten 
ir nebuvo.

—Bet juk tamsta ją minė
jai !

—Taip, kai po pietų buvau / 
truputį prisnūdęs, ji pasisten- A 
gė pirmoji kišenius aptuštinti.

Mažutis Skirtumas
-r-Pone Slankiau, — .taria 

tarnas,—į laukiamąjį įėjo kaž 
koks ponas, kuris nori su 
tamsta pakalbėti.

—Ar nepasisakė, kas jis 
per vienas? — klausia Slan
kius.

—Sakyte nesisakė kas, bet 
sakosi atėjęs su sąskaita.

—Jei mokėti nori, tai pa
kviesk tuoj įeiti, o jei gauti, 
tai kviesk atsisėsti.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai •

Tai pagirtinas draugiš
kumas materialiai neišga
linčiam draugui užsimokėti 
už dienraštį sumetė ir už
prenumeravo jam visiem 
metam atmintiną dovaną.

Daugiau dovanų bei pa
sveikinimų savo dienraščio 
20 metų Jubilėjum gavome 
sekamai:

Po $2.00: drg. Gudzin, 
Schenectady, N. Y., LLD 90 
kp., Youngstown, Ohio, V. 
Černauskas, Rochester, N. 
Y. ir J. Shukis, So. Boston, 
Mass.

Po $1.50: V. Naruševi
čius, Kenosha, Wis., K. Dze- 
večka, Bronx, N. Y. ir K.

Vokietija Jau Nekliudys 
Laivo “City of Flint”

Washington. - Vokietijos 
valdžia pranešė, kad jos ka
ro laivai nemėgins' užpult 
ar suimt prekinį Amerikos 
laivą “City of Flint”, kai 
jis grįš namo iš Norvegi
jos.

(“City of Flint”, plaukęs 
su kontrabandiškais krovi
niais į Angliją, buvo nazių 
suimtas. Paskui Norvegija 
atėmė tą laivą iš nūzių jū
reivių ir leido jam grįžt 
namo.)

“Laiką” Immigrantui Nega
limą Sutrumpinti

Klausimas
Aš per kiek laiko dabar 

stengiuos parsitraukti bro
lio vaiką į Suv. Valstijas, 
bet Amerikos konsulas jam 
pasakė, kad jis turi laukti 
du metu dėl immigracijos 
vizos. Tūlas mano draugas 
sutrumpinti imigrantui lai
ką advokatui davė $75. Ar 
ir aš galiu taip padaryti?

«
Atsakymas

Tikime, kad tamsta klys
ti, kuomet sakai, kad advo
katui užmokėta $75, su
trumpinti laiką imigrantui. 
Kiek mums yra žinoma, 
nieks to negali daryti. Iš
duodamas Amerikos vizas, 
Amerikos konsulas seka,

Dešimts Savaičių Karo
Tai jau dešimta savaitė, kai eina karas 

tarpe Vokietijos, Anglijos ir Francijos. 
Kol kas tas karas yra didžiausiame mig- 
lyne. Pirmiau francūzai garsinosi, kad 
jie “eina pirmyn,” ima Vokietijos terito
riją. Paskui vokiečiai juos “išvarė”. 
Kiek ten žmonių žuvo, niekas nęzįnp. 
Viskas yra uždengta slaptybės skraistė.

Kelios savaitės atgal francūzai palai
dojo pirmą auką, tai buvo fotOgrafistas, 
kuris nukrito nuo troko ir užsirriušė. Šią 
savaitę vokiečiai paskelbė, kad jie palai
dojo savo pirmą auką. Atrodo, kad saus- 
žetnyj, “baisiame kare,” dar tik du žmo
nės žuvo. Ar taip yra, tai slaptybė, bet 
kad abi pusės sėdi už savo tvirtumų, 
tai yra'aišku. Kalbų ir planų daug, bet 
veiksmų nėra. '

Ore buvo kiek susikirtimų, bet ir tai 
šešėlis, lyginant tą net su tais mūšiais, 
kokie buvo tarpe lenkų ir vokiečių. Vo
kietija visų pasiutimu bombardavo Len
kijos miestus ir net sodžius.

Ant jūrų eina submarinų ir karo laivų 
kova. Kaip Anglija pripažįsta, tai si|b- 
marinai per šimtą laivų nuskandino. Vo

Apie Trockistus Lietuvoje
Mes nežinome, kiek Lietuvoj yra troc- 

' kištų, kaip jie ten stiprūs. Bet kad jų 
ten yra, tai savaime suprantama. Mes 
taip pat žinome, kad trockistai priešta
raus Lietuvos-Sovietų Sąjungos sutar
čiai. Trockistai—patys didžiausi Sovietų 
Sąjungos priešai, ir todęl jie viską visur 
bandys daryti, kad pakenkus Sovietų 
Sąjungai, kad pakenkus komunistiniam 
judėjimui, kad pakenkus bendram dar
bininkų judėjimui.

Todėl visiškai neįstabu, jei šiandien 
trockistai Lietuvoj bandys kelti triukš
mą. Tą patį jie daro Amerikoj ir kitur.

Tūla Amerikos lietuvių spauda bando, 
tačiau, sumaišyti trockistus su komu
nistais, kuomet tarpe tų dviejų yra mil
žiniškas skirtumas, nepereinama prara
ja. Tokis dalykų sumaišymas reikalui 
nepasitarnaus. Atžagariai, tas gali tik 

į labiau visą padėtį aptemdyti.
Gal kai kas paklaus: tai kaip tuomet 

atskirti komunistus nUo ti’ockistų, juk 
i Lietuvoj abieji vadinasi tais pačiais pa
vadinamais ?

• A > <;

■

ra *

Namai Ispanijos karo našlaičiams priglausti. Jie randasi Francijoj ir palai
komi visuomenės lėšomis.

Mūsų nuomone, šitaip turėtų būti at
skiriama: Leist Lietuvos Komunistų Par
tijai viešai veikti. Kai ji bus vieša, le- 
gaiiška, kak ji; visus savo reikalus ves

išsivalys: atsiskirs grūdai nuo kūkalių. 
.Patys komunistai trockistus izoliuos ir 

. visųpmęnei juos aiškiai parodys. Tik to- !
kiu būdu, mes manome, galima visą rei-

visiems piliečiams matant, per spaudą ir kalą išvesti sveikaton tautai ir darbinin- 
susirinkiniūs, tai ■ ir - trockistai tuomet • kų judėjimai.

kas “pirmiaus atvyksta 
tam pirmiaus vizą duoda
ma.” Gal žmonės kitaip ti
ki, bet mes nežinome nei 
vieną atsitikimą, kur konsu
las išdavė aplikantui vizą 
prieš jo laiką.

FLIS.

A. L. D. L. D. Kuopų 
Valdyboms 

Draugai!
Prašome iki 20 d. lap

kričio prisiųsti j centrą Cen
tro Komiteto balsavimų 
blankas.

Kitas prašymas — aplan
kykite tuos narius, kurie 
dar nepasimokėjo duoklių 
už 1939 metus, išrinkite 
jas, nuneškite jiems šių me
tų knygą ir išrinktas duok
les tuojaus prisiųskite į cen
trą, nes mes turime pa
dengti visą eile bilų.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr. .

susirinkimus, tai ■ ir - trockistai tuomet



16, 1939

-
T U J IJWU UJ ■ iii 1 1

■ ‘.į**’ f

v <■** .ė''.* '.r kiiV '< J. f ' 1 •• vi” -T5 r.' • ' : v ’ •' •’ ' •T’-’ •“ <' •nj. •" • -T» v.h-• ,. x!a. . ■ •■ .*• - ■» y • , v >

LAISVEi
Retvirtad., Trečias puslapis

Vilniaus Krašto Ūki 
I 

nė Reikšmė
' Šiandieną prie Lietuvos 
grįžo Vilniaus kraštas. Nuo 
neatmenamu amžių lietuviu 
gyvenamos ir jų krauju bei 
prakaitu gausiai aplaisty
tos žemės susijungia su to
mis žemėmis, kuriose jų 
broliai jau trečias dešimtis 
džiaugiasi laisvu gyveni
mu. Prieš šešis šimtus me
tų didžiojo kunigaikščio Ge
dimino įkurtoji sostinė 
si ruošusi sutikti savo 
ruosius šeimininkus.

Tačiau rūpestingas
mininkas, prieš imdamasis 
tvarkyti savo padidėjusį 
ūkį, turi visų pirma susipa
žinti" su tuo ūkiu. Kas gi 

ūki- gali

pa
tik

šei-

fabrikas. Atrodo, čia galė
tų būti statomas mūsų tre
čias cemento fabrikas. Yra 
labai gero molio plytoms. 
Durpynų nedaug ir tie pa
tys visiškai neištyrinėti.

N e t u r t i n gas Vilniaus 
kraštas nė upių jėga. Len
kija buvo radusi tik vieną 
tinkamą vietą statyti van
dens 
čiau 
kusi 
nūs.
tačiau 
krašto upės svarbios 
kaip transporto keliai Bal
tijos jūros link.

Vilniaus ežerai, kuriais 
didžiuotis ypatingai 

krašto šiaurė, teikia pragy
venimą nemažam žvejų šei-

elektrinei—Nerį aukš- 
Vilniaus—ir ją įtrau- 
į elektrifikacijos pla
čios vietos pajėgumas 

menkas. Vilniaus 
tik

yra Vilniaus kraštas 
niu atžvilgiu?

Daug kas įsitikinę, 
Vilniaus krašto žemė 
dėm bloga ir kad jis

kad » _
per- mynų skaičiui. Ūkinės reik- 
net šmės jie turi dar tuo, kad 

pats neišsimaitina. Tai ne- patraukia turistus. Nemažą 
tiesa. Blogos žemės yra ar- patraukimą turistam reikš 
čiau buvusios demarkacijos ir Ašmenos—Lydos aukštu - 
linijos ir ypatingai Vaiki-,mos, vietomis siekiančios 
ninko — Varėnos — Mar-' per 300 m. nuo jūros lygio, 
cinkonių apylinkėse, be to,1 kurių kitur jie neras. Aps- 
pačioje šiaurėje. Šiaip gi kritai, turizmas į Vilniaus 
žemė yra vidutinė, prie mo- kraštą iš kitų Lietuvos da- 
lio. Šiaurinėje Vilniaus ap-Jių, reikia laukti, bus labai 
skrities dalyje ir Švenčionių ( didelis. Tam reikia gerai 
apskrityje yra net labai ge- pasiruošti.' Iš turizmo vie
nų juodžemių.

Reikia tačiau pažymėti, gražių pajamų.
kad Vilniaus krašto ūkis’ Pramonė Vilniaus krašte 
yra nepaprastai apleistas.' menka, nepaisant to, kad ji 
Todėl ir derliai ten žemi—'galėjo naudotis Lenkijos 
vos 8—9 dvigubi centneriai t kuru ir žaliavomis. Visose 
nuo ha, tuo tarpu visos Lie-' pramonės įmonėse dirbo tik 
tuvos vidurkis yra 12—13 5-6,000 darbininkų. Tačiau 
dvigubų centnerių nuo ha.1 Vilniaus krašto pramonė 
Jie prilygsta Dzūkijos der- buvo labai susmulkėjusi. 
liūs, kurie pas mus iki šio- i Pas mus įvairiu pramonės 
lei buvo laikomi žemiau- įmonių yra beveik tiek pat 
siais. Reikės padėti labai ( (kiek daugiau), tačiau jose 
daug pastangų ir lėšų, kad dirba ne 5,000-6,000, bet 25 
jie pakiltų iki bendrojo vi- t ūk s ta nei ai darbininkų, 
sai Lietuvai lygio. i Skirtumas toks didelis, kad

Vilniaus kraštas turtin- stačiai nesinori tikėti, jog 
gas miškais. Jais apaugę taip ‘ gali būti, 
daugiau nei 20 nuoš. viso nrieš kelias dešimtis metų 
ploto, nepriklausomoje Lie- buvusiame svarbiu pramo
tu voje gi miškų nėra nė nės centru, toli pralenkusiu 
17 nuoš. Tačiau Lenkija ne- = 
sinaudojo tikru o ju Vilniaus 
krašto miškų transporto ke
liu—Nerimi ir Nemunu, to
dėl nebuvo nė rūpinamasi, 
kaip miškus racionaliai iš
naudoti. Visoje Vilniaus1 
vaivadijoje medžio ir popie
riaus pramonėje dirbo tru-- 
pūtį daugiau nei 2,000 dar
bininkų. Be to, medžio ir 
popieriaus pramonės pro
duktai negalėjo pakelti 
konkurencijos su Lenkijos i 
vakarų ir pietų tos pačios, 
rūšies pramone. Tik dabarj 
susidaro palankios sąlygos 
Vilniaus krašto medžio ir 
popieriaus pramonei atgy
ti, nes jos produktų eks
portui atsiveria patogūs ke
liai.

Žemės gelmių turtais Vil
niaus kraštas, kaip ir visa 
Lietuva, nepasižymi. Spėja
ma, kad Birštono — Drus
kininkų apylinkėse gali bū
ti druskos, bet tai dar ne
ištirta. Iki praėjusio am
žiaus vidurio Vilniaus kraš
te veikė net keturios gele
žies tirnyklos, kurios nau
dojo balu rūda. Pristigus 
vietoje pigaus kuro, tirpvk- 
los liovėsi veikusios. Valki
ninko — Merkinės apylin
kėse ir toliau Gardino lin
kui yra nemaži kreidos klo
dai. Prieš 1914-1918 metų 
karą Valkininko apylinkėse 
buvo net pradėjęs veikti lie
tuvių pastatytas cemento

Kauną, pramonės .verslo liu
dijimų būdavo išperkama 
apie 500, gi Kaune—apie 
2,000.

Taip pat menka ir preky
ba. Prekybos verslo liudiji
mų Vilniaus krašte būdavo 
išperkama 12-13,000, pas 
mus — dvigubai. Išpirktų' 
prekybos liudijimų vos ke
liolika būdavo pirmos rū
šies, o pas mus—per šim
tą. Vilnius buvo virtęs pa
prastu vietinės prekybos 
centru. Jame nebuvo jokios 
prekybos įmonės, kuri savo 
apyvartomis galėtų prilyg
ti Kauno stambiąsias ko
operatines ir privatines 
prekybos įmonių apyvartas.

Vilniaus krašto ūkinę 
reikšmę labai pakelia jo ge
ležinkeliai. Per Vilnių eina 
labai svarbios,^ tarptautinio 
susisiekimo geležinkelio li
nijos: 1) Leningradas— 
(Talinas—Ryga) — Vilnius 
—Varšava—Pietryčių Eu
ropa, 2) Maskva—Vilnius— 
Kaunas — Karaliaučius — 
Berlynas—Vakarų Europa, 
3) Ukraina — Vilnius—Ry
ga — Liepoja — Klaipėda. 
Šitos pagrindinės linijos 
tampriai surištos savo tar
pe. Vilnius yra jų visų 
mazgas. Yra pagrindo ma
nyti, kad mūsų kaimynas— 
Sovietų Rusija nemažą sa
vo prekių dalį nukreips į 
Vakarų Europą. Jos eis mū
sų geležinkeliais. Tuo atve
ju ir mes galime tikėtis 
gausią žymių pajamų iš 
tranzito. Iki šiol Lietuvos, 
kaip tranzito krašto reikš
mė buvo žymiai sumažinta, 
išjungus Vjlnių iš Lietuvos 
geležinkelių sistemos. Da
bar tai atitaisyta ir tiek 
Vilnius, tiek Lietuvos gele
žinkeliai atgaus prarastą 
reikšmę.

LIETUVOS ŽINIOS
ŠIAULIAI

Didelė Katastrofa
Rugsėjo 28 d. greitasis 

traukinys, ėjęs iš Šiaulių į 
Kauną, Zoknių pervažoje su
sidūrė su Šiaulių miesto auto
mobiliu Š 154, kurį vairavo 
pats automobilio savininkas 
Stankevičius St. Prie pervažos 
Zoknių šakoje tuo metu buvo 
pastatyta 10 prekinių vagonų, 
dėl kurių šoferis nepastebėjo 
iš Šiaulių pusės ateinančio 
traukinio, o kai užvažiavo ant 
pervažos — .traukinys buvo 
jau tik už kelių metrų. Auto
mobilio vairuotojas susiorien
tavo dar pasukti automobilį 
šonu, tačiau katastrofos jau 
nebeišvengė. Trenkęs į auto
mobilį, garvežys išmetė iš jo 
Statkutę ir, kelis metrus pa- 
vilkęs, sunkiai sužalojo galvą 
ir vieną koją, šoferiui Stan
kevičiui sužeista galva, o kiti 
du keleiviai — čekų inžinie
rius, statąs Rekyvoje elektros 
stoties mašinas, ir dar viena 
mergina — tik lengvai »pri
trenkti. Sužeistieji karo avia
cijos greitosios pagalbos auto
mobiliu nugabenti miesto ligo
ninėn. Mašina visiškai sudau
žyta.

Už Nešvarumus Duonoje— 
30 litų

Tūlas J. Ligeika pranešė 
policijai, kad iš “Nemuno” 
kepyklos pirktoje duonoje jis 
radęs nešvarumų. Kepyklos 
savininkui A. Landbergui bu
vo iškelta byla ir jis nubaus
tas 30 lt. bauda arba 3 parom 
arešto.

tąjį žodį užmiršęs, meilė at
šalo, o persikėlęs į Seredžių 
vedė kitą merginą.

Nominaitytė atvyko į Sere
džių pas Dabašinską sąskaitų 
suvesti. Dabašinskas, žinoma, 
pinigų negrąžino, apie meilę 
ir kalbos negalėjo būti, be to, 
nuskriaustai merginai jisai 
dar į veidą kirtęs. Tada No
minaitytė išsitraukė ,i pištalietą 
ir keliais šūviais jį' mirtinai 
nušovė.

S.L.A. Nominacijų

SLA 143 Kuopos Didžiuma 
Nominuoja SLA Narių Ko

miteto Sleita 
c*

Scranton, Pa. — Šį mė
nesį vietinę SLA 143 kuo
pa laikė nominacijas į SLA 
Pildomąją Tarybą. Visi 
SLA Narių Komiteto siūlo
mi kandidatai gavo po 14 
balsų, išskyrus J. K. Ma- 
žukną, kuris gavo 18. Kiti 
kandidatai gavo, po mažiau 
kai pusė to skaičiaus.

SLA Centro perkėlimo 
klausimu, nariai pasisakė 
13 balsų prieš 7, kad cen
tras būtų perkeliamas į 
Pittsburghą.

Štai nominacijų pasek
mės:
ANT PREZIDENTO:

J. Miliauskas, 286 kp. 14

mus gyvenant ant to ašigalio. 
To nepadarė nei vienas šioj 
apielinkėj išeinantis buržuazi
nis laikraštis.

Dabar, matyt, pradėjo iš 
kur tai pūsti drumstas vė
jas.

Kada aną dieną atvažiavo 
Sovietų ambasadorius Umans- 
kis, tai irgi trumpai editori- 
ale reikalavo valstybės de
partment©, kad jį tyrinėtų ir 
gal net deportuotų, jei paaiš
kėtų, kad jisai kada tai pri
klausė prie raudonosios slap
tos policijos (OGPU). Nejau
gi čia jie provokuotų karą 
ant USSR, ar gal rengiasi iš
provokuoti Amerikos darbi
ninkišką judėjimą? Gal trum
pa ateitis parodys.

Kunigo Gimine.

Great Neck, N. Y

ty” pagerbt Stanley ir Oną 
Laužaunikus, 25 metų sukak
tuvių šeimyniško gyvenimo. 
Svotas buvo Steve Ragelis iš 
Elizabeth, N. J. Svočia Ag- 
nes Maksinavičienė iš Eliza- 

! betho.
Vakaro vedėju buvo Vladas 

Boza. Sykiu dalyvavo ir kle
bonas kunigas Balkūnas iįį 
Maspetho.

Eilėj kalbėtojų ir klebonas 
pasakė jubilejantam pritaiky
tą prakalbą. Svečių buvo 
pilna svetainė iš daugelio ko
lonijų —• iš Elizabetho, iš 
Scrantono (Pa.), iš Brookly- 
no. Svečiai iš tolesnių kolo
nijų uliojo Great Necke per 
3 dienas. Buvęs.

London. — Nazių subma- 
rinas sunaikino dar vieną 
Norvegijos prekinį laivą.

f

šeštadienio vakare, lapkri
čio 4 d., Kasmočių Svetainėj, 
89-91 Steamboat Rd., įvyko 
puiki puota — “surprise par-

London. — Anglijoj lai
komas po laisvu areštu anū
kas buvusio Vokietijos kai
zerio Friedrichas.

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų
Drg. Stripeika vėl pirmoje vietoje, ir tai dar nevis

kas. Šiam raštui einant į spauda gavome kitą storoką 
laišką nuo jo.

Rytojaus laidoje pamatysime kitą naujieną. Jau bus 
kontestantų surašė drg. P. J. Martin, iš Pittsburgho. 
Jis visada vėlai pradeda, bet smarkiai kopa aukštyn.’ 
Tad ir šiame vajuje jis gali parodyti stebuklą.tos gyventojai galės turėti

♦

I Skirtumas toks didelis, kad

Vilniuje;

P.

Pittston, Pa.

R.

S.
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Kenosha . . 

Washington 
Wilkes-Barre

Rumford . .
Baltimore 
Lowell . . .
Binghamton

44

London. — Jau kelios die
nos kaip serga ir silpnas 
yra Chamberlainas, Angli
jos ministeris pirmininkas, 
70 metų amžiaus. Sąkoma,; 
jog karo rūpesčiai pakirtę 
jam sveikata.

Du Žiaurūs Įvykiai
Sargėnų km., Lapių vals., 

Benediktas Mikuckas kėsinosi 
nužudyti Vaidotą, bet šio su
manymo neįvykdė, tai peršo
vė Vaidotienę ir jos dukterį; 
Vaidotienė sužeista į petį, o 
Vaidotaitė į kaktą.

Vaidotienė su dukterim pa
guldytos ligoninėn, o Mikuc
kas suimtas.

Antras žiaurus keršto aktas 
buvo Seredžiuje. Marė Nomi- 
naitytė, gyvenanti Šakių apy
linkėje, ilgai draugavo su V. 
Dabašinsku. Dabašinskui ji 
davus ir savo sutaupąs. Daba- 
šinskas pinigus išleidęs, duo

Tamsiai nužymėtos jūros parodo tas vietas, Jkųrioena negali dabar Amerikos laivai 
įplaukti; taip patvarkė prezidentas Rooseveltas.

Laukaitis 2
ANT VICE PREZIDENTO 

J J. K. Mažukna, 86 kp. 18
Šalnienė 2

ANT SEKRETORIAUS: 
V? Zablackas, 38 kp. 14 
Vmikas 6

ANT IŽDININKO:
J. Žebrauskas, 136 kp. 14 
Gugis
J. J. Balčiūnas

ANT IŽDO GLOBĖJŲ:
K. Michelsonas 38 k p.
V. Šmulkštys, 13 kp.
Mockus 
Mikužiutė 
Balčiūnas

ANT DAKTARO 
KVOTĖJO:

Dr. A. Graičiunas,
36 kp. 14

Dr. Staneslow 4
Dr. Biežis 2
SLA Narių Komitetas 

taipgi kviečia ir kitas SLA 
kuopas pasekti šį Scranto- 
niečių pavyzdį. Remkime
SLA Narių Kom. siūlomus 
kandidatus!

—SLA NARIŲ KOM.

“Scranton Times’’ tilpo edi
torial as “Stalino Vaikai Har
vardo Universitete,” kuriame 
kalbama apie neleidimą Ko
munistų Partijos sekretoriui 
Browderiui kalbėti John Ree- 
do vardu studentų organizaci
jai.

Per daugelį metų man teko 
skaityti šitą demokratiškai 
buržuazinį dienraštį, bet iki 
šiol neteko skaityti jame to
kio reakcioniško editorialo. 
Gal tai Dieso komisija redak
toriui suteikė tokio prašvinku- 
sio bei reakcinio įkvėpimo.

Pirmiau šis pats redaktorius 
ragindavo pripažinti Sovietų 
Rusiją. Kada pirmieji Sovie
tų lakūnai atlėkė ant Ameri
kos žemės ir kiti buvo apsi
gyvenę ant šiaurinio Poliaus, 
visuomet prielankiai apie tai 
rašydavo ir net vienu tarpu 
spausdino pei* astuonias atski
ras dienas tų lakūnų patyri-
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Ketvirtas puslapis LAISVU

Svarbus Pranešimas

Jurgis Dimitrovas, Komunistų Internacionalo Sekretorius.

Wilkes Barre, Pa.

yra at- 
Kaipo 

gra- 
mėgsta

Paskuti-

Tai .bus iš-' 
pagerbi-

Jurginio, 
šia ša- .

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Karas ir Darbininkų Klasė 
Kapitalistiniuose Kraštuose

(Tąsa)

Jeigu pirmiau darbininkų klasės pastangos 
buvo dedamos vyriausiai apginti diena iš die
nos darbo žmonių interesus ir apsaugoti juos 
nuo kapitalistinių eksploatatorių apiplėšimo, 
jr nebuvo galima, dėlei būtinai reikalingų są
lygų nesiradimo, statyti dienos klausimu ka
pitalistinės vergijos panaikinimų, tai dabar, 
ant kiek karo sąlygų sudarytas krizis eis gi
lyn, šis uždavinys darysis darbininkų klasei 
kasdien vis svarbesniu.

Pasikeitusi padėtis ir nauji darbininkų kla
sės uždaviniai taip jau reikalauja jiems ata
tinkamų pamainų komunistinių partijų takti
koje. Bendro fronto ir liaudies fronto takti
kos, kurios buvo taikomos gyveniman pasta
raisiais laikais, sudarė proletariatui ir dir
bančioms masėms galimu laikinai sulaikyti 
kapitalistinės ir imperialistinės reakcijos ofen- 
syvą. Tatai padėjo Ispanijos liaudžiai vesti 
ginkluotą kovą per pustrečių metų prieš na
minę reakciją ir užsieninius įsiveržėlius. Ta
tai padarė galimu Francijos proletariatui iš
kovoti didokus socialinius laimėjimus. Liau
dies frontų judėjimas sukėlė plačiasias žmo
nių mases miestuose ir kaimuos linkui veiklos 
ir sutraukė juos į kovą už palaikymą savo in
teresų prieš reakcines klikas, šis judėjimas 
padarė galimu nustumti per tam tikrą laiką 
europinio karo išsiveržimą.

Suvienyto liaudies fronto taktika yra pilnai 
pritaikoma Chinijoj netgi ir šiuo momentu, ji 
pritaikoma ir kolonijose bei pavergtuose kraš
tuose, vedančiuose kovas už tautinį išsilaisvi
nimą.

Bet toji taktika tokioj formoj, kokioj ji bu
vo taikoma prieš prasėdėsiant karui, kitiems 
kraštams jau nebepritaikoma, ji jiems netin
ka. Reikalas taktikos pakeitimo yra tame, 
kad pasikeitė situacija, pasikeitė darbininkų 
klasės taktika; be to, kad pasikeitė nusistaty
mas tų partijų, kurios pirmiau dalyvavo liau
dies fronte.

Suvienyto liaudies fronto taktika reiškėsi 
tame, kad komunistinės partijos, social-demo- 
kratų partijos ir smulkiai-buržuazinės “demo
kratų” bei “radikalų“ partijos sudarydavo 
bendrą veiklą prieš reakciją ir karą. Bet da
bar šitų partijų viršūnės atvirai išstojo už rė
mimą imperialistinio karo. Social-demokratai, 
“demokratai,“ ir “radikalai“ buržuazijos la
kiojai bjauriai iškraipo anti-fašistinius liau
dies fronto obalsius ir naudoja juos žmonių 
masėms apgauti, kad galėjus tuomi apdengti 
tikrąjį imperialistinio karo pobūdį. Po “tau
tinės vienybės“ vėliava jie faktinai įsteigė 
bendrą frontą su kapitalistais,—frontų, besi
tęsiantį nuo konservatorių iki darbininkų ju
dėjimo lyderių Anglijoj, ir nuo kagoulardistų 
(fašistų) iki socialistų Franci joj.

Pačioj imperialistinio karo pradžioj du 
social-demokratinių partijų ir darbo unijų 
lyderiai begėdiškai atsistojo pačiose prieša
kinėse eilėse imperialistų liogerio. Taip il
gai, kol Anglijos ir Francijos buržuazija tu
rėjo vilties, kad bus galima pakreipti Vo
kietiją prieš Sovietų Sąjungą, kad bus ga
lima Vokietijos reakcinę buržuaziją panau
doti prieš revoliucinį darbininkų klasės ju
dėjimą, social-demokratų lyderiai stovėjo už 
teikimą Vokietijai koncesijų, už darymą 
nusileidimų. Jie skelbė “nedalomą pacifiz
mą,“ kovodami prieš tuos, kurie smerkė 
Munichą; jie skelbė “taika bile kaina“

obalsį ir siūlė spręsti taikiai pasidalinimų 
žaliosios medžiagos šaltinių ir kolonijas. 
Bet kai jau paaiškėjo, kad Vokietijos plėti
masis liovėsi ėjęs linkui Sovietų Sąjungos, 
bet ėmė krypti linkui Anglijos ir Francijos, 
ir, iš kitos pusės, kai Sovietų Sąjunga pa
rodė, jog ji atsisako leistis, kad josios"ran
komis Anglija ir Franci j a žarstytų žarijas, , 
tuomet “socialistai“ “taikos mylėtojai“ pa
tapo didžiausiais karo talkininkais. Jie 
pradėjo leisti šmeižtų nuodus prieš socializ
mo kraštų, prieš revoliucinius darbininkus ir 
komunistines partijas.

Antrojo Internacionalo vadovaują rate
liai atlieka bjauriausią ir kruviniausią rolę 
karo mašinerijoj. Jie prigaudinėja mases, 
sakydami, būk šis karas vedamas prieš fa
šizmą, ir jie gelbsti buržuazijai įstumti ma
ses žmonių į skerdynę. Valdančioji klasė 
gerai žino, kad žmonių masės netikės An
glijos lordams, neigi Francijos bankieriams, 
kai jie bandys žmones įtikinėti, būk šis ka
ras yra anti-fašistinis, bei kad jis yra veda
mas už Lenkiją ir už tų kraštų žmonių in
teresus. .Jau 1914-1918 metų kare buržuazi
ja žinojo, kad jinai be social-demokratijos 
pagalbos nebūtų galėjusi sukelti masėse šo
vinizmo liepsnos, nebūtų galėję prigaudinėti 
masių su “ginti tėvynę“ obalsiu, ir nebūtų 
galėjusi masių žmonių pasiųsti į skerdynę 
už imperialistų reikalus. Taigi toji pati bur
žuazija dabar ir vėl deda didelių vilčių so- 
cial-demokratijoj.

Antrojo Internacionalo vadovaujančiųjų 
ratelių nusistatymas ir jų social-šovinistinė 
pozicija karo laiku meta aiškių šviesų ant 
jų veiklos praeityj, ant jų vestos 
—politikos, kuri parodo, kaip jie 
vo darbo žmonių vienybę, kaip jie 
vo darbininkų kovas, nukreiptas 
perialistinio karo pavojų.

Komunistų Internacionalas darė viską, 
kad suvienyti, suburti krūvon darbininkų 
klasės jėgas karui sulaikyti. Jisai pasiuntė 
Antrajam Internacionalui ir Darbo Unijų 
Internacionalui pasiūlymų bendrai veiklai 
sudaryt prieš Italijos žygius Ethiopijoj. Jis 
pasiūlė sudaryti bendrų darbininkų klasės 
veiklą atmušimui Japonijos imperializmo, 
kai jis pradėjo atakuoti Chinijos žmones. 
Visos eilės kitų įvykių proga jis, Komunistų 
Internacionalas, siūlė panašias propozicijas 
bendrai veiklai Ispanijos žmonėms gelbėti. 
Komunistai vienval įrodinėjo tuomet, kad 
“nesikišimo“ politika veda linkui naujo im
perialistinio karo. Municho laikais komu
nistai darė viską, kad įsteigti tikrąjį liau- 

‘ dies frontų, kuriame galėtų dalyvauti ir So
vietų Sąjunga, prieš karo
Bet social-demokratai lyderiai 
atmetė visus 
pastangas.

Dabar jau 
nori uždaryti
visko yra social-demokratų lyderiai,—Blu- 
mai, Fauresai, Citrinesai, Attlees, Green
woods, ir DeBrouckeresai,—jie turi imti at
sakomybę už neprileidima darbininkų vie
nybės, kuri būtų galėjusi neprileisti karui 
užsiliepsnoti; jie atsakomingi už tai, kad 
buržuazija šiandien gali siųsti į karo lauka 
naujus milijonus žmonių dėl imperialistų in
teresų.

asmeniui.
Rengimo komisija ragina 

kaip vietinius, taip ir iš apy
linkės ir iš toliau pasipirkti 
tikietus iš anksto, kad būtų 
žinoma, dėl kiek svečių ga- 
mint valgių.

Po vakarienei prie geros or- 
kestros bus šokiai, ir visas 
bankietas su draugišku pasi
linksminimu galės tęstis per 
visų naktį. Nes ant rytojaus 
tų ketvirtadienį Padėkavonės 
Diena (Thanksgiving Day), 
niekas nedirba, bus galima 
atsilsėti.

Bankietas įvyks Lietuvių 
Ū kęsų Kliubo svetainėj, 
kampas 3-čios ir South gatvių.

Rengimo Komisija.

Detroito Žinios

i
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politikos, 
sabotažą- 
sabotaža- 
prieš im-

Wilkes-Barre ir Apielinkės 
Lietuvių Žiniai

Turiu pranešti plačiai lietu
vių visuomenei, kad grupė 
vvilkes-barriečių ėmėsi už dar
bo mokintis veikalų “Išdyku
si Pati.“ Aktoriai jau surink
ti ir visi turėjo savo pasitari
mų, pasidalino darbais ir ant 
greitųjų pradės mokintis. 
Taipgi buvo nutarta, kada šis 
taip svarbus veikalas bus su
vaidintas. Buvo prieita prie 
galutino plano, kad “Išdykusi 
Pati“ bus scenoje sausio 14-ta 
dienų.

Šios apielinkės lietuviai vei
kalų mylėtojai pamatys ne
paprastai puikų meno kaval- 
kų, nes tokį veikalų, kaip šis, 
da visai mažas skaičius Ame
rikos lietuvių yra 
dėl organizacijos, 
pinasi šį veikalų 
plačiai lietuvių

Detroito Rašėjų Ratelio su
sirinkimas įvyks penktadienio 
vakare, lapkričio 17 d., 7 vai. 
vakare, Draugijų Svetainėj, 
4097 Porter St. -

Visi nariai ir pritarėjai bū
tinai dalyvaukit, nes yra daug 
svarbių reikalų apkalbėti, 
kaip tai, prisirengti prie iš
leistuvių bankieto, Rašėjų Ra
telio mokyklos mokytojo, žur
nalisto J. Jurginio, pagerbi
mui. Taipgi reikės išrinkti 
darbininkus patarnauti ban
kiete publikai.

Seku. J. Bubliauskas.
—o— !

Šaunus Pokilis ‘i Į
Sekmadienį, lapkričio 19 d., 

Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St., įvyks padengimas, ko
kiam detroitiečiams retai pa
sitaiko dalyvauti,
leistuvių bankietas 
mui. žurnalisto J. 
kuris neužilgo apleis 
lį ir važiuos į Europą.

J .Jurginis neseniai 
važiavęs iš Lietuvos,
inteligentas, mandagus, 
žaus, linksmo būdo, 
sueigose pajuokauti, 
niu laiku vadovauja Detroito
Rašėjų Ratelio rašybos mo
kykla ir nereikalauja jokio 
atlyginimo už sugaišta laikų. 
Mes visados pagerbiam ypa- 
tas, kurios yra vertos pagerbi
mo. žurnalistas J. Jurginis 
kaip tik ir užsitarnauja pa
gerbimo nuo Detroito lietuvių 
publikos.

Tai ir kviečiam detroitiečius 
lietuvius skaitlingai dalyvau
ti bankiete. Susipažinsit su

Lietuvoj ėjusiu mokslus inte
ligentu ir praleisit linksmai 
laika. >

Programa bus įvairi. Išpil
dyme programos dalyvaus 
Aido Choras, rašė jų ratelio 
nariai. Kaipo bankiete, bus 
trumpų prakalbėlių. Muzika 
bus geriausia, grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Taipgi bus įvairių užkandžių.

Bankieto pradžia 6 vai. va
kare. Įžangos tikietas 50c; 
tik šokiams 25c.

J. Bubliauskas.

Diskusijos Kas Penktadienį
Eastsidės D. Ų. Kliubas sa

vo name šiuo laiku laiko dis
kusijas kas penktadienį nuo 
7 vai. vak. Temos būna gana 
įdomios ir sueina, gana daug 
žmonių visokių pažiūrų. Todėl 
manoma, kad diskusijos tęsis 
per ištisų žiema. Kliubo na
mas randasi po num. 9236 
Cardoni Avė.

Kam laikas leidžia, būtinai 
reikėtų dalyvauti tose diskusi
jose. Diskusijų tema būna 
skiriama kas savaitę skirtin
ga. Įžanga veltui.

Alvinas

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS ✓

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

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

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

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

provo katerius, 
sistemačiai 

komunistų siūlymus, visas jų

darosi aišku visiems, kurio ne
savo akių, kad kaltininkais to

(Daugiau bus)

Chicagos Žinios
Bedarbiai Planuoja Maršuoti tik Chicagoj randasi kritiškoj 
Springfieldan; Gubernatorius

Pareiškė, kad Nereikia
Šalpų Sesijos

B e d a r bių organizacijos, 
Workers Alliance raštininkas 
Gilbert Lang pareiškė, jog 
bedarbiai planuoja maršuoti 
į Springfieldą, kad iškelti šal
pų klausimą dramatiškai. Sa
ko, kad gubernatorius Horner 
žymėjęs, jog šalpų krizio 
klausimas nebusiąs svarsto
mas specialėj legislatūros se
sijoj, kuri numatyta 
šį mėnesį.

Tenka pasakyti ir 
pirmininkas Illinois
Šalpos ponas Neil Jacoby ban
do pakenkti specialei sesijai. 
Jis mano, kad visai 
svarstyti bedarbių 
klausimo.

Kaip tūli valdžios
gali tokį svarbų dalykų 
stumti į šalį, tai keista. Apie 
ketvirtadalis rnihono žmonių

padėtyj. Ateinant žiemai, 
daugelis jų neturi drapanų, 
neturi kuro namuose. Tūk
stančiam žmonių badas žiūri į 
akis.

statė specialės sesijos reikala- 
vima.

Pereitų vasarų bedarbiai 
gaudavo tik 66 nuoš. šalpų, 
kiek jie privalėtų gauti. Da
bar duoda 80 nuošimčių šal
pos. Bet ateina lietus ir snie
gas. Reikia daugiau ir geres
nio maisto. O čia dar neduoda 
kiek privalėtų.

sušaukti

tas, kad
Skubios

nereikia 
šalpos

žmones 
pa-

Todėl Workers Alliance or
ganizacijos komitetas ir iškė
lė klausimų, kad jeigu guber
natorius ir legislatures nariai 
nepaiso išrišti šalpų krizį, tai 
bedarbiai planuoja dramatiš
kai perstatyti žmonių sunkių 
padėtį, maršuoti į SpringfieL 
dų.

Pereitų savaitę pažangus 
aldermanas Paul II. Doūglas 
iškėlė reikalavimų specialės 
bedarbių šalpos sesijos. Darbo 
Nepartinės Lygos sekretorius 
Harry Deck pasiuntė guber
natoriui laiškų, raginant su
šaukti specialę šalpų sesijų ir 
išrišti nuo pereitos vasaros 
einantį šalpų krizį.

Majoras Kelly kiek pirmiau

Minersville, Pa
Moterų Apšvietos Kliubo 

vakarienė ir bankietas pami
nėjimui d. J. Ramanausko 50 
metų pragyventų šioj šalyj 
įvyks lapkričio 22. Tikimasi, 
kad tas senis mums šį tų pa
aiškins iš prabėgusio laiko. 
Todėl kviečiame publikų 
skaitlingai dalyvauti šiame 
parengime. Ypatingai krei
piama s dome darbininkiškos 
visuomenės.

Laikas jau trumpas. Įžan
gos tikietai jau platinasi,, ir 
kiek girdėt, gana pasekmin- 

Igai. Įžanga gana pigi, tik 50c

matę. Tu
ku rios r ti
pe rštatyti 

visuomenei, 
prašo, kad kitos lietuvių or
ganizacijos sausio 14-tą die
nų susilaikytų nuo bent kokio 
parengimo, kad visi galėtų 
pamatyti pagarsėjusi veikalų 
“Išdykusi Pati.“

Komisija.

Riejasi Ispanijos Fašistai 
su Karalininkais

Washington, — šičia gau
ta žinių, jog smarkėja ki
virčai tarp valdančiosios fa- 
šistų-falangistų partijos, iš 
vienos puses, ir karaliaus 
sugrąžinimo \ šalininkų, iš 
antros pusės. Su karalinin
kais - monarchistais eina 
daugelis armijos oficierių ir 
katalikų dvasiški j a.

priežasties slogos—šalčio
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Newark N. J
“Laisvės“ vajininkų pramo

ga bus šį sekmadienį, 19 d. 
lapkričio (Nov. 19th), šv. 
Jurgio Draugijos salėj, 180 
New York Ave., Newarke.

Bus Card Party, šokiai, 
geri užkandžiai ir P. Buknys 
trumpai pakalbės. Pradžia 
4-tų vai. po pietų. Įžanga 
35c' asmeniui.

Visi velijanti dienraščiui 
“Laisvei“ platintis, visi linkin
ti drg. Žukauskienei laimėti 
dovanų, yra prašomi į šių pa- 
rę. Taipgi turėsite sau malo
naus pasitenkinimo.

Rengėjai.

. 4 jyvt Gerini
t P,N,GV! -

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergrecn 7-1645 License No. L. 886

Ti!;*ai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Z

Krautuvėj. <_

Manhattan Liquor Store g

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GORIMŲ

SIUSKITE Į LIETUVA
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMU
Kurie siuntė tų Albumų į Lietuva, gauna širdingų 

padėkų už taip gražių dovana.

f

427 Lorimer St.i

I

I

i

I
THE STATE OF NEW YORK

i 
i
i

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

KNYGA IŠ 56 PUSLAPIŲ 
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais 
KAINA 30 CENTŲ

2. PIENAS, geriausias pasaulyje 
GRAŽUMO MAISTAS, yra turtin
gas KALKĖMIS. Gerkite pieną kasi 
dien ir žiūrėkite, kaip jūsų oda da
rosi švelni, skaisti.. . ir liekasi tokia 1

DUOK ŠEIMYNAI dauginu pieno, šviežias pie
nas yra gamtos tobuliausias, pigiausias maistas. 
Geresnei sveikatai, padidint gyvumui, gražumui, 
vartok dauginu pieno!

NX?.KAS ^’Prilygsta pienui.
Tik piene yra visi tie geru

mai. Raštiškai pareikalauki
te gražios knygutės DOVA
NAI, kuri pasako daugiau 
apie šviežią pieną ir daugeli . 
būdų, kaip jj vartoti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
Brooklyn, N. Y.

1 bTIKLAb I IENO pirm einant 
kult padedu apsivalyt nuo rūkščiu, 
susidariusių per nuovargi, persidir- 
bimų. vėlybas valandas. Gerk ftvie- 

1>lcn,H jo SAKMIŠKAS VEIKIMAS padeda jum atsitaisyti.

uubeau or Milk Publicity,
Albany, N. Y„ Dept, H-l.^

Malonėkite atsiust man 
knygutę, “Milk—The Way to 

Health and Beauty,” DOVANAI ir 
apmokėtu paštu;
Vardas
Adresas

Miestus .....................Valstija
RAŠYKITE AIŠKIAI ; BRUKUOTAI

3. SLOGOS ir kitos ligos užpuola, 
kai silpnu kūno atspirtis. Būdavo- 
kites atspirtį su šviežiu pienu, gain- 
mImb1”!!’’!“' ku,l'H turingas. VITA- 
MINU A kovojančiu slogus. Gerk ji kasdien. 1

4. JUDZIŲ ŽVAIGŽDĖM reikia gy
vumo. Štai kodėl daugelis, kaip kad 
Merle Oberon, žvaigždė Aleksandro 
Kordos “Over the Moon” techni- 
spalvio judžio, geria šviežių pienų, 
palaikyt energijų, BE TUKIMO.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

............... -■
■žili H,........ »*»**» ■*IK

l
ii

Atrodyk geriau, Jauskis geriau, GERK ŠVIEŽIĄ PIENĄ

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Bayonne, N. J WILKES BARRE, PA Haverhill, Mass. Wilmerdingo ir apylinkes jaunuolius 
dalyvauti susirinkime. (269-271)

riene su gera muzikale programa. 
Rengia ALDLD 2 kp. moterys ir 
kviečia visus atsilankyti. Įžanga 25c. 
—Rengėjos. (270-271)

Penktas puslapis

1

I v

Visos Bayonne organizacijos 
rengia prakalbas Lietuvos 
klausimu lapkričio 19-tą, pa
rapijos svetainėj, 15 E. 23rd 
St. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Kalbės kunigas Stonis, vietos 
klebonas, J. Tysliava, “Lietu
vos” redaktorius, ir R, Miza- 
ra, dienraščio “Laisvės” re
daktorius.

Binghamton, N. Y

drg. O. 
sueigėlės 
Ku Ibiam 
naujoje 

visų do- 
užklodę.

einantį 
finansinį

Visko po Biskj iš Mūsų Miesto
Lapkričio 11-tą dieną čia 

buvo labai patriotiškai ap
vaikščiota karo pabaiga, ar
ba, geriau sakant, prisirengi
mas prie naujo karo. Buvo 
sutraukta daug jaunimo iš 
apielinkės, Boy Scouts ir 
Girl Scouts, aukštesnių mo
kyklų benai, American Legi
on skyriai ir moterų Auxilia
ry. Taipgi dalyvavo vietinis 
109 pulkas kariuomenės su 
savo visais karo pabūklais.

Buvo daug žmonių sutrauk
ta pamatyt tą paradą. Pa
radui pasibaigus, buvo pra
kalbos sakoma ant square. 
Buvo visa eilė kalbėtojų, ku
rie nors trumpai aiškino apie 
šį paradą ir baigimą karo 
1918 metais. Keli išsitarė pa
geidavimą, kad ši šalis neį
siveltų į karą dabar. Tarp vi
sų kalbų nebuvo pamiršta ir 
Amerikos Komunistų Partija. 
Buvo pasižadėta kovot prieš 
jąją, pakol ji bus nugalėta.

Pabaiga buvo su Amerikos 
himnu, kurį sugrajino 109-to 
pulko benas. Ir taip žmonės 
išsiskirstė, daugumas sušalę, 
nes oras buvo gana šaltas.

—o—
Mūsų apielinkėje mainos ir 

vėl pradėjo dirbt 
vasara kad dirbo, 
jos aiškinasi, kad 
daugiau kaip pusę 
nų gatavos 
ant gelžkelių
padėti. Todėl mainieriams ir 
vėl liko daug mažiau darbo 
dienų.

Nors vietos kapitalistų spau
da daug būbnija, kad čia dar
bai pagerėjo, bet Luzerne 
apskrityj da vis randasi 59,- 
180 žmonių ant tos bado pa
šalpos. Tarp šių žmonių labai 
daug yra galinčių dirbti, ir 
jie darbų jieško, bet kur 
juos gaut, tai yra didelis klau
simas.

Amerikos 
vietinio

Piliečių
skyriaus 

Gedemino 
3zu Kiver

parinkę, taipgi
suma-

jiems 
tam svarbiam

dd. K. Vaicekauskie-

taip, kaip 
Kompani
jos turi 

miliono to-
anglies karuose 

ir neturi kur

Už apie 40 mylių nuo čio-

Parėmė “Daily Wo'rkerj”
Draugai Kliemintas ir Ma- 

riona Kulbiai pasistatė naują 
namuką, kuriame jau ir patys 
gyvena. Tad draugės U. ši- 
moliūnienė ir E. Tinkūnienė 
sumanė suruošti jiems parin
kę (housewarming party). Ir 
pritarus jų (Kulbių) drau
gams, tas buvo padaryta ir 
pariukė įvyko lapkričio 4-tą 
dieną, drg. Kulbių name.

Baigiant valgyti skaniai pa
gamintą vakarienę, 
Girnienė paaiškino 
tikslą, palinkėjo dd. 
gražaus gyvenimo 
stuboje. įdavė, nuo 
vanėlę, gražią lovai 
Ir prisiminė dabar 
“Daily Workerio”
vajų dėl sukėlimo tiek pinigi
nės paramos, kad “D. W.” 
būtų užtikrintos išlaidos. Drg. 
V. Gaidys, palinkėjęs dd. 
Kulbiam daug laimės ateičiai, 
ir nuoširdžiai pritarė tam su
manymui. Taipgi pritarė ir 
kiti draugai. Draugai Kulbiai 
padėkavoję draugams už su
rengtą 
pritarė 
nymui.

Tad
nė ir O. Girnienė parinko au
kų. Aukavo: K. ir M. Kulbiai 
$1.00; po 50c—V. Gaidys, 1. f 
Vėžys, St. Vaineikis ir O. Gir
nienė; po 25c—-D. Strolienė, 
A. Maciukienė, E. Vėžienė, A. 
Žemaitienė, K. Kapičauskienė,
E. šimoliūnienė, K. Juozapai- nai yra miestelis Berwick, ir 
tienė, M. Bekerienė, U. Šimo-j jame randasi American Car 
iiūnienė, E. Vitartienė, B. 
ir V. Zmitraitės, O. Kireilienė,
F. Kizis, J. Strolis ir K. Vai
cekauskienė; po 15c—J. Ka
minskas ir O. Mikolajūnienė.
S. Sadonienė—10 c. Viso $7.- 
35. Visi pinigai įduoti vietos 
komitetui, 
Workerio” 
nija.

Drg. U. 
Tinkūnienei didelis 
surengimą šios pariukės. O 
visiems dalyviams ačiū už da
lyvavimą ir už paramą “D. 
Workerio.” O draugams Kul- 
biams gražaus gyvenimėlio jų
jų naujoje stuboje.

Dalyvė.

and Foundry Company išdir- 
bystė. Tai daug yra rašoma, 
kad ten yra galybės darbų, 
būk ten šios šalies valdžia

8 d. lapkričio atsibuvo susi
rinkimas 
jAongreso 
Lietuviu
xvhubo svetainėje, 
ot. businnKimas Puvo skaitlin
gas ir buvo padaryta gerų nu
tarimų. Jau tūlas laikas, Kaip 
sukelta $115.07 dėl Klaipėdos 
padegėlių ir neouvo pasiųsta 
Lietuvon dėl susidėjusių apiin- 
Kyoių, ypatingai, kad Lietuva 
neouvo saugioj pozicijoj, bu
vo bijoma, kad Lietuvon siun
čiami pinigai nepakliūtų Hit
leriui arba kam kitam, bet 
dauar, kaip jau padaryta sa
vitarpinė apsigynimo sutartis 
Lietuvos su Sovietų sąjunga ir 
įuomi Lietuva pasilieka saugi 
nuo bent kokių uzgrobikų, tai 
ilgiau nelaukiant nutarta pi
nigus pasiųsti Lietuvon per 
Lietuvos Generali Konsulą J". 
i>udrį, New York, N. Y.

Taipgi padarytas tarimas 
išreikšti Lietuvos Generaliam 
Konsulini J. Budriui pageida- 
vima. kad Lietuvos valdžia 
paiiuosuotų Lietuvos politiš
kus kalinius iš Lietuvos kalė
jimų.

Paaukauta dėl Ispanijos ko
votojų $5.

Vięi viršminėti tarimai per
ėjo vienbalsiai.

Apkalbėta Amerikos Lietu
vių Kongreso reikalai. Visi su
sirinkime esanti stojo už pa
laikymą Amerikos Lietuvių 
Kongreso. Į būsiančią ALK 
apskričio konferenciją, kuri 
apsibus 12 d. lapkričio So. 
bostone, išrinkta penki dele
gatai : A. P. Dambrauskas, A. 
J. Navickas, M. Matonis, P. 
Pečiukonis ir J. Saulėnas.

Nutarta pagelbėti Vilniaus 
nukentėjusiem žmonėm. Tam 
tikslui nutarta surengti .“pen
ny sale” 19 d. lapkričio, Lie
tuvių Piliečių Gedemino Kliu
bo svetainėje, 324 River St. 
Komisija : - J. Masevičius, A. 
Račkauskienė, P. Pečiukonis, 
J. Kvedaravičius ir J. Aidu- 
konis.

Kadangi šiuom tarpu, ne
žiūrint keleto esančių priešin
gų Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos padarytai savitarpinei 
apsigynimo sutarčiai, didelė

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Birutės Kliubo susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 16 d. lap
kričio, 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Visos narės dalyvaukite ir atsives
kite naujų narių. Šiame susirinkime 
turėsime prisirengti prie svarbių 
prakalbų, kurios įvyks 17 d. gruo
džio. — Sekr. (269-270)

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Moterų Pažan

gos Kliubo susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 16 d. lapkr., Draugijų 
Svet., 4097 Porter, Street. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečiame nares dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių. Į Kliubą 
įstojimas labai mažas, tik 15c. Duo
klės 10c į mėnesį — Kom.

(269-270)

DARIUS-GIRĖNAS

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas 

ketvirtadienį, 16 d. lapkr. 8 
Pas drg. F. Indriulį, 129 W. Market 
St. Visi nariai pribūkite į susirinki
mą. — J. Norkus, Sekr. (269-270)

įvyks 
v. v. 200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts.

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

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 15X20, kaina 25 centai

kuris rūpinasi “D. 
finansine kampa-

šimoliūnienei ir 
ačiū už

davusi užsakymą už 6 milio- dauguma lietuvių tai sutarčiai 
nūs dol. kariškų tankų pabu- pritaria ir tuomi labai esą pa

tenkinti, tai galima drąsiai sa
kyti, kad ir šis parengimas 
duos Vilniaus nukentėjusiem 

1 geros finansinės paramos.

davot. Geležinkelių kompa
nijos davusios didelius užsa
kymus naujų karų, ne šim
tais, bet net tūkstančiais. Net 
ir kitų šalių valdžios davusios 
didelius užsakymus ant nau
jų karų.

Bet tai didelis perdėjimas, 
ir dabar žmonės į tą miestelį 
visaip traukia ir važiuoti ir 
pešti, kaip kas išmano arba 
išgali. Ir man pačiam jau 
porą sykių teko ten būt. Bet 
ten darbų tiek nėra, kaip 
rašoma. Tiesa, ten darbų 
daugėjo, bet apsieinama 
vietos darbininkais, nes 
jų buvo didelis skaičius 
darbo.

9 cl. lapkričio atsibuvo su
sirinkimas Lietuvių Piliečių 
Gedemino Kliubo nuosavam 
name, čia buvo pakeltas Vil
niaus nukentėjusių žmonių 
klausimas ir po trumpo apkal
bėjimo, paaukauta tam reika
lui 25 doleriai.

Taipgi programų komisija 
S. Benkas ir J. Masevičius 
pranešė, kad yra rengiamas

yra
pa
su į koncertas 3 d. gruodžio, Lie- 

ten
be

Visur Buvęs.

Sovietai patiekia milionus 
Baltarusiškų, žydiškų, 

lenkiškų knygų

Maskva,—Sovietų vyriau
sybe siunčia du milionus 
vadovėlių mokykloms balta
rusių, lenkų, žydų ir rusų 
kalbomis į Vakarinę Balta
rusiją, tai į plotą, kuris ta
po atvaduotas nuo Lenkijos. 
Jo žmonės beveik vienbal
siai nutarė prisidėt prie So
vietų Sąjungos.

tuvių Piliečių Gedemino Kliu
bo svetainėje. Programą pil
dys dainininkai, Lithuanian 
Franklin Glee Club iš Montel
lo, Mass. Įžanga ypatai 40 
centų. Pradžia 7-tą vai. vaka
re. Patartina visiem dalyvau
ti; nes tai bus ne tiktai nau
jas, bet ir geras parengimas, o 
prie to, tai patys žinosite ir 
nereikės pas nieką klausti, “o 

ikaip montelliškiai atsižymėjo, 
ar geras buvo koncertas?”

’ Darbininkė.

Kaunas.—Kazio Binkio vei
kalą “Atžalynas” spalių 15 d. į 
su dideliu pasisekimu suvaidi-, 
no Rygos miesto rusų dramos 
teatras.

WILMERDING ,PA.
LDS 37 kp. laikytam susirinkime, 

5 d. lapkr., nutarė sušaukt jaunuolių 
susirinkimą lapkr. 17, 7:30 v. v. 
Lietuvos Sūnų Svet., 110 State St. 
Drg. J. Sakalauskas, jaunuolių or
ganizatorius iš Brooklyno dalyvaus 
tame susirinkime. Todėl kviečiame

Tel: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies

Nesvaiginančių Gorimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

SODES IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

Salės de] Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii į 
tt. Puikus steičius su naujausiais • 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842 I

BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas
ZTUitlCtf Gaminam valgius ir 

$ turime Amerikos
Wdlrbimo ir Impor- 
fcuotų degtinių’ vi- 
>.okių vynų ir gero 

(liquors alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

JONAS
Marion St.

pavienių 
padarau 
krajayus 
paveiKs-

Rci-

grupių ir
Iš senų 
lūs i i' 
naujus 
sudarau su ame 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
kamp. Brbadway512

ir Stone Avo., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMTLine. 

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

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, tokiais, kokių jūs reikalausite. Siųs
dami užsakymus malonėkite pažymėti, kokių kalen
dorių norite—lietuviškų, ar amerikoniškų.

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

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuve*

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkai*
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

RUDENS MADOS
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SCHOOL DAYS 
? * GRUEN *
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ir lai

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

4
;niHi8j

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti i mūsų krautuvę.
Mes turinio sizų pritaikymui visokio nuaugiino žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkamo 
drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $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
and St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
670 Gr
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,jewel .GRU&N. pillow ;
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■7. ; 15 jewel GRUEN. Yellow 
'gcjd'fįl.lėd case, Gųildifa.back, $24.75

■>. V" ’ ______ ■

Įsteigta nuo 1892 metų
701 Grand St., Brooklyn, N. Y.1 
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173
EKSPERTAI TAISYME j

Kita krautuve randasi 
PLAINFIELD, N. J, po antrašu: ' 

206 WEST FRONT STREET
Su šiuom skelbimu gausite nuolaidų.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išinieruos jūsų namus ir Įdės tinkam* 
‘burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistem* 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokeači*

TRU-EMRER FUEL CO.. INC
185 Grand Street Rrooklyn N V

I «iefona», EVergreen ? 1661

TOM GIRDLER 
Republic Steel korporacijos 
prezidentas, pasižymėjęs 
dideliu brutalumu prieš 
darbininkus; betgi jis da
bar turės išvytus iš darbo 
darbininkus grąžint ir jiem 

algas atmokėt; taip nu
sprendė teismas.

Kaunas. — Kauno šeštosios 
gimnazijos mokytojai ir tar
nautojai paskyrė iš savo algų 
vienos dienos uždarbį Vilniaus 
gimnazijų netur tingiems 
moksleiviams šelpti. — Šiaulių 
mieštas Vilniaus , gimnazijų 
neturtingiems moksleiviams 
šelpti paskyrė dalį savo spa
lių mėnesio algos.

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

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės

FRANK DOMIKAITIS
RESTAVRACiJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Namė

Ir'*

4^

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

“Gaukite “Laisvėn Naujų 
Skaitytoju.

jūsų pusės. Ištyrimas dovanai."
Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iŠ

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų
110 EAST 10 ST., NEW YORK, N. Y.

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

SO. BOSTON, MASS.
Svarbią paskaitą sveikatos klausi

niais duos daktare Emilija Rudokiū- 
tč ateinantį nedėldiehį, lapkričio 
(Nov.) 19 d., 7 v. vakare, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj, 376 
Broadway. Po to bus lengva vaka-

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



Sestas • puslapis LAISVĖ Ketvirtad., Lapkr. 16, 19311
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Cacchione Išėjo 10-tu 
Pirmam Skaitliavime
Peter V. Cacchione, kuris 

buvo numestas nuo baloto ne
va dėl techniškumu, Brookly
ne surokavus visus pirmo pa
sirinkimo balsus, išėjo dešim
tu iš daugiausia gavusiu bal
sų. Viso kandidatų buvo 54, 
renka 7.

Esamoj taryboj buvo 9 
Brooklyno tarybininkai. šie
met mažiau renkama dėlto, 
kad mažiau piliečių tedalyva
vo balsavimuose.

Cacchione gavo 24,132 bal
sus pirmame skaitliavime. 
Tarpe kitų, jis pralenkė dar- 
biečius Armstrong ir Belsky,
tik darbietis Laidler turėjo 
kiek daugiau balsų. Arm
strong, dabar esąs taryboj ir 
buvęs oficialiai ant baloto, 
kaip ir visi kiti darbiečiai, 
gavo 22,106 balsus: Belsky— 
20,243; Laidler—27,348.

Iki šiol visame mieste (įnw 
žymu) komunistai yra gavę 
48,027 balsus. K a d a n g i 
Brooklyne skaitliavimai dar 
nepasibaigė, tad tikimasi, kad 
Cacchione dar gaus šiek tiek 
balsų, tačiau masinės para
mos nenumatoma. Didžiųjų 
partijų balsuotojai niekad 
didelės paramos komunistams 
ar jokiems pažangiesiems ne
davė, o A. D. P. viršūnės šie
met vedė aršiausią ataką 
prieš komunistus ir ta ataka 
pradėta visai arti prieš rinki
mus, nebuvo kada tuos žmo
nes pasiekti ir faktus tinka
mai nušviesti. Taigi, ir iš čia 
didelės paramos Cacchionei 
nelaukiama.

Cacchionės antro pasirinki
mo gaisai, sakoma, žymiai 
paremsią fusionistę Earle, ka
da jis bus eliminuotas.

Kaip dabar dalykai atrodo, 
tai penkiem demokratam ir 
fusionistei Earle išrinkimas 
kaip ir užtikrintas. Didžiau
sios lenktynės bus už 7-tą vie
tą ir jos veikiausia eis tarp 
vieno iš darbiečių ir republi- 
kono Surpless.

Kiek Kiti Turėjo Balsų

Cashmore, dem. . . . 40,059 
Sharkey, d................. 39,531
Hart, d...................... 38,109
DiGiovanna, d.......... 35,940
McCarthy, d............. 34,635
Earle, fus.................. 33,439
Surpless, rep........... 28,754
Keturiolika kitų jau buvo 

eliminuota antradienį, jie tu
rėję mažiau 3,000 balsų kiek
vienas.

Kuhn Mokėjęs Tūlos 
Moters Bilas

Fritz Kuhn, nazių Bundo va
das, įkaitintas ir dabar teisia
mas dėl nusukime Bundo pini
gų, mokėjęs organizacijos pi
nigais tūlos ponios bilas, kaip 
pasakoja teisme liudininkai.

Dr. Francis P. I^aSorso liudi
jo, kad jis gavęs $60 Bundo če
kį už patarnavimus poniai Vir
ginijai Cogswell. Kuhn pats 
vienas vesdavęs Bundo finansi
nius reikalus, kaip liudijo kiti 
Bundo viršininkai.

New Yorko perskyrų teis
me ponia Alma Brown ir jos 
duktė Helen liudijo, kaip jos 
abi susižavėjusios pianistu- 
kompozitorium Howard de 
Grode, kada manė jį esant 
dideliu muzikantu ir turtin
gu, ir kaip jų “meilė” nulei- 
po pirmą dieną po dukters 
iStekėjimo už jo, kuomet su
žinojo, jog pas jį nėra orkes
trų nei dolerių.

Mrs. L. B. Clark, 62 m., re
gistruota slaugė, nusižudė ga- 
su savo apartmente, 858 Lex
ington Ave., N. Y.

Anglu Kalbos-Rašybos ir 
Pilietybės Klasė

Anglų kalbos ir rašybos, 
taipgi pilietybei prisirengt lie
tuvių klasė prasidės šį antra
dienį, lapkr. 21, lygiai 7:30 
vakaro, Eastern District High 
School patalpose (toj pačioj, 
kur pernai buvo lietuvių mo
terų įsteigta klasė), kampas 
Marcy A,ve. ir Rodney St., 
Brooklyne. Visi jau užsire
gistravusieji ir norinti regis
truotis prašomi pribūt lapkri
čio 21-mą.

Klasė gauta Lietuvių Mote
rų Apšvietos Kliubo pasidar
bavimu. Komisija.

Viešbučiai Pasirašė 
Sutartį su Unija

Bėgiu pastarųjų savaičių 
dar penki viešbučiai, kuriuose 
dirba 700 darbininkų, pasira
šė sutartį su Viešbučių Ama
tų Taryba, AE of L. Unija 
dabar turinti savo žinioje virš 
90 viešbučių, tarpe jų didžiu- 
m ą pači ų ž y m i a u s i ų.

Vėliausia pasirašė sutartis 
American Women’s Associa
tion, Esplanade, White Hall, 
Algonquin ir Franconia.

Eksplozija nunešė priešakį 
trijų ♦aukštų bi 1dingo, 519 
Lexington Ave., N. Y. Kilo 
gaisras. Priežastis nesusekta.

“Didelis Laimėjimas,” 
Sako Cacchione

Sužinojęs, kad pirmame 
skaitliavime brooklyno balo
tų jisai gavo 24,132 balsus, 
Peter V. Cacchione, komunis
tų kandidatas, pareiškė:

“Aš rokuoju tuos 24,132 
balsus, kuriuos ašx gavau įra
šymu, milžinišku laimėjimu 
mūsų partijai ir patvirtinimu 
teisingumo politikos m ūsų 
valstijinio ir nacionalio komi
tetų ir mūsų vado draugo 
Browderio.

1 ‘ T ū k stan č i a i pro gr esy v i ų 
negalėjo už mane balsuot del 
techniškų sunkumų balsuo
jant įrašymu, o mano varde

CIO Gavo Sutartį 
Skalbėjams

Antradienio popietį pasirašy
ta sutartis tarp Skalbyklų Dar-| 
bininkų Jungtinės Tarybos ir 
skalbyklų savininkų. Ji galios 
2 metus. Paliečia 25,000 darbi
ninkų.

ši sutartis, vadovavusių jos 
padaryme, skaitoma gera sutar
timi, kuri “pakelia gyvenimo 
lygį tiems, kuriems labiausia 
reikalinga.” Duoda 5 dienų sa
vaitę pradedant su kovo 30-ta, 
1940. Po to šeštadieniais visai 
neleis dirbt. Algos būsiančios 
nustatytos atskirais departmen- 
tais ir sekcijomis.

Skalbėjai yra dalimi Amalga- 
meitų unijos.

BROOKLYN, N. Y. 
Moterims

Lietuvių Motorų Apšvietos Kliu
bo susirinkimas įvyks šį ketvirtadie
nį, lapkričio 16-tą, 8 vai. vakaro, 419 
Lorimer St., Brooklyn. Kviečiamo 
nares ir no nares. — Valdyba.

Mateušas Siinonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams įstaiga

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

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

v

Puikus Pokilis Maspeth, LI.
įvyk$ šį sekmadienį, lapkri

čio 19-tą, 1 vai. per pietus, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Rengia LLD 1 kuopa.
Pietūs, galima iš kalno pa

sakyti, bus skaniai pagamin
ti. Gaspadinės deda visas pa
stangas, kad ko tinkamiau pa
vaišinti svečius. Prie to bus 
ir skanių gėrimų. Puiki or
kestrą grieš amerikoniškus ir 
lietuviškus įvairius suktinius. 
Todėl svečiai malonėkite 
skaitlingai dalyvauti šiame 
parengime. Įžanga $1.

LLD 1 Kuopos Nariams

Nariai prašomi pasidarbuo
ti padaryti šį parengimą sėk
mingu. Jūs žinote, kad LLD 
1-ma kuopa neturėjo nei vie
no savo parengimo per apva
lius metus, o iždas išsisėmęs. 
Reikalų pasidaro vis daugiau 
ir daugiau. Todėl subruskime 
nors vieną dieną rūpestingai 
padirbėti ir su maža įžanga 
prisidėti, kad šis parengimas 
išdegtų tinkamai, už ką rengi
mo komisija iš kalno taria vi
siems širdingai ačiū.

Pokilio Komisija.
------------------------- O----------

Nustatytos Farmeriams 
Pieno Kainos

Majoras LaGuardia su pasi
tenkinimu atsiliepė apie nau
jai nustatytas kainas farme
riams už pieną. Erskine Har
mon, federalis-valstijos turga
viečių administratorius, nusta
tęs po $2.27 už šimtasvorį.

Už rugsėjį mokėjo tik po 
$2.081/2, nors vartotojams pie
no kainos jau buvo pakeltos 
neva dėlto, kad farmeriams 
daug mokama. Už tai tuomet 
majoras pusėtinai pasibarė ir 
dabar, padarius šią sutartį, ji
sai pastebėjo, kad ji turi būt 
išpildyta ir kad žemdirbystės 
Departmento pareiga yra tai 
prižiūrėt.

Majoras sako, jog gėda taip 
daryt, kaip kad pereitą mė
nesį, kuomet pieno vartotojai 
sumokėjo pinigus, o pelnagro- 
biai, vieton atiduot farme
riams—kas jų, šimtus tūks
tančių dolerių susižėrė sau.

Pereitą savaitę įvyko ALD 
LD 138-tos kuopos susirinki
mas. Susirinkime, kaip ir vi
sada, narių dalyvavo nedaug. 
Kuopoje yra virš 70 narių, bet 
šiame susirinkime buvo ne
daugiau 20-ties narių. Tiesa, 
nevisuomet visi gali dalyvau
ti, tačiaus reiktų stengtis kiek 
galint nors didžiumai kuopie- 
čių dalyvaut susirinkimuose. 
Vasarą neskaitlingi susirinki
mai galima pateisint tai karš
čiais, tai atostogomis, bet da
bar gi jau oras gerokai atvė
so. Kai daugiau draugų susi
renka—galima ii’ mitingai pa
daryt įdomesniais. Ypač da
bar jau galima turėt paskai
tų ir įvairiais klausimais dis
kusijų mūsų susirinkimuose. 
Pasistengkime, draugai, seka
mam susirinkime dalyvaut vi
si.

Nors ir neskaitlingas būre
lis draugų dalyvavo, bet 
trumpas ir gyvas susirinki
mas, pirmininkaujant Jievu- 
tei, buvo jaukus. Komitetas 
išdavė raportus apie praėju
sio mėnesio veiklą. Drg. Ced
ronas padarė trumpą praneši
mą iš Dariaus ir Girėno pa
minklo steigimui susirinkimo.

Mitingą baigiant kuopiečiai 
pasiskirstė darbus. Nusitarė 
aplankyt narius, kurių duok-
lės dar nėra sumokėtos.

Abelnai imant, veikla mas- 
petiškiuose nebloga. Visi po 
bisliį darbuojasi, kad ne vie
noj srity j, tai kitoj.

Pratęsia Batsiuvių 
Sutartį

United Shoe Workers 13-to 
Distrikto Taryba, CIO, pranešė 
aštuoniem tūkstančiam savo na
rių, dirbančių moteriškų bati 
divizijoj, kad esamoji sutarti į 
«u samdytojais pratęsiama iki j 
bus padaryta nauja. Sako, ka i 
tikimasi taikiu būdu prieiti 
prie naujos sutarties.

Ketvirtadienio rytą, namų į 
koridoriuje, 259 Nassau Ave., 
prie laiptų rastas nežinomo 
vyro lavonas, apie 40 m., 180 l 
svarų, rudu kostiumu. Paduo-; 
tas ištirt mirties priežastį.

randasi 15 raidžių.
“Aš užbaigiau pirmame 

skaitliavime virš Joseph Bels
ky ir Andrew Armstrong, A. 
D. P. kandidatų, kas yra at
metimu karo rengėjų ir skal
dytojų politikos, vedamos per 
A. D. P. vadovybę.

“Kiekvienas teisingas asmuo 
| pripažįsta, kad jei mano var- 
I das būtų buvęs ant baloto, aš 
būčiau buvęs išrinktu. Aiškiai i 
matyt, kad prašalinant mane 
nuo baloto dėl techniškumo 
teismai išplėšė nuo ^progresy
vių Brooklyno balsuotojų vie
tą tarnyboj.

“Tačiau praradimas vietos, 
kuri teisėtai priklauso Komu
nistų Partijai, yra antraeilis 
dalykas palyginus su reikšme 
įrašytų balsų. Tai yra aiški 
demonstracija už griežtą ne
utralumą, kuris buvo pamate 
mano kampanijos; tai yra 
laimėjimas progresui ir gyni
mui civilių teisių.”

L. K. N.

Nubaudė Advokatą
J. V. teisėjas John C. Knox 

atėmė advokatui Louis S. Levy 
teisę praktikuot advokatūrą. 
Tai padaryta kaipo pabauda 
jam už veikimą išgaut $250,000 
paskolą buvusio teisėjo Martin 
T. Manton’o partneriui. Man
ton, kaip žinia, yra nuteistas 
už ėmimą kyšių. Toji paskola 
nebuvo atmokėta.

šį šeštadienį, lapkričio 18, 
K. P. kuopelė rengia IZabiels-' 
kio svetainėj pramogėlę, šios 
pramogėlės pelnas skiriamas 
svarbiems apšvietos reika
lams. Ir čia ALDLD 138-tos 
kuopos moterys ateina pagel- 
bon. Cibulskienė, Kauliniene, 
Kalvaitienė, Cedronienė ir ki
tos, susiėjo ir nusitarė katra 
kuo ir kaip prisidės prie šios 
pramogos. I

Tai ne viskas. Sekantį mė
nesį, būtent .gruodžio 10, 
įvyks Maspethe šokiai su kon
certine programa, šį didelį 
parengimą rengia LDS jauni
mo ir suaugusių kuopos ben
drai su ALDLD 138-ta kuopa.

Kaip matote, Maspethas 
nemiega.

K-tas.

Bampton Hats, Inc., firmos 
kasininkė F. Friedman vos 
spėjo įžengt šapos bildingan. 
23 W. 38th St, N. Y., koks 
vyras stvėrė iš jos $1,200 al
gų pinigų ir pabėgo.

Miestui vandens tiekimo de- 
partmentas perspėja neeikvo
ti vandens, nes jo šiemet daug 
mažiau teturima dėl sausros.

Majoras LaGuardia gavo iš 
newarkiečių prašymą naujoviš
kos paskolos. Jie prašė “pasko
lint” pirkinių komisionierių 
Russell Forbes peržiūrėt jų 
Centralinį Pirkinių Biurą.

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 

(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

B--------------------------------------------

(lement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
J--------------------------- •----------- on

SPECIAL!
LIETUVIŠKAM MONOPOLY!

REPUBLIC, Maryland valstijos, grynų rugių 
degtinė, 3 metų senumo 90 proof.

Kvorta $2-0^
Pint $J.O7

Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store
415—17 Keap St. arti Grand St. Brooklyne
Tel. EV. 7-2089 Lie. L-72

Iškilmingi
PIETŪS

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 1 Kuopa

■ Įvyks Šį Sekmadieni

Lapkričio 19 November
Pietūs bus duodami 1-mą vai. dieną. Įžanga $1.00

LAISVĖS SVETAINĖJE
419 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros šokiams
Prašome įsitėmyti, jog bus ne vakarienė, bet pietūs

Pradžia 1-mą valandą dieną
Bus duodama labai geri valgiai ir, kaip matote, bus gera 
muzika šokiams; Tad malonėkite skaitlingai atsilankyti.

Dokų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

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

• Virkitės 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 auk&iau.
Jei atsineSite Sj 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 prieš karą.

Pasinaudokite proga ir pirkjte dabar žemomis kainomis.

Office Phone 
E Vergreen 8-1090 t

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Nigh»

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

į j Vapor Room,
i 1 Room, Large

yL 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. in. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Hun. all day and night

VARPO KEPTUVEi

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

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

Siunčiame duonų per paštų j kitus miestus, specluliai greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kainas

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

t




