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Rašo A. B.

Prezidento Roosevelto sū-
nūs Elliot Rooseveltas irgi 
peršasi į aukštus politikierius. 
Kaip kunigas Coughlinas, El
liot irgi turi radio valandas 
net Texas valstijoje ir iš ten 
duoda svietui prisakymus.

—o—
Padėkavonės Dienoje ponas 

Elliot Roosevelt kalbėjo apie 
darbo unijų reikalus. Išbarė 
unijas, kad jos negali susivie
nyti. 1940 metij Kongresas 
iškirsiąs organizuotiems darbi
ninkams 
d oracija

piktą šposą, jei Fe- 
ir CIO nesusivienys.

—o—
daug teisybės. Bet 
ponas Rooseveltas

Jis ėmė ir piktai iš- 
John Lewis,

Tame 
štai kur 
suklupo, 
koliojo John Lewis, išvadin
damas jį caru ir labai prastu 
vadu. Bet prieš poną Greeną 
Rooseveltas nė žodžio nepa
sakė.

Taigi, neva norėdamas pa
dėt unijoms susivienyti, ponas 
Rooseveltas pjudo vieną uniji
nį judėjimą prieš kitą ir tuo 
būdu vienybės reikalui 
kiškai 
sveikiau 
tvėrimai 
tylėtų.

mes- 
tamauja. Geriau ir 
būtų, jeigu šitokį su
visai tuo klausimu

—o— ■
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ITALIJOS, JAPONIJOS PROTESTAS 
PRIEŠ “DVIGUBĄ” ANGLĮ! BLOKADĄ
Roma. — Italijos valdžia 

pasiuntė į Londoną protes
tą, kad Anglijos valdovai 
nutarė grobt visus Vokie
tijos dirbinius, kurie bus 
gabenami bepusiškų kraštų 
laivais.

Prieš tokią “d v i g u b ą” 
Anglijos blokadą, Anglų 

I nutartą įvest prieš Vokie
tiją, jau pirmiau užprotes
tavo Holandija ir Belgija.

JAPONIJOS PROTESTAS 
ANGLIJAI

Tokio. — Japonija šešta
dienį stipriai užprotestavo 
Anglijai, kad Anglų valdžia 
nusprendė grobt bet kokius 
Vokietijos dirbinius, veža
mus laivais bepusiškų kraš
tų, tame skaičiuje ir Japo
nijos.

Kodėl 
tai purtosi bendro fronto 
bėga iš kovos lauko kaip tik 
šiandien, kuomet kovos rei
kalai tokie dideli ir aktualūs? 
Į tai atsako mūsij Bostono ko
respondentas. Jis rašo:

“Bet bene bus svarbiausia 
priežastis socialistų bėgimo iš |sys Italijos, Japonijos, Bel- 
Kongreso, tai laike diskusijų, .gijos ir Holandijos protes- 
S. Michelsonui užsikarsčiavus, jr grobs Vokietijos dir- 
prieš jo norą ir iš netyčių, H-/kinius, gabenamus tų ketu- 
kosi paleista antis iš po skver-f 
no, būtent, kad Suvienytos 
Valstijos rengiasi į karą tal
kininkų pusėje, reakcija kelia 
galvą ir galimas daiktas, kad 
greitu laiku prasidės perse
kiojimas visų karo priešinin
kų, tad geriau nutilti dabarJ 
kad nereikėtų nukentėti ve/ 
liau.”

ANGLIJA, SAKOMA, NE
PAISYS PROTESTŲ

London. —* Pranešama, 
kad Anglijos valdžia nepai-

rių bepusiškų šalių laivais.

NAZIAI SAKO, KAD JIE 
IMĄ VIRŠŲ ORE

Talkininkai Suėmę Tris 
Nazių Prekinius Laivus

Buenos Aires, Argentina. 
—Privačiai pranešama, kad 
Anglijos ir Francijos kari
niai laivai Atlanto Vande
nyne sučiupo tris prekinius 
nazių laivus: “Borkum,” 3,- 
670 tonų įtalpos; “Eilbek,” 
2,185 * tonų, ir “Leander,” 
989 tonų, netoli Pietų Ame
rikos.

Vokietijos jūrininkai pa
tys susprogdino savo laivą 
“Tenerife,” idant jis nepa
tektų talkininkams.

ŽEMĖS DREBĖJIME ŽU
VO DESĖTKAI TURKŲ

Istanbul, Turkija. — Per 
žemės drebėjimą Anatolijoj, 
Turkijos daly j, žuvo 43 
žmonės. Žemės drebėjimas,- 
pasikartojęs devynis sy
kius, sunaikino 16 miestelių 
ir kaimų.

Vis dar Talkininkai 
Nuskandinę Tik “20” 
Vokiečiu Submarine

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

°nvienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX. Dienraščio XX l

labai
tar-

būdu

—o—
Pereitą trečiadienį mirė 

Moissaye J. Olgin, sulaukęs 
61 metą amžiaus. Mirė 
staiga, širdžiai sustojus 
nauti.

Nelabai seniai panašiu
mirtis išplėšė iš gyvųjų tarpo 
drg. Markoff, Workers School 
direktorių. Trumpu laiku ko
munistinis judėjimas neteko 
dviejtj nuoširdžių veikėjij ir 
vadų.

feerlin. — Naziai teigia, 
kad nuo karo pradžios jų 
lakūnai nušovę žemyn bei 
sunaikinę 52 Anglijos ir 
Franci jos lėktuvus, o iš sa
vo pusės naziai praradę 
tiktai 20 lėktuvų. Taigi vo
kiečių orlaiviai ir lakūnai 
jau, girdi, įrodė savo pir
menybę prieš talkininkų o- 
ro jėgas.

London. — Anglų valdžia 
dabar skelbia, kad Anglijos 
ir Franci jos kariniai laivai 
iki šiol nuskandinę 20 Vo
kietijos submarinų.

Čia įskaitoma ir trys sub- 
marinai, kuriuos paskutinė
mis dienomis nuskandinę 
Franci jos '

—o—
Drg. Olgin buvo žydų dien

raščio “Freiheit” redaktorius, 
labai įtakingas veikėjas žydu 
darbininkų eilėse. Asmeniškai 
aš jį pažinau labai senai, per 
paskutinius dvidešimt metų ar 
kiek. Dažnai prisieidavo su
sitikti veikime. Tai buvo vie
nas i« nepaprastai draugiškų 
ir simpatingų žmonių. Jis bu
vo puikus redaktorius, puikus 
rašytojas ir puikus kalbėto
jas. '

—o---
Tai New Yprko naujoj mie

sto taryboj pilnai viešpataus 
garsioji grafterių suėsta Tam
many Hall gengė. Už tai ta 
gengė gali būti ir, be abejo, 
yra labai dėkinga Amerikos 
Darbo Partijos vadovybei.

Vargiai betenka abejoti, kad 
Darbo Partijos viduje sukur
tam frakciniam gaisre prieš 
pat rinkimus turėjo ranką pri
kišę demokratai iš Tammany 
Hall .

Juk šita pati Tammany 
Hall praeityje panašiu būdu 
suėsdavo visas darbininku ma
sines partijas. Jei ji nepajė
gia suėsti iš lauko pusės, tai 
apsidirba iš vidaus per savo 
agentus.

Amerikos Darbo 
pralaimėjimas tikrai 
kas. Vietoj šešių

Parti i os 
tragiŠ- 

atstovų

10 Metu Kalėjimo už Reik
menų Pardavinėjimą Be 

Kortelių
Berlin. — Krautuvininkė 

Martha Krause nuteista 10 
metų kalėjimo, kad jinai 
pardavinėjo maistą ir audi
mus be valdiškų kortelių, 
nusakančių, kiek žmogui 
leistina pirkt šiokių ar to
kių reikmenų.

Du Lietuviai Žuvo “Butlege- 
riškoj” Kasykloj

Shenandoah, Pa. — Įgriu
vo “butlegeriška” kasykla- 
skylė, ir mirtinai sukriušino 
du lietuvius mainierius, 
Juozą Kuntį, 23 metų am
žiaus, ir Jurgį Kraulį, 48 
metų.

miesto taryboj, beišrinko tik 
d y.

Pereitoje taryboje bendrai 
su saujale pažangių republi- 
konų fusionistų, darbiečiai bu
vo galinga jėga. Dabar ta jė
ga sudaužyta. !

Ar Darbo Partija dar pa
jėgs atsipeikėti nuo šio smū
gio ? Tai be galo rimtas 
klausimas. Linkėtina, kad at
sipeikėtų. Tik vargiai ji pa
jėgs tai padaryti prie dabar
tinės Alex Rose ir Waldman 
vadovybės.

Sovietų Sąjungos ir Lietuvos (dešinėj) karininkai ta
riasi dėl Lietuvos kariuomenės įėjimo Į Vilnių, kurį 

Sovietai Lietuvai atidavė.

Anglija Pripažįsta, 
Kad Naziai Sužeidė 

Jos Šarvuotlaivi
rie Daugiau Giriasi 
laimėjimais Ore?

NAZIŲ MINOS UŽDARE SVARBIAUSIAS
RYTŲ ANGLIJOS PRIEPLAUKAS

------------------—-----------------------------------------H ________

Paspruko Trys Vokietijos 
Laivai iš Rytų Afrikos

Lourenco Marques, Por
tugalų Rytinė Afrika. — 
Naktį nejučiomis išplaukė 
keleivinis Vokietijos laivas 
“Watussi,” 9,521-no tonų 
įtalpos, iš Mozambique prie
plaukos, Portugališkoj Ry
tinėj Afrikoj.

Tai jau trečias nazių lai
vas paskutiniu laiku pas
pruko iš Portugalijai pri
klausančių rytinės Afrikos 
vandenų, kur tie laivai nuo 
karo pradžios stovėjo, kaip 
prieglaudoje bepusiškos ša
lies.

1,500 NAUJŲ KARO LĖK
TUVŲ PER MĖNESĮ

London.— Anglijos laivy
no ministerija, pagaliaus, 
pripažino, jog nazių subma
rine “torpeda arba mina” 
praeitą aųtradienį vakare 
sužeidė Anglijos šarvuotlai
vį “Belfastą,” 10,000 tonų 
įtalpos, stovėjusį marių 
įlankoj Firth of Fourth, 
Škotijoj/ Sužeista
“Belfasto” jūreivių. Tą pa
tį vakarą nazių mina pas
kandino karinį Anglijos lai
vą naikintuvą “Gipsy.”

“Belfast” yra naujau
sias Anglijos šarvuotlaivis, 
tik'perlai užbaigtas. Jis 

.as dvylika kanuo-

ir 20

Paryžius.— Francūzų ko
mandieriai pranešė, kad jų 
lakūnai per dieną nukirtę 
keturis nazių lėktuvus ir 
anglų lakūnai nušovę že
myn taipgi keturis priešo 
lėktuvus.

Anglų komandieriai va
kariniame fronte teigia, 
jog Anglijos orlaiviai nu
kirto žemyn septynis nazių 

francūzai su

London. — Anglijos oro 
laivyno žinovai spėja, kad 
Vokietija gali pasistatyt po 
pusantro tūkstančio naujų 
karo lėktuvų kas mėnuo.

Naziai Nuskandino Di
delį Angly Prekinį 
Laivą Prieplaukoje;

HUOIYdllUllię tlK pej.„ 
kariniai laivai I ginkluote _ 

naikintuvai, joasak praneši- ]įų, šaudančių šoviniais 6
mų iš Paryžiaus.

Bet jau 5 ar 6 savaitės 
atgal komandieriai Angli
jos ir Franci jos laivynų 
tvirtino, kad jau tada bu
vę paskandinta 20 nazių 
submarinų.

Submarinas Sunaikino Ap- 
maskuotą Anglų Laivą

Berlin. — Anglija perma- 
liavojo vieną savo prekinį 
laivą, pristatė ant jo pas
lėptų kanuolių, davė jam 
holandišką vardą, iškėlė 
Holandijos vėliavą ant lai
vo, ir pasiuntė tą laivą iš 
pasalų šaudyt vokiečiu sub- 
marinus. Tai buvo 7,000 to
nų įtalpos laivas.

Bet nazių submarinas pa- 
tėmijo, jog tai apsimaska- 
vęs Anglijos laivas ir be 
persergėjimo paskandino tą 
.laivą, kaip sako oficialis vo
kiečių pranešimas.

Amerika Boikotuosianti 
Prekybą su Japonija

Senato-Washington.
rius Key Pittman įneš kon
gresui sumanymą uždraust 
visokią Amerikos prekybą 
su Japonija.* Tai todėl, kad 
japonai Chinijoj taip nieki
na Amerikos piliečius ir 
trempia jų teises. Sen. Pitt
man tikisi, jog kongresas 
priims jo sumanymą.

komanda tvir-

lėk tuvu s, o 
naikino tik vieną vokiečių 
lėktuvą.

Francūzų
tina, kad jie ir anglai per 
dvi dienas sunaikinę 14 Vo
kietijos lėktuvų; bet oficia
liai vardais ir numeriais pa
duoda tiktai šešis nušautuscolių storio, ir dvylika ka

nuolių, .šaudančių 4-coliniais, žemyn nazių lėktuvus.
šoviniais, taipgi vamzdžiais 
torpedas laidyti. Be to, 
“Belfast” specialiais šarvais 
“apsaugotas;” ir anglų lai
vyno komandieriai pirmiau 
tvirtino, kad jis nebijąs

Anot francūzų komandie- 
rių, tai nuo karo pradžios 
sunaikinta jau 90 Vokieti
jos lėktuvų. Jie atžymi, kad 
francūzų ir anglų vartoj a-

London. — Vokiečių mi
na susprogdino prekinį An
glijos laivą “Mangalore,” 
8,886 tonų įtalpos, besto
vint šiam laivui prie vieno 
miesto, rytiniame Anglijos 
nakraštvje. Sprogimą matė 
šimtai žmonių buvusių pa
krantėje.

I Vanduo toj vietoj toks 
negilus, kad nebuvo kur vi
sam laivui nuskęsti, ir jo 
viršutiniai įrengimai dar 
tebekyšo iš vandens. Tapo 
išgelbėti visi 77 jūrininkai, 
bet 12 jų sužeista.

London. — Nazių minos- 
vandeninės bombos priver
tė Angliją “laikinai” užda- 
ryt Thames upės ir kitas 
s v a r b iausias prieplaukas 
rytinėje Anglijoje, per ku
rias tai prieplaukas Angli
ja iki šiol gaudavo daugiau 
kaip pusę viso maisto, įve
žamo iš užsienių.—Anglija 
pasigamina tiktai vieną 
penktą dalį reikalingo sau 
maisto, ir turi įsigabent iš 
užsienių keturis penktada
lius visų jai reikalingų val
gio produktų. Vokietija 
prisiaugina keturis penkta
dalius viso sau reikalingo 
maisto ir turi iš svetur da- 
sipirkti vieną penktadalį 
maisto.

Jūra išnešė į rytinį Angli
jos pakraštį per 200 Vo
kietijos jūrinių sproginių- 
minų. Bet nazių submarinai 
ir lėktuvai “sodina” vis 
daugiau minų į pakrašti
nius Anglijos vandenis. An
glai ypač bijo magnetiškų 
Vokietijos minų.

Magnetiškos nazių minos 
veikiančios štai kaip: Ka
da plaukia laivas, tai susi
daro magnetinė srovė tarp 
laivo ir minos, gulinčios ~ 
dugne jūros arba unės. Ta 
srovė padirgina veikt elek
trini mechanizmą minoie. 
Tuomet mina tam tikrais 
motoriniais snarneliais pleš
ka aukštvn. linkui laivo ir 
sprogdama naikina tą laivą.

Vokiečiu Submarinas Nus
kandino Rolandų Laivą

priešo kanuolių, šaudančių'lėktuvai yra lengviau 
šoviniais 8-nių colių storio. 
, Anglų valdžia sako, kad 
galės užlopyt “Belfąsto” 
žaizdas, kurias jam padarė 
nazių “torpeda arba mi-

i manevruojami ore ir ge
riau tinka kovai, negu Vo
kietijos orlaiviai.

Pennsylvanijos Ateivių Re
gistravimo {statymas

na.
Naziy Orlaiviai Sužeidė 
4 Anglų Karo Laivus

London. — N«zin subma
rines šūviais iš kammles 
nuskandino' Atlanto Van
denyne Drėkini Hnbndiios 

| laiva “Sliedrecht.” 5183 to
nu italuos, kuris vežė alie
jų į Norvegija. Submarine 
kapitonas davė tik nnse va
landos “Sliedrechto” jūri
ninkams išsigelbėt valtelė
mis.

Penkis išbadėjusius, ner-

Nuskandinti Astuoni Kariniai 
Anglijos Laivai

London. — Anglijos val
džia pripažįsta, jog nazių 
submarinai ir minos iki šiol 
nuskandino aštuonis kari
nius anglų laivus, viso 58,- 
692 tonų įtalpos.

(Naziai teigia, kad jie 
dar sužeidę devynis Angli
jos karo laivus.)

Bucharest. — Pagal pas
kutinį skaitliavimą, Rumu
nijoj esą 700,000 žydų.

Queens išleis $108,832 pa
taisoms 40th ir 41st Avenue 
tarp 
10th 
Avė. 
tarp

Vernon Blvd ir 21st St.; 
ir 12 th Sts., tarp 40th 
ir 41st Rd, ir 41st Road 
10th ir 12th Sts.

G. Angel, 1812 Summer
field St., išliko nesužeistas jo 
mašinai apsivertus ir užside
gus Maspethe.

Berlin. — Būrys Vokieti
jos lėktuvų šturmavo Ang
lijos karo laivus žieminėje 
dalyje Šiaurinės Jūros; ir 
vokiečiai oro bombomis su- 
žeidę keturis karinius anglų 
laivus, kaip kad praneša na
ziai.

ANGLAI UŽGINČIJA
London. — Anglų vyriau

sybė sako, jog nazių lėktu
vai žiauriai bombomis ata
kavo Anglijos karo laivus 
Šiaurinėje Jūroj, ale užgin
čija, kad bent viena nazių 
bomba pataikė į tuos laivus.

Žuvo 7 Nazių Lėktuvai
Berlin. — Naziai pripa

žįsta, jog francūzai per die
ną nukirto septynis. Vokie
tijos lėktuvus; • bet, girdi, 
naziai nušovę žemyn ir tiek 
pat francūzų lėktuvų.

Harrisburg, Pa. — Kurie 
nepiliečiai ateiviai neįsire
gistruos, pagal Pennsylva- §a]usjus jūrininkus Daskui, 
mjos valstijos įstatymą, ^-niu dienu, naėmė nuo 
tiems nevalia bus tuiet au- -jūros vienas Anglijos laivu- 
tomobilį ar vairuot jį. Įkas. Kas atsitiko su kitais 
. .Kai kuriuose atsitikimuo- 26 “Sliedrechto” jūrininkais 
se, po naujų metų ateiviai kitoje valtyje, dar nėra ži- 
bedarbiai Pennsylvanijoj nios. 
negaus pašalpos, jeigu jie| 
jau dveji metai atgal nebus 
išsiėmę pirmųjų pilietybes 
popierų.

(Apie kitas šio įstatymo 
dalis jau pirmiau “Laisvėj” 
rašyta.)

Japonai Keršvsia Anglijai už 
“Dvigubą” Blokadą

$2,500,000,000 AMERIKAI 
GINKLUOTI

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas reikalaus, 
kad kongresas paskirtų 
$500,000,000 daugiau per 
metus šaliai ginkluoti. Tai 
būtų jau $2,500,000,000 tam 
tikslui.

Paryžius. — Franci j a tu- 
ir savo Maginot tvirtovėse 
kanuoles, šaunančias iki 35 
mylių.

Tokio. — Japonijos valdi
ninkai grąsina keršvt An
glijai, jeigu jinai neleis ja
ponų laivams gabent Vokie
tijos dirbinius.

Italija Smerkia Anglijos 
Nutarimą

Roma. — Italijos laikraš
čiai smerkia Anglijos nuta
rimą erobt Vokietijos dirbi-, 
nius iš bepusiškų šalių lai
vu, — kas yra vadinama 
“dvitniba” Anglijos bloką- .s 
da prieš Vokietiją. \ >

ORAS. — šį pirmadienį 
šilčiau.
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sas smulkmenas, kaip jie sekiojo tuos 
Hitlerio priešus. Jie sako, kad tai buvo 
Anglijos imperialistų suokalbis užmušti 
Hitlerį, tokiu būdu padaryt nors pavir
šutinių permainų Vokietijos fašistų val
džioj ir tada susitaikyti.

Kiek tos pasakos turi tiesos, sunku 
spręsti. Bet vienas dalykas jau iš praei
ties yra žinomas: Anglijos valdonai vi
sada griebdavosi provokacinių žmogžu
dysčių. Taip jie elgėsi laike Franci jos 
R e v o 1 i u c ijos, siųsdami žmogžudžius 
Francijon—žudyti vadus; taip jie elgė
si laike Amerikos Revoliucijos, tą pat jie 
darė ir laike Bolševikų revoliucijos Ru
sijoj. Anglijos šnipų terpras, tai sena jos 
priemonė.

Palauksime ir pamatysim, gal daly
kai pilnai išaiškės ir dėl Municho bom
bos.

Šaukštai Po Pietų

entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn. N. Y., under the

Act of March 3, 1879.

Ponia Rooseveltienė ir Komunistai
Ponia Rooseveltienė, prezidento žmo

na, piktai išstojo prieš komunistus ir pa
vadino juos “užsienio agentais.” Tas la
bai patiko reakcininkams. Visi komunis
tų priešai tų kartoja. Kada pirmiau bu
vo atsitikimų, kai Rooseveltienė pasaky
davo kiek pažangesnę prakalbų* tai tie 
patys reakcionieriai ir ją lygino prie ko
munistų.

Kiekvienas sveikai protaująs žmogus 
žino, kad komunistai nėra joki kitos ša
lies agentai, kad jie yra dalis šios šalies 
darbo žmonių ir pažangios visuomenės, 
kad jie neturi kitokių reikalų, kaip dar
bo žmonių reikalus.

Argi streiko metu, kai darbininkai ko
voja už geresnes darbininkų algas ir są
lygas, yra koki tai kitos šalies reikalai? 
Nieko panašaus! Ar komunistų kovos 
už pašalpą bedarbiams ir viešus darbus 
yra kitos šalies reikalai? Nieko pana
šaus!

Net pati Roosevelto administracija iki- 
šiol iki tam tikro laipsnio vykino tuos 
darbus ir tik reakcionieriai prieš tai iš
stojo. Argi darbininkų organizavimas į 
darbo unijas yra svetimos valstybės 
darbas? Kiekvienas žino, kad ne!

Ponia Rooseveltienė tatai parašė įta
koj reakcinių spėkų, kurios vis kelia gal
vą. Mat, karo gadynė. Tam tikri sluoks
niai stumia ir Jungtines Valstijas į ka
rą. Komunistai kalba už taiką, tatai ka
ro ruošėjams ir nepatinka.

Bet tokios apkaltinimų priemonės nė
ra naujiena. Buvo laikai, kada Amerikoj 
ir Thomasą Jeffersoną vadino “užsienio 
agentu” už tai, kad jis simpatizavo Fran- 
cijos revoliucionieriams. Ir dabar to£* rū
šies žmonės taiko “užsienio agento” var
dą komunistams ir kiekvienam pažan
giam žmogui, kuris pritaria Sovietų Są
jungos tvarkai, kuri yra vienintelė dar
bo žmonių šalis, kurie pritaria Sovietų 
Sąjungos taikos politikai.

Daug teisingiau būtų pavadinti tuos 
žmones “svetimos valstybės agentais,” 
kurie tarnauja Anglijos ir Franci jos im
perialistams, gamina jiems ginklus, amu
niciją ir Ameriką traukia į karą.

Melai, Melai ir Melai
Italijos fašistų spauda pilna bjauriau

sių melų prieš Sovietų Sąjungą. Laikraš
tis “La Stampa” Turine prirašė tiek me
lų, kad net patys fašistai nusigando, 
idant .neįvyktų griežtas protestas iš So
vietų pusės. Šmeižė Raudonąją Armiją, 
būk ji badauja, nudriskus, netikus, ne
išlavinta, “užimdama Estonijoj punktus, 
kely palikus tankus ir patrankas.”

Žinoma, šį melą sumušė net kapita
listinių laikraščių korespondentai iš Es
tijos, kurie pranešė spaudai, kad Raudo
noji Armija gražiausioj tvarkoj atvyko, 
kad nebuvo nei vieno nelaimingo atsiti
kimo. Tas amerikiečiams žinoma, bet tas 
nežinoma Italijos žmonėms.

Italijos fašistai, niekindami Raudoną
ją Armiją ir Sovietus, kaip tik eina bu
vusių Lenkijos valdonų keliais. Juk ir 
Lenkijoj net kareiviams pasakojo, kad 
Sovietų armija “niekam netikus,” kad 
tankai “popieriniai.” Bet kaip nustebo 
kareiviai, kai pamatė, kad nuo Sovietų 
tankų, it proto netekę, bėga tie patys 
komandieriai, kurie pirmiau tuos melus 
skelbė!

Su melais toli nenueis ir Italijos fa
šistai. Melų kampanija prieš Sovietus jie 
nepataisys savo suklypusio vidaus ūkio 
ii1 nepataisys fašistų pozicijų. Italijos 
žmonės vis daugiau nepasitenkinę -Mus- 
solinio viešpatavimu, nes jų padėties ne
pataisė nei Ethiopijos, nei Albanijos už
kariavimai, nei Ispanijos liaudies paver
gimas.

Veidmainysčių Virtinė
Laike Sovietų Sąjungos ir Suomijos 

derybų suomiai social-demokratai viską 
darė, kad tik tos derybos neužsibaigtų 
susitarimu. Jie niekino Sovietų Sąjun
gą, šaukė, būk ji nori pavergti Suomiją. 
Suomijos reakciniai valdonai, padrąsinti 
Amerikos, Anglijos, Franci jos imperia
listų ir Skandinavijos karalių, sugriovė 
derybas. Ir vis dar šmeižia Sovietų, Są
jungą. Provokuoja karą. Bet dabar so- 
cial-demokratų vadas ponas Švento jau 
pradeda verkšlenti, kad tarpe Suomijos 
ir SSSR neįvyko sutartis. Sovietų dien
raštis “Pravda” rašo, kad tai 'krokodi- 
liaus ašaros, kad tai didelė veidmainys
tė. Mat, Švento mato, kad liaudis nori 
sutarties su SSSR.

Sako, Sugavę Hitlerio Priešus
Vokietijos fašistų šnipų organizacija 

“Gestapo” paskelbė, kad ji suareštavo 
vokietį Georgą Elserį, kuris Muniche 
padėjo bombą, ir du Anglijos patyrusius | 
šnipus kapitoną Richard Henry Stevens . 
ir Sigmundą Payne Best.

Abu minėti anglai jau nuo senai tar
nauja anglų šnipų organizacijoj, kuri va
dinasi British Intelligence Service. Abu 
veikę Estijoj, Latvijoj, Austrijoj, Rusi
joj, Vokietijoj, Graikijoj ir kitose šalyse, 
kaipo anglų šnipai.

Vokiečių Gestapo skelbia, kad pradžioj 
lapkričio mėnesio anglai atvyko per Ho- 
landiją į Vokietiją. Ten jie turėjo vokie
čių šnipų, kurie tarnavo Anglijai, jų tar
pe buvo ir Georg Elser.

Jiems pavyko Muniche pro dūmtraukį 
įleisti galingos jėgos bombą į svetainę, 
kur Hitleris turėjo kalbėti. Pekliška ma
šina buvo užtaisyta su laikrodžiu ir nu- 

•. statyta, kada ji turi sprogt. Bomba spro
go 15 minučių po to, kaip Hitleris, pa
sakęs prakalbą, jau išvažiavo. Ji nudėjo 
8 fašistus ir apie 60 sužeidė.

Gestapo agentai susekė anglus, kada 
. jie traukė linkui Holandijos sienos, ir 

Elserį, kada jis norėjo pereiti į Šveica
riją. Vokiečių informacijos paduodami- *

“Lietuvos Aide” (25-IX- 
1939), K. B. rašydamas 
straipsnį po antrašte “Mi
lijonai smulkmenose,” nu
rodinėja, kad europiniam 
karui prasidėjus, sukrikus 
prekių transportui, pasun
kėjus prekybai su užsie
niais, pakitėjus gamybos 
sąlygoms, Lietuvoj jaučia
ma stoka kai kurių užsie
niuose gamintų reikmenų. 
Teisingai K. B. nurodinėja, 
kad Lietuvos piliečiai (tie, 
kurie turėjo laimės) pasta
raisiais metais buvo pradė
ję nesitenkinti Lietuvoje 
gamintomis reikmenomis. 
Pavyzdžiui, prabangūs gir
tuokliai lėkdavo į geriau
sias Kauno krautuves gaut 
importuotų gėrimų; panelės 
pirkosi geriausio šilko ko
jines; džentelmanai stengė
si įsigyt eilutę, žinoma, ga
mintą ne Lietuvoj, bet An
glijoj, ir. tt.

Panašūs užmetimai daro
mi ir provincijos gyvento
jams, nes ir jie stengėsi ne
atsilikti nuo išlepusių mies
to didikų. Pamiršo milus, 
pamiršo namie megztas ko
jines ir kitką. Kaimiečiai, 
kentėdami įvairius nedatek- 
lius, taipgi stengėsi vaikytis 
Paryžiaus madas.

Bet dabar! Dabar jau iš 
užsienių labai sunku gaut 
“prabanginių” reikmenų, to
dėl K. B. Lietuvos piliečiam 
siūlo atgailaut už “nuodė
mes,” padarytas praeityje. 
Jis siūlo . lietuviams grįžt 
prie Lietuvoj gamintos deg
tinės, prie tautiškų gėrimų 
ir valgio, prie tautiškų pa- 
rėdalų. Kitais žodžiais, K. 
B. siūlo Lietuvos piliečiams 
taupumo programą ir ragi
na juos jieškot milijonų 
smulkmenose. Ragina Lie
tuvos kaimietes paleist dar
ban tūkstančius zvimbian
čių ratelių, tūkstančius dūz
gančių staklių.

Puiku. Tik norėtųsi ger
biamam K. B. primint, kad 
individu alinės gamybos 
bandymai jau senai atgyve
no savo dienas ir labai abe
jojame, ar mūsų dienų tau
tiečiai sutiks kišti baslius į 
progreso rato stipinus.

Ateitis parodys.
K. B. meldžiame pagal

voti, ar yra protinga siū
lyt mūsų tautos dukterims 
toks primtyviškas darbui 
būdas? Argi protinga sukti 
tūkstančiai ratelių savo jė
ga, kuomet kultūringos tau
tos ratelių ir staklių suki
mui naudoja elektrą ir ga
ro pajėgą? Argi protingą 
naudot arklas ir plūgas tuo 
laiku, kai tuos įnagius ga

lima pakeist traktoriais ir 
kombainais?

Žinoma, K. B. tuo nieko 
naujo ne pasakė. Buvęs 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas Hooveris irgi labai 
panašią idėją skleidė. Jam 
pritarė ir fabrikantas For
das ir visą eilė kitų “žymių” 
žmonių. Bet šaukštai po pie
tų. Mirei—nebeatgimsi.

Jei K. B. norėjo pasitar- 
naut savo tėvynei, turėjo 
pasiūlyt ką nors mode raiš
kesnio. Vietoj jieškojus mi
lijonų su primtyviškais kas
tuvais, reikėjo pasiūlt šių 
dienų moderninius kranus, 
ekskavatorius. Vieton žibali
nės lemputės ir balanos, 
reikia duoti elektrą; vieton 
arklo ir arklio—traktorių, 
kuris paskui save gali vilk
ti virtinę plūgų; vieton dal
gio—moderniškus kombai- 
nūs; vieton tūkstančių sėji
kų—paleist sėjamąsias ma
šinas. žodžiu tariant, jei 
mes norime matyt mūsų 
tautą nenudriskusią, jei 
mes norime, kad ji turėtų 
milijonus, kad jos ūkis bū
tų našus, mes turime siūlyt 
šių dienų ūkiui vesti moder
nines, o ne primtyviškas 
priemones.

Kitaip gi mes labai meš
kiškai pasitarnausime savo 
tautiečiams ir tėvynei.

P. Pakalniškis.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas
Gerbiama Redakcija:

Aš neseniai esu atvažia
vęs iš Lietuvos ir noriu iš
simokinti amerikonišką kal
bą, bet nežinau kur galima 
gauti pirkti tol^ią knygą, 
kur pažymėta lietuviški ir 
amerikoniški žodžiai.

Gerbiami tamstos, gal 
malonėsite man duoti pata
rimą, kur aš galiu kreiptis? 
Už tai aš tamstoms būsiu 
labai dėkingas ir už tai iš 
anksto tariu ačiū. Atsaky
mui įdedu ženklelį.

Su aukšta pagarba tams
toms. u A. M.
Atsakymas:

Atsakymą duodame per 
dienraštį viešai, vietoj as
menišku laišku. Mat, gal 
atsiras ir daugiau tokių, 
kurie pasinaudos šiuo atsa
kymu.

Jūs veikiausia norite įsi
gyti amerikonišką-lie’tuviš- 
ką žodyną. Geriausias ir be
veik vienintelis iki šiol šios 
rūšies žodynas buvo A. La
bo sutaisytas. Deja, dabar 
jau sunku jį begauti. Nau
jai niekas nespausdina, o

sena laida beveik išsibai
gus. Seniau ir “Laisvė” 
juos pardavinėdavo, bet da
bar nebeturime.

Girdėjome, tačiau, kad 
šio “Lietuviškai-Angliško ir 
Angliškai Lietuviško Žody
no” keletą kopijų dar turi 
Chicagos dienraščio “Vil
nies” administracija. Para
šykite jiems ir paklauskite. 
Jei turi, tai galėsite pasiųs
ti pinigus ir gausite.

“Vilnies” adresas toks: 
3116 So. Halsted St., Chica
go, HL

—Į klausimą, teveli!—su- v 
suko Alpukas.

—Taip.
—Ir į tikrą klaustuką?
—Aišku, kad tikrą.
Tada Alpukas susimąstęs 

vėl klausia:
—Bet pasakyk, tėveli, 

kaip tas berniukas galėjo 
po savim tašką prilaikyti.

ŠYPSENOS
Proto Susilpnėjimas...
Nebe pirmos jaunystės 

moteris važiuoja automobi
liu, staigiai sukteli, nebeiš- 
lygina ir tiesiai... į sieną. 
Automobilio trenksmas... 
ligoninė ir atsigavimas. 
Prie lovos stovi gydytojas 
ir gailestingoji sesuo.

—Taigi, apžiurę j imas 
baigtas, — taria gydytojas 
ir toliau diktuoja sesutei 
užrašyti: — įlaužta ranka, 
išnarintas petys ir dideli 
odos įdrėskimai... Dar vie
nas klausimas pacientei: 
kiek poniai metų?

—Penkiasdešimt dveji,— 
atsako ši.

—Prašau užrašyti, kad 
konstatuotas ir proto su
silpnėjimas, — priduria gy
dytojas.

Klaustukas
Mažasis Alpukas tikras 

smalsuolis. Kiauras dienas 
jis klausinėja, kodėl kiauši
nis pailgas, kodėl žvakė ap
vali, ko.dėl karvė su keturio
mis kojomis, o arklys ne 
penkiomis. N e n o rėdamas 
visai jo domėjimosi silpnin
ti, tėvas nutaria jį pagąs
dinti, kad šis mažiau klau
sinėtų. Tėvas taria: “Ar tu 
girdėjai, kad vienas berniu
kas per didelį klausinėjimą 
pats’ į klaustuką pavirto?”

Dabartis Artimesnė už 
Ateitį

Pradžios mokykla nusifo
tografavo kartu su ilgame
čiu mokytoju, ir mokytojas 
panoro mokinius įsąmo
ninti, kad praeities vaizdai 
visada teikia malonumą.

—Vaikai, ■— taria jis, — 
ar nemalonu bps jums ka
da pasižiūrėti į tą atvaizdą 
ir tarti: “Štai Jonas—jis 
dabar kapitonas, štai Kazys 
—jis dabar inžinierius, o 
štai visų viduryje stovi...”

—Tai mūsų mokytojas, 
kuris jau seniai kojas pa? 
statė!—pasigirsta iš galo 
klasės nevisai liūdnas bal
sas.

Jis Tik Klausės
Teisėjas: — Taigi tamsta 

girdėjai ginčą tarp kaltina
mojo ir jo žmonos?

Liūd.: — Taip, pone tei
sėjau.

Teis.: — Tai papasakok, 
ką sakė kaltinamasis?

Liūd.: — Jis tik klausės, 
pone teisėjau, nes visą laiką 
kalbėjo jo žmona.

(Surankiota)

KIEK NAZIAI SUĖMĖ 
SVETIMŲ LAIVŲ

Berlin. — Vokiečių armi
jos komanda paskelbė, jog 
naziai rugsėjo ir spalių mė
nesiais suėmė 127-nis laivus 
bepusiškų šalių, kurie ga- t 
beno kontrabandiškus bei . 
karinius reikmenis Anglijai 
ir Francijai.

Nėra sakoma, ką naziai 
padarė su tais laivais arba 
jų kroviniais.

“Laisvės” Vajaus Kontestas
c

Gavimui Naujų Skaitytojų
Iš daugelio vajininkų gauname prašymų vajų prailginti. Tą 

dalyką šiandien' svarstys “Laisvės” bendrovės direktoriai.
Tačiau labai pasiryžusiai reikia darboutis, kad gavus kuo 

daugiausia naujų skaitytojų. Reikia kalbinti žmones užrašyti 
“Laisvę” Kalėdų dovanom. Tai puiki dovana, per ištisus me- 
tus kasdien prisimins žmogus tą savo prietelių ir geradarį nuo 
kurio gaus tokią dovaną.

’Dovanų ruošte šiandien stovi šie kontestantai:

Naujas Karo Būdas >
Kada pereitasis Pasaulinis Karas bai

gėsi, tai Francijos maršalas Foch pareiš
kė: naujas karas prasidės ten, kur jis 
pasibaigė ir tos pat rūšies ginklais.

Taip ir įvyko. Antras Pasaulinis Karas 
prasidėjo tarpe tų pačių imperialistinių 
valstybių, kurios buvo vyriausios kalti
ninkės ir už Pirmą Pasaulinį Karą. Jis 
prasidėjo daug maž tais pačiais ginklais, 
tik daug patobulintais.

Bet jau pasirodo ir nauji karo būdai. 
Ant Franci jos-Vokieti jos sienos išbuda- 
votos milžiniškos tvirtumos iš pat karto 
pavertė karą į pozicinį. Abiejų pusių ar
mijos sėdi už plieno ir cemento fortų, 
tūkstančių kanuolių ir iš vietos nepasi
judina.

Dabar iš Anglijos praneša, kad vokie
čių karo lėktuvai atneša minas ir su pa
rašiutais nuleidžia Anglijos pakraščiuo
se, ant kurių kasdien daug laivų žūva. 
Čia vėl naujas karo būdas. Ilgiau ka
riaus imperialistai, daugiau bus išrasta 
naujų būdų skandinti laivus, deginti 
miestus ir žudyti žmones.

Todėl' reikia daryti viskas, kad toji 
skerdynė greit baigtųsi.

Belgijos kariai ruošiasi gintis nuo vokiečių, jei pasta-, 
rieji bandytų įsiveržti į jų kraštų.
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Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Susisiekimo mi

nisterija nesenai buvo paruo
šusi geležinkeliu, plentų, til
tų ir kitokių kelių statybos de
šimtmečio planą. Tačiau pla
ne nebuvo numatytas susisie
kimas su Vilnium, tad atgavus 
Vilnių ir Vilniaus kraštą, teks 
visą planą gerokai papildyti ir 
pakeisti. Jau numatoma staty
ti naują geležinkelį tarp Za
rasų ir Turmonto; toliau ke
liamas reikalas Uteną pro 
Saldutiškį sujungti su Vil
nium, tam reikalui atnauji
nant išardytą siaurąjį gele
žinkelį nuo Kiauneliškiu sto
ties iki Švenčionėlių. Be to 
svarbiausia ilgai netrukus at
statyti Alytaus Varėnos gele
žinkelį ir pastatyti tiltus per 
Nemuną ir Merkį. Iš plentų 
pirmoje eilėje bus baigtas 
Kauno Vilniaus kelias, kuris 
siūloma tiesti nebe per Vievį, 
bet nuo Žiežmarių į Trakus, iš 
kur į Vilnių eina senas plen
tas. Ukmergės ir Širvintų ke
lias bus paverstas plentu, o 
Širvintai bus sujungti plentu 
su Giedraičiais. Taip pat ke
liamas sumanymas Malėtus 
sujungti plentu su keliais, ve
dančiais į Vilnių.

Kaunas. —Lietūkis yra ‘pa
ruošęs planą Vilniuje grei
čiausiai steigti savo sandėlius, 
iš kurių bus aprūpinami var
tojimo prekėmis miesto ir 
krašto kooperatyvai. “Maisto” 
b-vė taip pat žada Vilniuj tuo
jau įsteigti-apie 15 krautuvių, 
iš kurių būtų aprūpinami į- 
vairūs miesto rajonai mėsos 
produktais. Be to 'prie gele
žinkelių stočių ir kitose pato
gesnėse susisiekimui vietose 
steigs gyvulių supirkimo 
punktus, kuriuose vilniečiai 
ūkininkai galės parduoti savo 
gyvulių prieauglį tvirtomis 
kainomis. —Be to tiriama, 
kad ir privačios stambiosios 
firmos rengiasi Vilniuj atida
ryti savo skyrius. Bendrai, 
verslininkai ir biznieriai Vil
niaus prisijungimo proga tu
ri pasiruošę įvairiu planų. — 
Numačius eilei valdininkų ir 
tarnautoju išsikelti tarnybos 
reikalais į Vilnių, pradeda ir 
Kaune atpigti butai. Spėjama, 
kad neužilgo Kaune butų nuo
mos mokestis atpigs 20 nuoš. 
—Lietuvoj plačiai pradedami 
ruošti vilnietiški vakarai su 
Vilniaus temomis ir Vilniui 
skiriamu tų vakarų pelnu.

Kaunas. — Spalių 22 d. 
Šančiuose buvo atidaryti nau
jieji VI gimnazijos rūmai, 
kurie šį rudeni buvo baigti ir 
kainavo su visais įrengimais 
per viena miliiona litu. Tai 
yra gražiausioji gimnazija vi
so ie Baltijoje. Rūmai yra 
eręlvūs, turi talpos 19.165 
kub. metru, šviesūs, viskas pa- 
darvta tvirtai ir dailiai, prisi
laikant visu dabartiniu staty
bos reikalavimu : naujuosiuose 
gimnazijos rūmuose vra mo
derniai įrengti mokslo kabi
netai, dušai, snorto salė, mu
ziejus virtuvė, valgykla ir ki
tos reik, patalpos. Gimnaziioi 
dirbs 30 mokvtoiii ir 611 mo

Keliai prie Čangša miesto sunaikinti, todėl chiniečiai vargdieniai (coolies) 
turi vežioti žmones savo jėgomis; chiniečiai kelius ten sunaikino tam, kad 

. japonų artilerija negalėtų jais naudotis.

kinių, kurių 276 berniukai ir 
335 mergaitės, tautybės at
žvilgiu 591 lietuviai, 17 vokie
čių, 2 žydai ir 1 rusas. Beveik 
visi mokiniai — Šančių ir A. 
Panemunės gyventojų vaikai.

Kaunas. — Šiemet į V. D. 
universitetą priimta apie 1200 
naujų studentų ir klausytojų.

Alytus. — Alytaus žemės 
ūkio draugija kartu su savo 
nariais suaukojo savo bro
liams Vilniaus krašte paremti 
vieną vagoną-300 centnerių 
grūdų ir tarnautojai sudėjo 
644 litų pinigais.

Kaunas. — Grįžęs iš Mas
kvos, kur buvo pasirašyta 
naujoji Lietuvos ir Sovietų Są
jungos prekybos sutartis 
1939-1940 metams, užsienių 
reik. min. ekonominio depart- 
mento direktorius J. Norkai- 
tis spaudai pareiškė, kad ligi 
šiol sudarytomis sutartimis 

lyra pavykę kraštą aprūpinti 
bent metams būtiniausio varto
jimo prekėmis, kaip druska, 
žibalu, gazolinu, benzinu, cu
krum, tabaku, anglimis, trą
šomis, žemės ūkio mašinomis 
ir kt. Su ęksportu ligi šiol ne
turima ypatingų sunkumų ir 
tikimasi jų neturėti ir ateity
je. Atgavus Vilniaus kraštą, 
manoma, kad jo pramonė, 
kaip faneros, kartono, stiklo 
prisidės prie bendro Lietuvos 
ūkio pagyvėjimo. Iš kitos pu
sės, tai yra karo nualintas 
kraštas, kurio atkutimui bus 
reikalinga nemaža gerybių, 
kurias normaliu laiku būtų 
galima eksportuoti į užsienius. 
Darant paskutines sutartis, 
turėta galvoj ir Vilniaus rei
kalai, tad atatinkami produk
tų kiekiai jau yra Vilniaus 
reikalams rezervuoti. Naujoji 
prekybos sutartis su SSSR, 
kaip pareiškė dir. Norkaitis, 
pagyvins ligšiolinius Lietuvos 
su ta valstybe turėtus preky
binius saitus ir žymia dalimi 
prisidės prie mūsų aprūpinimo 
reikalingomis įvežamosiomis 
prekėmis, iš .antros pusės pra
plės rinką mūsų žemes ūkio 
gaminiams. Bendra prekių 
apyvarta su SSSR padidės 50 
nuošimčių.

Kaunas. — Atsižvelgiant į 
tai, kad paskutiniu laiku pa
brango kaikurie reikalingiau- 
sieįi maisto produktai, Vidaus 
Reikalų ministerija susirūpino, 
kad tas pabrangimas neatsi
lieptų į gaunančiu mažesnius 
atlyginimus darbininkų būklę, 
todėl, kol bus sutvarkytas 
bendras maitinimo klausimas, 
nusistatyta pakelti atlyginimą 
15, 10 ir 5 nuošimčiais vi
siems pramonės darbininkams, 
kurie gauna mažesnes kaip 7 
litu imtinai dienos atlyginimo 
normąs.

Kaunas. — šiemet nuo me
tų pradžios išvežta į užsienius 
jau arti 100 milijonų kiauši
nių, kas yra apie 100,000 
kiaušinių daugiau, kaip per
nai.

Kaunas. — Lietuvos oro su
sisiekimas tarp Kauno ir Ry
gos yra labai gyvas. Lėktuvais 
“Stepas Darius” ir “Stasys Gi
rėnas” kasdien į vieną ir kitą 
pusę vežiojami keleiviai, paš
tas ir mažesni siuntiniai.

Kaunas. — Finansų minis
terijos nurodymu nuo spalių 
20 d. geriamojo spirito ir deg
tinės monopolis pakeltas apie 
25 nuoš. Taip pat pabrangin
tas alus ir šiek tiek tabako 
dirbiniai.

Kaunas. — Spalių 21 d. po
sėdyje seimas priėmė 4.5 nuo
šimčių Vilniaus paskolos įsta
tymą 50 milijonų litų sumai.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Kas Užgiria Prezidentą 

Rooseveltą, o Kas ne
New York. — Amerikie

čių Viešos Nuomones Insti
tutas apklausinėjo daugelį 
piliečių, ar jie pritaria prez. 
Roosevelto politikai ar ne. 
Apie 65 iš kiekvieno šimto 
užgyrė Roosevelto politika; 
35 buvo jai priešingi.

Iš turtingųjų tik 43 pro
centai pritarė Rooseveltui; 
iš gaunančių vidutiniai ge
ras įplaukas 60 procentų 
pasisakė už Rooševeltą; o 
iš darbininkų ir turinčių tik 
mažas įplaukas tai 76 pro
centai rėmė Rooseveltą.

Bet nuo karo pradžios 
nuošimtis Roosevelto prita
rėjų jau nupuolė daugiau 
kaip dviem procentais.

Radium Prasta Gyduolė nuo 
Vėžio, Sako Mokslininkas
London. — Mokslininkas 

medicinos srityje, Sir Le
onard Hill pareiškė, jog ra
dium, brangiausias žinomas 
metalas, leidžiantis nema
tomus spindulius, netinka 
gydyt vidurinius skaudulius 
vėžio ligos.—O iki šiol apie 
radiumą buvo kalbama kaip 
apie tikriausią įrankį nai
kint vėžio skaudulius kūne.

Jeigu nematomais spindu
liais radiumo ir būna su
naikinami tokie vėžio ligos 
centrai kūne, tai ligoniui 
prisimeta skaudus nervų 
įdegimas, sako tas moksli
ninkas. Didesnis radiumo 
vartojimas gydymui visuo
met neša blogas pasėkas li
goniui, kaip teigia Sir L. 
Hill.

X-spinduliai yra geriau 
suvaldomi, tinkamiau jų 
daugis nustatomas, negu 
radiumo spindulių. Tai X- 
spinduliai galį geriau tar
naut kaipo įnagis kovai 
prieš vėžį negu brangusis 
radium.

Paskola bus sunaudota išimti
nai Vilniaus krašto atstatymo 
reikalams ir bus privaloma vi
siems valdininkams, namų sa
vininkams, pramonininkams, 
prekybininkams ir mokantiem 
darbo pajamų mokesčius. Tik 
ūkininkams ši paskola nebus 
privaloma.

Kazlų Rūda. — šios miškų 
urėdijos tarnautojai susirinkę 
nutarė iš savo algų suaukoti 
1,000 litų karo ir priespaudos 
suvargintiems broliams vilnie
čiams sušelpti. Panašių auko
jimų daroma ir daugelyje kitų 
provincijos miestų ir mieste
lių valdininkų ir tarnautojų 
tarpe.

įkaitintas Policininkas, 
Majoro Žmogžudys

Mineola, L. L, N. Y. — 
Prisiekdintųjų teismas įkai
tino policininką Alvina Doo
ley kaip pirmo laipsnio 
žmogžudį. Dooley praeitą 
antradienį nušovė Long 
Beacho majorą L. F. Ed- 
wardsą ir sužeidė majoro 
sargą. Sakoma, jog "polici
ninkas keršijo, kad majoras 
priešinosi išrinkimui to po
licininko į pirmininkus po
licijos savišalpinės draugi
jos.

Žmogžudį policini nką 
gins garsus kriminalių by
lų advokatas Sam. Leibo
witz.

Sovietą Pavilionas Pergra- 
žus, tai Atžagareivis Rei

kalauja Išmest Jį
Indianapolis, Ind. — Vie

nas iš Amerikonų Legiono 
direktorių, atžagareivis 
Chaillaux reikalauja/ kad 
kitąmet būtų iškraustytas 
Sovietų pavilionas iš Pasau
linės New Yorko Parodos. 
Jis sako: tas pavilionas 
taip puikiai pastatytas ir 
įrengtas, jog sudaro “ge
riausią pasaulyje propagan
da komunizmui.” v

Naziai Sumobilizavo Len
kus ir Lenkes Darbams
Paryžius. — Pranešama, 

kad Vokietija paleido iš be-1 
laisvių stovyklų daugumą 
suimtų Lenkijos kareivių; 
bet užtat naziai sumobili
zavo visus lenkus vylaus ir 
merginas virš 18 metų am
žiaus į verstinus darbus.

KARALIŠKAS ŽULIKAS 
ĮKALINTAS

Paryžius. — Teismas pa
siuntė keturiem mėnesiam 
į kalėjimą kunigaikštį Fer
dinandą Bourboną, kaip žu- 
liką. Ferdinandas, kilęs iš 
buvusių Franci jos karalių 
veislės, pernai išsuko 50 
tūkstančių franku pinigų 
iš vieno Ispanijos fašisto. 
Ferdinandas persistatė jam, 
būk esąs fašistų pulkinin
kas.

Geležinkelių Porteriai Rei
kalauja $500,000 Nedamo- 

kėtų Algų

Chicago. — Geležinkelių 
stočių tarnautojų-porterių 
Brolija-unija kreipiasi į 
teismus, reikalaudama, kad 
kompanijos sumokėtų jiem 
$500,000, kuriuos jos neda- 
mokėjo, pagal Amerikos Al- 
gų-Darbo Valandų įstaty
mą. ,.

Drg. V. Andrulio Pra
kalbų Maršrutas

Chicagos dienraščio “Vil
nies” redaktorius drg. V. An
drulis kalbės sekamose vie
tose:

Lapkričio 28 d., Johnson 
City, III., 7 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje.

Lapkričio 29 d., Zeigler
Ill., 7 vai. vakare, Liberty 
Hali.

Lapkričio 30 d., Benton Ill.,
7 vai. vakare, pas Geo. Kuns- 
ky namuose.

Šių miestų lietuvius kviečia
me skaitlingai dalyvauti tose 
prakalbose. Išgirsite daug 
naujo ir pamokinančio.

Antoinette Gvergzdiutė, 
LDS 6-to Apskr. Sekr.

Norwood, Mass.
Apsivedė Draugas Jonas Cas
per su Drauge Anna Martin iš 

Chicagos
Draugas Casper yra veik

lus organizacijų narys. Ypa
tingai gražiai darbuojasi La- 
vinimos Ratelio Chore ir Ben
drovėj. Taipgi remia darbinin
kų judėjimą abelnai.

Draugė Anna Casper irgi 
tuojau įstojo į LR Chorą ir 
NLP Bendrovę. Ta proga ar
timi draugai-gės suruošė drau
gams Casperams “suprais” 
parę, kuri įvyko lapkričio 13 
d., Lietuvių Svetainėje. Suren
gimu rūpinos M. Krasauskie
nė, P. Sarapienč, J. Krasaus
kas ir P. Kastečkienė. Artimų 
draugų-gių susirinko apie 70.

Gaspadinės davė skanią ir 
didelę vakarienę. Taipgi pa
tarnavimas buvo labai drau- 
diškas ir malonus. Draugams 
Casperams įteikta nuo visų 
dalyvių graži dovana. Taipgi 
drg. V. M. Navickai davė gra
žia dovaną.

Draugai Casperai širdingai 
dėkoja visiems dalyviams, o 
ypatingai draugėms M. Kra
sauskienei, P. Sarapienei ir P. 
Kastečkienei už jų įdėtą di
delį trusą. Visi gražiai pasi
dainavę, pasišokę igsikirstem.

Draugams Casperams lin
kiu meilaus ir laimingo ilgo 
gyvenimo, ir ant toliaus dar
buotis darbininkų judėjime.

“Laisvės” Report.

Lawrence, Mass.
Lawrence lietuviai susilau

kė naujo gydytojo. Petras Mi
ltinis baigė mokslą, taipgi 
praktikavimą miesto ligoninė
je. Perėjo valstijos ekzaminus 
ir gavo leidimą su pagyrimu.

Lapkričio 12 d. buvo su
rengta taip vadinama “testi
monial pare” pagerbimui Dr. 
P. Mikinio. Dalyvavo virš 300 
žmonių. Tąipgi buvo miesto 
valdyba ir apie 30 gydytojų. 
Visi linkėjo D. Mikiniui geros 
laimės. Kalbėjo aldermonas 
Burke, tai yra, sveikatos val
dininkas, taipgi ligoninės vy
riausias gydytojas Dr. Railey. 
šis kalbėdamas labai gyrė Dr. 
Mikinio užsilaikymą ligoninė
je. Girdi, visi ligonys šaukda
vosi prie jauno gydytojo. Jis 
visiems nuoširdžiai patarnau
davo.
, Lietuviams patartina, reika
lui ištikus, kreiptis pas Dr. P. 
Mikinį. Jo ofisas randasi po 
num. 65 Bradford St., telefo
nas—-2573'3.

Nuo savęs vėlinu laimingos 
kloties Dr. P. Mikiniui.

Lapkričio 12 d. buvo su
rengta visų Lawrence draugi
jų prakalbos ir koncertas pa
minėjimui Vilniaus atgavimo, 
kurį Sovietų Sąjunga atidavė 
Lietuvai gražiai. Vilniaus at
gavimas, tuo būdu, nekainavo 
Lietuvai nei vienas kraujo la
šas. Koncerte dalyvavo taipgi 
keletas daktarų ir lietuvis ad
vokatas Baublis, kuris turi 
ofisą atsidaręs Gryg bildinge.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
S. Michelsonas iš Bostono. Jis 
užgyrė Lietuvos ir Sovietų Są-

Gen. Lien-ceng, 15-tos armijos vadas Chinijoj, kuris 
gynė Hunan provinciją. Dešinėj gen. Jao Ši-mingas.

jungos sutartis. Tik man labai 
keista, kad p. Michelsonas sa
vo straipsniuose rašo vienaip, 
o prakalbose ktjba kitaip.

’Koncerte dalyvavo tautiš
kos parapijos choras po vado
vyste M. Paulukaitės. Gražiai 
sudainavo. Taipgi buvo due
tas, dainavo K. Valangevičius 
ir O. Kirmalaitė. Dainavo la
bai gražiai.

...... L

Lawrence susitvėrė komite
tas varymui kampanijos už 
majorą Griffiną. Komitetan į- 
eina A. Palskis, J. Urbonas ir 
Paplauskas. Kurie norite dau
giau informacijų, kreipkitės 
pas tą komitetą.

Majoras Griffinas yra daug 
patarnavęs CIO unijai —daug 
už ją prakalbų pasakęs ir net 
finansiškai paaukavęs iš savo 
kišeniaus. Lietuviams patarti
na majoro Griffino kandida
tūrą paremti, taipgi kandida
tūrą policijos viršininko T. 
Galvan.

Gruodžio 10 d. Lietuvos 
kliubo svetainėje bus tam 
tikslui masinis mitingas. Pra
sidės 2 vai. po pietų. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

Taipgi bus L. U. Kliubo val
dybos rinkimai ateinantiems 
metams.

Gruodžio 3 d. įvyks Lietu
vių Literatūros Draugijos 37 
kuopos susirinkimas. Prasidės 
2 vai. po pietų. Visi nariai ir 
narės dalyvaukite. Pasimokė
kite narines duokles į draugi
ją. Taipgi šiame susirinkime 
bus renkami delegatai į ketu- j 
rių kolonijų konferenciją, ku-1 

Ko Nori 
Kunigas 
Coughlinas?

Kaina 5c

Išleido 
“Laisvė” 
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Tuojau įsigykite šią knygelę ir sužinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kurie ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuojau.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PARAŠE

R. MIZARA

ri įvyks gruodžio 9 d., lx)well, 
Mass.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo nariai ir narės bū
kite gruodžio 3 d., 1 vai. po 
pietų, Kliubo, irgi turėsime 
labai svarbų susirinkimą. Šia
me susirinkime turėsime iš
rinkti gaspadinės dėl vakarie
nės, kuri įvyks gruodžio 17 d. 
Kurie nariai nebūsite, tai gau
site po 50 centų pabaudos. 
Taip yra pranešta nuo valdy
bos.

S. Penkauskas.

Krakovo Žydai Turi Nešio
ti “Žvaigždes”

Berlin. — Naziai įsakė vi
siem žydam virš 10 metų 
amžiaus Krakovo apskrity j, 
buvusios Lenkijos dalyj, ne
šiot tam tikras žvaigždes, 
kad iš karto būtų matyt, 
kas yra žydas, o kas ne.

Laukia Taikos Pavasarį

Warm Springs, Georgia. 
Prez. Rooseveltas, kalbėda
mas čia Padėkų Dienoje iš
reiškė viltį, kad Europos 
karas pasibaigsiąs ateinantį 
pavasarį.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių j anglų.
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Mano Patyrimai Karo Metu 
Lietuvoje

Rašo M. Baltulioniutė

’Kumpis ir Kiaušiniai’
įdomios nuoliai,

(Tąsa)
Aš sakiau: “Kuo gi aš galiu būt geres
nė už jus: jei vargas, tai vargsim kar
tu.” Tačiau jos baisiai man prie
šinosi sakydamos, kad aš negaliu įsivaiz
duoti karo baisenybių, o jos tai yra per
gyvenusios ir pilnai žino, ką reiškia ka
ras. Tuo būdu, sako, tas žmogus, kuris 
gali pabėgti nuo karo baisenybių, turi 
būt savo likimui dėkingas.

Pagaliau, nusprendžiam važiuot į Kau
ną ir susipažinti su ten esamais dalykais. 
Vienas labai blogas dalykas gyvenant 
provincijoj, ypatingai karo laiku,—labai 
žinių stoka. Radijo priimtuvus labai re
tas kuris ūkininkas turi. Jononiškiai nei 
vienas neturėjo. Kibysiu kaime, rodosi, 
du priimtuvai buvo, vienas mokykloj 
(Kibysiu kaime yra mokykla), o kitas 
pas girininką, kuris Kibysiu kaime gy
vena.

Mes su brolienę per porą kartų buvo
me Kibyšiuose klausytis radijo žinių, 
nors grįžtant išklausius žinias tiek pat 
žinojome, kai ir namie būnant, nes ma
žai ką gali suprasti.

Pasiekus Kauną, pirmiausiai nusisku
binau pas brolienės seserį, p-lę Kuda- 
rauskaitę, kuri vieną dienos dalį lanko 
universitetą, o kitą — dirba Vidaus Rei
kalų Ministerijoj. Tai draugiška, graži 
mergina. Man buvo labai gerai jos bute 
apsistoti, kadangi Kaune butai brangūs, 
be to, jinai man padėjo šiek tiek su Kau
nu susipažinti.

Kaune Radau Sumišimą
Nuėjus Švedų-Amerikos linijos rašti- 

nėn, nustebau pamačius daugumą žmo
nių. Vienos moteriškės su ašaromis mal
dauja agentų, kad joms kaip nors laive 
vietos surastų, nes joms didžiausias pa
vojus gręsia pasilikti Lietuvoje, kadangi 
jų šeimos liko Amerikoj. Agentai į jų 
prašymus tik tiek sako: “Sumokėkit 7 
litus už telegramą, kuriuom, mes turime 
užklausti laivą, ar bus vietos. Antra, su
mokėkit 70 dolerių prie laivakortės ir 
laukit savo eilės...” Vieno. telegramo 
neužtenka siųsti. Agentai tuomi sumiši
mo laiku įvairiais būdais traukė iš žmo
nių pinigus. Sugrįžus į butą, pasakiau, 
ką girdėjau raštinėj. Mano p-lė stebėjo
si, kad toki dalykai dedasi.

Pavalgiusios pietus Šiaulių valgykloj, 
nuėjom į Kauno Karo Muzėjų. Kartu su 
mumis buvo mano sesers mergaitė, ku
ri lanko Kaune Mergaičių Amatų Mo
kyklą ir dar viena puiki mergina, kuri 
taipgi lanko universitetą ir tikisi baigt 
mokslą lietuvių gimnazijos mokytojos. 
Tai p-lė Klimavičiūtė. Muzėjus man la
bai patiko ir tikrai nesitikėjau, kad Lie
tuva, būdama tokia maža valstybė, tu
rėtų tokį puikų muzėjų. Kitoj pusėj to 
paties pastato yra Vytauto Didžiojo Kul
tūros Muzėjus. Apžiūrėjau abu. Kaip 
vienam, taip antram, randasi daug gra
žių vertingų meno dalykų. Patarčiau 

’ kiekvienam, nuvykusiam į Lietuvą, ne- 
praleist progos nepamačius viršminėto 
muzėjaus.

Vėliaus, 6-tą vai. vakaro, pas tą patį 
muzėjų prie nežinomo kareivio kapo iš
klausėme liūdnos ceremonijos, kuri ten 
atsibūna 2 sykiu kiekvieną dieną,—ry
tais ir vakarais. Invalidų orkestras gro
ja liūdnas melodijas, kad ne vienam 
klausytojui iškrinta sujaudinimo ašara..

Sekančią dieną, tai buvo sekmadienis 
—p-lė Kudarauskaitė su savo draugu, 
ponu Plučiu advokatu, kuris tarnauja 
Darbo Rūmuose, parodė man Kauno 
svarbesnes vietas ir gražiausius Kauno 
rūmus. Šiandien Kaunas turi gražių pa
statų, nors didžiumoje jie priklauso val
dininkams.

Vaikštant po Žaliąjį Kalną, netikėtai 
užtikau Vaižganto gatvę, kur anksčiau 
minėta ponia Miniotienė gyveųa, su ku
na kartu važiavome į Lietuvą. Jinai bu
vo užprašius, man esant Kaune, užeit 
pas ją, tad pasinaudojau ta proga pa
matyt, kaip Kauno ponai gyvena.

Koks gražus, puikus, moderninis na
mas ir tokioj žavėjančioj vietoj, kad vi
sas Kaunas matosi. Namo vidus labai 
gražiai skoningai įrengtas su brangiais 
minkštais kilimais ant grindų. Ponia su
pažindino mus su savo vyru, kuris atro
dė pilnas išdidumo, nes turįs aukštą tar- 

I . nybą viename Kauno banke, kaipo vy-

riausias banko direktorius. Ponia pavai
šino mus su krupniku ir kitais skanumy
nais. Maniau sau, ot, kur žmonės gyve
na: visko pas juos perteklius, o prisimi
nus valstiečių-ūkininkų gyvenimą, ten 
kaip tik atvirkščiai. Jiems visko stoka, 
ten begalinis skurdas...

i

Nuėjus vėl Švedų-Am. linijos raštinėn, 
sužinojau, kad telegramai, siųsti užsa
kyt vietą ant laivų buvo veltui, nes vie
tų laivuose, sako, jau nėra. Agentas 
sako, dabar sekantis laivas išplauks 2 d. 
lapkričio ir vėl 7 litai. Reikia mokėti už 
telegramą, tačiau nemokėjau. Sugrįžus 
į butą, Kudarauskaitė man pranešė, jog 
jinai sužinojus, kad Vidaus Reikalų Mi
nisterijoj dirbanti viena ponia, kuri 
gelbstinti turistams.

Kudarauskaitė perstatė jai, kiek šian
dien reikia turistams susidurti kompli
kacijų, norint grįžt į Ameriką. Ponia 
valdininkė pasižadėjo tą visą dalyką iš
tirti. Sekančią dieną man pačiai beesant 
švedų raštinėj, pati girdėjau, kaip per 
telefoną pakvietė vyriausį agentą į V. 
R. M. su visom sąskaitom. Ponas labai 
nepatenkintas tokiu pakvietimu ir išme- 
tinėdamas už įskundimą, išsiskubino V. 
R. Minister! j on.

Ant rytojaus vėl einu švedų linijos 
raštinėn. Užklausus apie išvažiavimą, 
pasakė, jog galėsiu išvažiuoti rugsėjo 30 
d. ir pridūrė, jog vietos laive nėra, ta
čiau jie stengsis visais galimais būdais 
man vietą padaryt. Liepė pasirūpinti vi
zomis ir sakė, galiu būt tikra, jog rugs. 
30 d. išvažiuosiu. Tačiau apie V. R. M. 
nei žodeliu neprisiminė.

Kol vizas gavau, išėjo kelios dienos, 
nes tuom laiku formališkumai ant for
mališkumų, kur tik neisi. Švedų, Estų ir 
Latvių pasiuntinybės buvo tuom tarpu 
užsigrūdusios žmonėmis. Veik kiekvienas 
bėga, nervuojasi, kad tik kuo greičiau iš
trūkus, išbėgus į Ameriką. Tuom laiku 
tėmijant žmones atrodė visi sumišę. Tie
sa, visiem tokiu momentu nėra ramu, 
bet visuomet, imant bile dalyką šalčiau, 
galima greičiau susitvarkyti.

žmonės daug bėdos turėjo, kurie vi
sus dolerius- buvo iškeitę į litus, tad, 
grįžtant atgal, turėjo gaut iš valiutų ko
misijos leidimus iškeisti litus į dolerius. 
O tai nebuvo lengvas darbas. Taipgi bu
vo tokių žmonių, kurie atvažiavo anks
čiau pavasarį, pinigus išleido ir kuomet 
prisiėjo primokėti 70 dolerių prie lai
vakortės, tai nebuvo pinigų. Kilo tikras 
skandalas. Neturi pinigų, negali išva
žiuoti nepaisant, kad laivokartę sugrįži
mui turi.

Kaune sutikus savo sankeleivius, chi- 
cagiečius Tubius, užklausiau jų, ką jie 
mano daryt grįžimui į Ameriką, gavau 
nuo Tubienės atsakymą: “Jei žinočiau, 
kad laivas ir skęstų, tai vistiek važiuo
čiau. .

Iš karto pamaniau, kad jinai juokus 
krečia, kaip paprastai jinai darydavo at- 

' važiuojant, tačiau pamačiūs ašaras aky
se, supratau jos skausmą. Jie atvažiavo 
į Lietuvą apsigyventi, jiems daug lėšavo 
kelionė, o dabar nei šiaip nei taip,. nei 
stovėt nei bėgt.

Kauno Ponių-Panelių Rūpesčiai 
Karui Užėjus

Kadangi gyvenant Kaune pas viršmi- 
nėtą p-lę studentę, atsilankydavo ten 
“aukšto stono” ponių-panelių, net buvu
sio vidaus reikalų ministerio Čapliko 
dukterys ateidavo, nes Čaplikas Kuda- 
rauskaitei pusbrolis. Man tiesiog buvo 
stebėtina iš jų pasikalbėjimų ir rūpesčių 
karo laiku. Pirmutinė jų sutikimo kalba 
tai nusiskundimas, kad negaįinčios gau
ti Kaune pageidaujamų šilkinių kojinių. 
Mat, karui užėjus, “didelės” ponios ir pa
nelės, kad nelikus be plonų šilkinių koji
nių, pirkosi kiek tik galėjo gauti karo 
atsargai. Kitos, užmiršusios pavojų, pa
sivėlavo nusipirkti, tad, aišku, liko di
džiai nusiminę. Išbėgiojusios visą Kau
ną ir negavusios nei vienos poros tų pa
čių ploniausių šilkinių kojinių, sakė, jog 
bus neįmanoma be jų apseiti. Galima bu
vo gaut storesnio šilko kojinių, tačiaus 
valdininkų žmonos bei šiaip “aukštos rū
šies” ponios negi Jėvės tokiomis kojinė
mis.

(Bus daugiau)..... .......... w

Gal kitos tokios 
valstijos nesiranda visose 
Jungtinėse Valstijose, kaip 
California, čia nėra tų metų, 
kad negimtų kas tokio naujo, 
ypatingai rinkimų metu. Dau
gumoje gimtinė to vaidentu- 
viškumo yra Los Angeles 
miestas. Turbūt šitas miestas 
buvo, yra ir pasiliks to moti
na. Mat, į čia daugiausia su
važiuoja visokio plauko turis
tų, norinčių pasidaryti pragy
venimą, be darbo. Tad ir gry
bauja svajones, kad parduoti 
galėtų nelaimingėm darbo 
žmonėms, ypatingai išnaudoti 
senuolius, kurių spėka jau iš
semta ir reikalauja pašelpos. 
Tuo išnaudojimu pasinaudoja 
ir politikieriai, kad įsigauti į 
šiltas vieteles ir taip toliau. 
Iš dalies tas daroma, kad ati
tolinti darbo žmones nuo tik
ro kovos kelio.

Tiesa, “Kumpio ir kiauši
nių” (Ham and eggs) kapani- 
ja vedė aštrią kovą už prave- 
dimą po trisdešimtį dolerių 
kas ketvergas kiekvienam se
nuoliui, sulaukus virš 50 me
tų, bet rinkimų dieną tapo 
skaudžiai sumušti. Kiek čia 
pagiipdė nusivilimo! Kai ku
rie iš desperacijos jau žudosi! 
O tai vis pasekmė vadų iškep
tų gausių obalsių ir politikie
rių gražių prižadų.

Kad nušviesti dalyką aiš
kiau, čia paduodu oficiales 
skaitlines. “Kumpio ir Kiau
šinių” kampanija pasidarė 
gražaus pelno, vien taksų su
mokėjo valdžiai per dešimtį 
tūkstančių dolerių. Prieš rin
kimus narių turėjo virš 350,- 
000, kurie mokėjo po centą 
kaipo mokestį kas dieną. Rin
kimam išleido $300,000. Opo
zicija, varde Calif ornijos pi
liečių komiteto, kitais žo
džiais, “Chamber of Com
merce,” išleido $660,000. Pati 
Californijos valstija pagami
nimui balotų ir kitko išleido 
$800,000. Reiškia darbo žmo
nės, nei gėrę, nei valgę, turės 
sumokėti šią sumą pinigų pa
vidale taksų.

Dabar šitoj valstijoj ran
dasi senuolių apie vienas mi- 
lionas, sulaukusių virš 50 me
tų. Dabar be darbo to am
žiaus randasi 700,000 žmonių. 
Jų šalpai valstija išleidžia 
$123,000 (suma nepažymėta, 
dienai, metams ar mėnesiui).

Kaip Komunistų Partija ir 
progresyviai atsinešė link 
“Kumpio ir Kiaušinių” kam
panijos? Ar jie ją nuoširdžiai 
rėme ? Taip, rėmė, ant kiek 
galėjo ir ant kiek ta kampani
ja buvo verta to rėmimo. Mat, 
kiekviena kova negema be 
tam tikros priežasties. Ekono
minė kova turi ir politinės 
reikšmės, kas abelnai paliečia 
visą darbo klasę. Be to, dau
guma “Kumpio ir Kiaušinių” 
narių yra progresyviški ir ne 
burnoja niekus prieš komunis
tus, kaip kad mūsų broliai so
cialistai visur mėgsta burnoti 
prieš komunistus, prieš pro
gresą. .Pereitų metų rinkimų 
metų jų nariai petys petin 
stovėjo už progresyvį sleitą. 
Be jų pagelbos vargiai būtu
me galėję nusikratyti nuo sa
vo sprando republikonų jun
gą. Nors ši yra buržuazinė 
demokratija, bet visgi šiandie 
mes galime lengviau atsikvėp
ti, negu kad prie republikonų, 
kurie čia viešpatavo per ' 44 
metus. Taipgi čią jų kovą rė
mė vjsas CIO. Tik Amerikos 
Darbo Federacijos dalis nąrių, 
pono Green ir Vandeleur pa
sekėjų, buvo priešingi.

Dabar, po rinkimų; jau vėl 
pradeda kristalizuotis nauja 
kova už $60 per mėnesį, su
laukus 60 metų. J šią kovą 
stoja pats gubernatorius Ol
son ir jo leitenantas EJlis Pat
terson, Darbininkų Susivieniji
mas, Darbininių Bepartyvė. 
Lyga ir kitos organizacijos. 
Kaip pradžioj numatoma, ši 
kova bus vedama daug pla
tesne papėde, negu kad buvo 
vedama praeityje. >

ši kampanija stoja už fede- 
sė-

pataps tuo ratu, per 
kurį pereis ant tikro kelio ko
vos. Jau ir dabar vaisiai tų 
kovų parodo našumą. Guber
natorius Olson praneša per 
spaudą, kad su pirma diena 
sausio visiem senuoliam be 
skirtumo lyties, sulaukus 65 
metus, bus mokama po $40 
per mėnesį, kas Californijos 
valstijai atsieis po $1,250,000 
kas mėnuo.

Mat, be blogo, nėra gero, o 
be gero, nėra blogo.

Pacific.

Cleveland, Ohio
Partijiečiai Dėkingi Rėmėjam

Ypatingai dabartiniu laiku 
Amerikos fašistinis elementas 
pradeda vis žiauriau pulti pa
žangesniąją liaudį, ° ypatin
gai Komunistų Partiją ir C1O 
unijas. Fašistų pasamdyti 
Coughlinai, Smithai ir jiems 
panašus siundo gaujas prieš 
komunistus, CiO unijas ir vi
sus pažangiuosius darbinin
kus. Organizuoja galvadau- 
zų gaujas, pavyzdžiui Detroi
te, kad daužytų mekuomi ne- 
nusikaltusiems darbininkams 
galvas, tik už tai, kad jie pa- 
jiegia geriau protauti. Nega
na to, jau ir valdžios organai 
pradeda vis kas karts žiauriau 
pulti-persekioti pažangesniąją 
liaudį ir jos vadus, pavyz
džiui Dies Komiteto veikla ir 
areštavimas d. Browderio. Tik 
už paprastą kaltinimą, d. 
Browderiui reikėjo užsistaty- 
ti $7,500 kaucijos.

Komunistų Partija, stovėda
ma prieš fašistinę reakciją 
pirmutinėse eilėse, turi paneš
ti labai daug lėšų. Atsakymui 
į reakcijos atakas reikia pa
naudoti spaudą, radio, prakal
bas ir išleisti milionai lapelių. | 
Sukėlimui tų lėšų, Komunistų 
Partija paskyrė nors dalelę 
tų lėšų ir Clevelando pažan
giesiems lietuviams sukelti. 
Bet kadangi progresyvių or
ganizacijų iždai tušti, tai 
mums parti jiečiams prisiėjo 
imtis vadovybės tų lėšų sukė
limui.

Simpatikai Atėjo į Pagelbą
Trumpam laikotarpyj, su 

pagelba gerų simpatiKų, par- 
tijiečiai surengė vienas dide
les prakalbas ir tris pramo
gas. Į d. šolomsko prakalbas 
atėjo daug naujų žmonių, ku
rie turėjo progos išgirsti daug 
ko pamokinančio apie Euro
pos dabartinę situaciją, apie 
Sovietų Sąjungos orientaciją ir 
grąžinimą Vilniaus Lietuvai.

Paminėjimui 20-ties metų 
nuo įsisteigimo Amerikos Ko
munistų Partijos, surengtas 
bankietas buvo labai draugiš
kas ir pasekmingas. Susirin
kę ^yisi vienminčiai praleido
me vakarą labai draugiškai ir 
su gražiais išsireiškimais lin
kui nuveikto komunistinio 
darbo pastaraisiais 20 metų. 
-Nors bankietas buvo rengtas 
ne dėl pelno—buvo dideli pie
tūs .ir gera muzika tik už 50 
centų įžangos, bet bankieto 
dalyviai dar sumetė aukų ir 
šiaip viso sudarė virš $40 pel
no.

Paminėjimui 22 metų su
kakties nuo įsikūrimo Sovietų 
Sąjungos, tapo ant greitųjų 
surengtas draugiškas vakarė
lis, pas drg. Valentą. Įžanga 
ir vakarienė buvo veltui. To 
vakarėlio dalyviai-simpatikai 
sumetė aukų ir viepa partijie- 
čių šeima pasibrėžė, kad svei
kinant SovieCų Sąjungos su
kaktuves; reikia įteikti Komu
nistų Partijai ne mažiau kaip 
$25. Ir tiedu draugai pridėjo 
geroką sumą. (Tik gaila, kad 
juodu uždraudė garsinti jų 
vardą). Nutarta ir kvietkais 
pasveikinti Sovietų Sąjungos 
sukaktuves už atidavimą Vil
niaus Lietuvai. Dėl kvietkų 
aukavo sekamai: Po 25c — 
Stankus, Dulskis, Daškevičius, 
Valentą, Lesnikauskas, Kar- 
mus, Vaupša ir Mažeika. Po 
50c, Savukas ir Simans. Viso 
$3.’ •

Drg. Jono Mažeikos 
Išleistuvės

Draugo Mažeikos išleistu
vių vakarėlis irgi buvo ant 
greitųjų surengtas ir papuolė 
antradienio vakare. Įžanga ir 
užkandžiai buvo veltui. Drau- 
gų-simpatikų susirinko gražus 
būrys, kurie susėdę prie už
kandžių išsireiškė apie drg. 
Mažeikos sugabumus draugi
jiniame veikime, apgailestavo 
jo netekimą ir palinkėjo jam 
geriausiu pasekmių darbuotis 
“Vilnies” įstaigoje. Sumetė ir 
$21.67 aukų, kurias patys au
kotojai nutarė paskirti per pu
sę Komunistų Partijai ir su- 
šelpimui Vilniaus varguolių.

Aukavo sekamai: Po $1 — 
Lapinskas, Kurulis, Kazilio
nis, Nevacic, Liutkus. Karmus, 
Jankauskas ir Simans. Po 50c 
—Bakolienė, Pilkauskas, (Žals, 
Fired J., Lukoševičius, Ro- 
mandienė, Raulušaitienė, Pe
trauskas, Nemura, Brazienė, 
Mažeika, Mr. ir Mrs. Berg
man ir Vaupša. Po 40c—Ja- 
nuskevičiai, Bokeriai ir Bra
zai. Po 25c—Lubik, Karson, 
Skleris, Bauža, Kazlauskas 
Kopi, Kazlauskienė, Krungle- 
vičius, Kalakauskas, Rudis, 
Gutauskas ir švelnis. Viso su 
smulkiais $21.67.

Išleistuvių, vakarienei drau
gės suaukavo sekamai: Stri- 
peikienė - Romanžiukė, keiką, 
Sklierienė, pyragaičių, Valen

tą “ausukių,” Baužienė ba- 
rankų, mėsos, sūrio, kavos ir 
cukraus, Raulušaitienė pajų ir 
pyragaičių ir Andriušiunienė 
didelį pajų. Dar iš pirmiaus 
yra praleista draugių vardai 
kurios aukavo bankietui: d. 
Machutienė aukavo stalams 
užtiesti popieros ir dar ko ki
to, d. Gavrilienė 50c.

Komunistų Partijos lietuvių 
kuopa yra labai dėkinga mū
sų geriems simpatikams ir rė
mėjams už tokią gražią para
mą, kas partijiečiams suteikia 
daug vilties ir energijos dau- 
giaus dirbti darbininkų drau
gijiniame veikime.

Nors Clevelando lietuviams 
skirta kvota dar neišpildyta, 
bet jau apie šimtas dolerių ta
po įteikta Komunistų Partijai, 
kurie iki vienam centui bus 
sunaudoti atmušimui reakcijos 
ir sulaikymui Jungtinių Vals
tijų nuo įsivėlimo į Europos 
imperialistinį karą.

Jūsų Partijietis.

Berlin. — Vokietijos už
sieninis ministeris von Rib
bentrop pasirašė sutartį su 
Slovakijos atstovu Berlyne, 
kas liečia pervedimą Slova
kijai ploto, kuris pirmiau 
buvo Lenkijos užgrobtas. 
Tai Slovakija atgauna 225 
ketvirtainių mylių plotą su 
45,000 gyventojų.

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

žuvo tie du didvyriai.
Dydžio 15X20, kaina 25 centai•

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.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMU
Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 

padėkų už taip gražią dovaną.

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

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
KAINA 80 CENTŲ

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

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
Brooklyn, N. Y.427 Lorimer St. v

BAZARAS
Vasario 9,10,11 ir 12 Feb

CENTRAL PALACE SALĖJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N- Y.

E



Ptanad., Lapkričio 27, 1989 ES ISV ffi Penktas puslapis
a

Elizabeth, N. J
Vakarienė Lietuvių Laisvės 

Svetainės (Liberty Hali) 
Lapkričio 5 d. buvo sureng

ta vakarienė svetainės naudai. 
Žmonių ne per daugiausiai bu
vo susirinkę. Apart lietuvių, 
buvo ir kitataučių. Vakaro ve
dėjas buvo M. Saliklis. Pro
grama susidėjo iš kalbų ir dai- 

*nų. Kalbas sakė miesto gaspa- 
dorius J. Kirk, Tom Ford, 
adv. J. A. Patrick, J. Budrec- 
kas, Kunigas Simonaitis, 
dangi sunku buvo girdėti 
bėtojų kalbas, tai nebus 
Įima ir išvadas padaryti.

Tiek galima pastebėti,
pradedant vakarienę, buvo 
poteriai kalbami. Tas poterių 
kalbėjimas svetainėj nereika
lingas. Poterius galima, kas 
nori, kalbėti bažnyčioj, o ne 
svetainėj.

Dainų programą vedė J. Ši- 
levičius. Solistų vardus taipgi 
neteko sužinoti. Tiek galima 
pažymėti, kad solistai jauni ir 
balsus turi neblogus. Abelnai 
paėmus, vakarienė buvo vidu
tinė.

Ka- 
kal- 
ga-

kad

Kita Vakarienė
Brolių Draugijos vakarienė 

buvo 29 d. spalio, 269 Second 
St., L. L. Svetainėj. Vakarienė 
buvo pirmos rūšies. Valgymai 
buvo sutaisyti gerai ir užtekti
nai. Svečių buvo pilna svetai
nė. Poterių niekas nekalbėjo. 
Užtai, broliai, padarėte kultū
riškai ir turėjot daugiau sve
čių vakarienėj, negu Liberty 
Hali, kur buvo poteriai kalba
mi.

Gerai Pavykęs Balius
‘ “Laisvės” vajininkų balius 

gerai pavyko. Įvyko 11 d. lap
kričio, L. Paulausko salėje. 
Balininkų buvo gražus būrelis 
ir visi dalyviai vėlino drg. A. 
Stripeikai išlaikyti penktą me
tą čampionystę.

Kaip Stovi Politika Mūsų 
Mieste
rinkimai praėjo, 
didelę didžiumą 

republikonai pra- 
Komunistų

Šių metų 
Demokratai 
laimėjo, o 
laimėjo. Komunistų Partija 
gavo daugiau balsų už socia
listus. Komunistų kandidatas 
Edwards į assembly gavo 
1,473 balsus. Vietinis laikraš
tis paduoda, kad šiuose rinki
muose Komunistų Partijos 
kandidatas daugiau balsų ga
vo, ne kaip pirmesniais rinki
mais. Vadinasi, Kom. Par
tijos balsai auga. Reikia pa
žymėti, kad Edwards yra ne
gras, puikus kovotojas už dar
bininkus.

Ukrinas.

Pittston, Pa.
Iš LLD 12 Kuopos Susirinkimo

Susirinkimas padarė gerų 
tarimų, tik bėda, kad negali
ma 'visus juos pravesti gyve- 
niman dėl stokos svetainių. 
Arba jeigu ir gautum svetai
nę, tai per daug brangi, ne
galima įkąsti.

Lapkričio 5 d. turėjo įvykti 
čionai prakalbos, surengtos d. 
J. Gasiūnui, kuris lankėsi su 
prakalbų maršrutu. Daugelis 
draugų klausė, kodėl prakal
bos neįvyko. Tie draugai turi 
atleisti. Tai ne mūsų kaltė bu
vo. Komisija dėjo pastangas, 
kad prakalbos įvyktų.

Drg. A. V. išdavė raportą 
apie kapines, kaip dabar da
lykai su jomis stovi. Visi lau
kia, kada pasibaigs tie kivir- 
čiai. Mat, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 12 kuopa turi įdė
jus $25 už Šerą ir todėl no
ri žinoti, kaip dalykai stovi.

Susirinkimas nutarė sureng
ti vakarienę, jeigu ras -vietą 
ar svetainę. Nutarė perkelti 
susirinkimus iš antradienio į 
sekmadienio vakarą. Susirin
kimai bus toj pačioj vietoj, 
201—3rd St., Wyoming, Pa.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 3 dieną, 7:30 vai. 
vakare.

Mūsų kuopos nariai neuž
ganėdinti Centro Komiteto iš
leist knyga, susidedančia iš 
biografijų.

mas 
gavo

Dr.

Susirinkime buvo balsavi- 
į Centro Valdybą. Balsų 
sekamai:
M. šolomskas .... 

Bimba ......................
J. J. Kaškiaučius

S. Sasna ..........................
P. Pakalniškis ...............
J. Kuodys ........... ...........
O. Depsienė ..................
J. Bondžinskaitė ...... 
Senas Vincas ..................
E. Vilkaitė ....................
J. Valaitis ....................
A. Gilmanas ..................
A. Šmitas ........................
J. Jamisonas ..................
L. Kavaliauskaitė .........
Kandidatai į Altematus 

V. Zablackas ................
Šolomskas ...............
Šaknaitė ....................
Kazakevičienė .........

E. Senkevičienė .... 
Bendoravičius .........

M.

M.
B.

Montello, Mass
10
10
10
10
10
10
10
10

Wilkes-Barre, Pa.

Co., 
virš 
visi

Nedarbas ir Kitos Naujienos 
iš Mūsų Kolonijos

W. L. Douglas Shoe 
kur dirba tūkstantis su 
darbininkų, dabar beveik
skyriai sustojo ant orderių ant 
poros mėnesių taip, kaip ki- 

10 j tais metais. Skirtumas yra ta- 
5 me, kad apleidžiant darbinin

kam dirbtuvę, užveizda liepė 
pasiimti visus savo 
Sako, “Kaip 
sim.”

pagelbėtų finansiniai. Jis už
stato savo kūrinius, taipgi jis 
savo kūrinius leis ant laimėji
mo ir tuomi mano savo fi
nansinį keblumą išrišti; ir 
tiems atlyginti, kurie jam pa
gelbės.

Aš manau, kad mes lietu
viai turėtumėm dalyką ap
svarstyti ir sunkioj valandoj 
jam pagelbėti.

daiktus.
reikės, pašauk-

jau buvo rašyta, 
kompanija ir 

George Keith Co. pertvarko 
savo dirbtuves pagal naują 
skubinimo sistemą, sudedamos 
naujų mašinų. Senesnio am
žiaus darbininkai neteks dar
bo. Tuomi keli šimtai darbi
ninkų bus išmesti ant gatvių. 
Nors Brotherhood Unija tam 
nori užbėgt už akių, bet da
lykas eina sunkiai.

“Laisvėje” 
kad minėta

Lapkričio 19 dieną atsibuvo 
parė draugams Vessels atžy- 
mėjimui 25 metų ženybinio 
gyvenimo. Jie užlaiko valgo
mų daiktų krautuvę ant Belle
vue Ave. Yra seni “Laisvės” 
skaitytojai ir nuoširdūs darbi
ninkiško judėjimo rėmėjai. 
Visada sieninius kalendorius 
užsisako per “Laisvę.” Linkė
tina laimingo pasisekimo.

Žolynas.

taipgi yra “Laisvės” skaityto
jai.

Todėl visiem besilinksmi
nant, draugas Stukas užsiminė 
apie Vilniaus lietuvius ir jų 
sunkų gyvenimą ir reikalą 
jiem pašelpos. Tai, draugam 
pritariant, E. Krapavickienė 
perėjo ir parinko aukų. Auka
vo šie draugai: J. Stukienė, A. 
Stukas, R. šilaikienė, J. šilai- 
kis po 50c; Justina ir Augus
tinas Rudokai 30c; po 25c— 
A. Stukas, iZ. Krukienė, F. 
Krukas, D. Vaitonis, J. Lau
čienė, A. Laucius, F. Apšega, 
Mrs. A. Lewis, E. Krapavic
kienė, J. Krapavickas, A. Ap- 
šegienė ir A. Byronienė. Viso 
surinkta $5.30.

Aukos pasiųstos Lietuvos 
konsului p. Budriui. Vardu 
Vilniaus baduolių, visiem au- 
kavusiem širdingai ačiū.

M. Byronas.

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER

Lewiston, Maine

301 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergrecn 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Divonų—Carpet Rugs
• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 

madų, ir visokių dydžių—sizes.
• I’irkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 

bus reikalingi.
• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 

Šiuo išpardavimu—sale.
• Mažiukai dlvonukai nuo 89c ir aukšiau.

Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

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

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

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

t a i 
Jes, 

dirba, bet kas su tais, 
neturi jokių darbų, o jų 
daug pas mus yra — 
daugiau negu dirbančių.

Nemanau, kad Amerikoje 
randasi kur nors kitas kam
pelis, kur darbininkai gyven
tų didesniam skurde, dides
niam nedatekliuje, kaip čio- 
nais pas mus. Kaip kas sako: 
“Dabar kasyklos dirba, 
žmonėms vargo nėra.” 
kurie 
kurie 
labai 
daug
Jiems prisieina gyventi iš tos 
mizernos pašalpos, kuri yra 
taip sumenkėjus, taip apka
pota, kad jeigu kuris panorė
tų vieną dieną žmoniškai pa
valgyti, tai kitas šešias die
nas turėtų būti nevalgęs.

Baisiai yra sunku moterims, 
kurios turi gyventi su šeimy
na iš pašelpos, o kurios šei
myna yra didelė, kaip kur 
yra dukterys ir sūnūs užaugę, 
galėtų dirbti, bet nėra kas 
dirbti. O čia vėl 
apsirengti reikia, 
žmogui ir reikia 
linksminti, susieit 
bei draugėmis ir 
tų išleisti, žinoma, jie prašo 
motinos, nors keleto centų, 
bet iš kur biedna motina ims 
tuos centus? Tokiom aplinky
bėm susidarius, nė nestebėti
na, kad jaunimas susmunka 
pačioj savo jaunystėj. Dauge
lis jaunų merginų gyvena 
kaip jom papuola.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas dar yra neseniai susi
tveręs ir pakol kas da neskait
lingas narėmis. Bet jos jau šį 
tą pradeda veikti. Rengia 
draugišką vakarėlį ‘pig roast’ 
gruodžio 2-rą dieną šių metų, 
pas drg. Oną Rudzevičienę, 9 
Carbon Lane, W. B. Vakarie
nė lėšuos tiktai 25c ypatai. 
Visus kviečiam dalyvauti.

Wilkes-Barriete.

nėra 
pavalgyti ir 
juk. jaunam 
išeiti pasi- 
su draugais 
keletas cen-

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

viršininkų 
planą B, 
Nežiūrint

Lapkričio 19 d. draugai Ju
lia ir Antanas Stukai buvo su
rengę parę pas save ant ūkės. 
Suprašė daug draugų ir 
visus pavaišino skaniais val
giais ir gėrimais. Kadangi 
draugai Stukai yra progresy
viai žmonės, tai turi daug 
draugų. Yra visų gerbiami,

‘‘Gaukite “Laisvei”’ Naujų 
Skaitytoju.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Uoline

Dabar 
visos organizacijos 

“Brocktono Lietuvių 
organizuotai rcn- 

gruodžio-5 d. rinki- 
lietuviai ir

Brocktono miesto 
nominacijos pagal 
praėjo laku. 14. 
partijų, pagal planą B, vote-
riai galėjo pasirinkti kandida
tą tokį, kokį jie norėjo. Ward 
6 likos nominuotas ant coun
cilor lietuvis Felix S. Dūkštą. 
Jau jis antras metas yra mie
sto councilor, ir nemažai dėl 
lietuvių pasidarbavo. 
Montellos 
po vardu 
Taryba,” 
gi as, kad
mų dienoje visi 
svetimtaučiai, be skirtumo po
litinių ir religinių įsitikinimų, 
votuotų už lietuvį Felix S. 
Dūkštą. Vetuodami, būkite- at
sargūs, nesugadinkite baloto, 
ne vietoj padėdami kryželius, 
arba perdaug pridėdami, 
nesupeckokite baloto.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11411 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at <52 Reeve Pl., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JACOB MAKAROW
52 Reeve Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenstf No. 
RL 7790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GASPARE PONZO
299—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

lįi quote;

Gaminam valgius Ir 
i 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.

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

lietu-

Nosa-
L 1.
juom

lietu- 
Bakū- 
dide- 
vieną

Po Montello lankės 
vis., talentuotas dailininkas- 
skulptorius, Michael 
liūs iš Central Falls, 
Netikėtai pasitaikė su
pasikalbėti. Iš jo pareiškimo 
matyt, kad savo užsiėmimu 
yra nusivylęs, trukumas finan
sų. Papasakojo, kad per tris 
metus Brocktono fėruose “Lie
tuvių Bakūžėj” jo kūriniai 
buvo išstatyti po vadovyste 
lietuvių biznierių ir profesio
nalų komiteto. Kurie 
viai lankės “Lietuvių 
žėj” matė jo kūrinius, 
liūs laikrodžius, kurių
reikėjo dirbti su viršum du 
metus. Ten buvo išstatyta ir 
mažesnių daiktų, visi gėrė
jos, manė, kad tas skulptorius 
gauna gerus atlyginimus, o 
niekas nežino, kad jis nėra 
gavęs nei cento, išskiriant pa
vienes ypatas, kurios šiek-tiek 
parėmė. Dabar tas lietuvis 
skulptorius fėrų komiteto 
siunčiamas nuo vieno pas ki
tą, jokios pagalbos negauna, 
likos nuliūdęs. Skulptorius 
bandė kreiptis prie atskirų 
laisvesnių žmonių, kad jį
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Nacionalės Jūrininkų Unijos (CIO) nariai pikietuoja 
USA Maritime Commission raštinę del jos politikos, 
sulyg kuria buvo išmesti iš darby tūkstančiai darb.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 439 
Columbia St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises, 

RALPH S. MORIELLO
439 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7797 has been issued to the undersigned 
to sell beer ,wino and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5302 Third Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KALMAN KLEINMAN 
& RUBEN EKHAYZER

5302 Third Ave., Broklyn, N. Y.

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

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

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

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums bi kurį daiktą

Atsineškite šį skelbimą su sa- į 
vim ir gausite didelę kainoje

NUOLAIDĄ

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

DOVANĄ
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

701 Grand St, Brooklyn, N.Y,
Tarp Graham ir Manhattan Avcs.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
ATDARA VAKARAIS

ii

g /ERI-THIN GRACE . . . u.jewei 
dependably accurate Gnjen. Veliu* 

k gold filled case ..... $29.7f’

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,

Telefoną* EVergraen 7-1661
agasgiMi iii i m i .....r

VARPO KEPTUVU
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm 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 skaniausią 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolli.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
E Ver green 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

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
Mon. 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

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

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

Daroma Kraujo Ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

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

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



Šeštas puslapis L A I S V ®

New Yortio^M^fefŽinios
Billy Rose’s Aquacade Pa

saulio Parodoj padarius $2,- 
400,000 apyvartos. Spėjama, 
kad jis gavęs apie milioną do
lerių pelno.

Browderiui Gint Mitin
ge 3,000 Publikos

Jaunu Komunistų suruošta
me Browderiui gint mitinge, 
Royal Windsor, pereito penk
tadienio vakarą, dalyvavo virš 
trys tūkstančiai entuziastiško 
komunistinio jaunimo ir jų 
draugų. Vyriausiu kalbėtoju 
buvo Bob Minor. Taipgi kal
bėjo ir jaunimo kalbėtojai.

Jaunimas pasižadėjo kovot 
prieš persekiojimą Browderio, 
Komunistų Partijos generalio 
sekretoriaus, .ir už apgynimą 
civilių teisių komunistams, ka
dangi atėmimas tų teisių nuo 
komunistų, reikštų teisių atė
mimą nuo visų Amerikos dar
bo žmonių ir pažangiųjų. Po
nams lengva bile ką pavadin
ti komunistu ir kartą įvestą 
beteisę pritaikyti visiems, ku
rie pasirodys ponams ne gana 
nuolankūs.

Delegacijos Pribuvo į 
Olgino Šermenis

Darbininkų delegacijos iš 
taip toli, kaip Chicago, To
ronto ir daugelio kitų tolimų 
kolonijų pradėjo rinktis New 
Yorkan dar pereitą, šeštadie
nį, kad sekmadienį, lapkričio 
26-tą, dalyvauti savo gerbia
mo ir mylimo vado, Komunis
tų Partijos Centro Komiteto 
nario Moissaye J. Olgino lai
dotuvėse.

šermenyse nuo pereito ket
virtadienio iki sekmadienio 12 
vai. dieną, kada jis išlydėta iš 
Royal Windsor salės, 69 W. 
66th St., N. Y., į New Monte- 
fiore kapines, Long Island, tu
rėjo praeit daug tūkstančių 
lankytojų, nes visomis dieno
mis ėjo būriais. Tačiau apypil
niai apskaičiuoti bus galima 
tik vėlesnėse laidose, kadangi 
mūs laikraštis eina spaudon 
apie 9 vai. ryto, kuomet tik 
prasideda pats didysis minių 
rinkimasis laidotuvėsna.

Ant Queens Blvd tarp 51st 
St. ir 65th Pl., Woodside, ir 
tarp 69th St., Winfield, ir 
Grand Ave., Elmhurst, patai
kų darbai baigiami. Jiems iš
leista $48,000.

Pogromų Kurstytojas 
Nuteistas Kalėti

Edward Burke, Christian 
Mobilizers kalbėtojas, kuris 
sakydamas prakalbą rugpjū
čio 12-tą, Bronxe, sukaliojo 
“išmušt žydus,” nuteistas trim 
dešimtim dienų sunkiųjų dar
bų kalėjimo Bronx apskričio 
teisme pereitą penktadienį.

Liet. Demokratų Kliubo 
Pastogėje

Tai buvo lapkričio 24 d. 
vakaras. Oras šiurpus, vėjas 
gatvėje vaikė dulkes. Man gu- 
žuojant Scholes gatve, susidu
riu su savo senu pažįstamu, 
kur tai besiskubinančiu.

—O kur, , sveikutis, taip 
skubiai mosikuoji?—paklau
siau.

—Tai nežinai, kad čia, tavo 
kaiminystėje, randasi Lietuvių 
Demokratų Kliubas? — nusi
stebėjo pažįstamasis.

—žinau, kad čia randasi 
kliubas, — pasiaiškinau, — 
bet juk kliubas dėl kliubiečių. 
Ar tamsta jame priklausai?

—Nepriklausau... Bet šį 
vakarą ten įvyskta viešas su
ėjimas, bus paskaita visuome
niškais reikalais, tai bile kas 
gali užeiti.

Paklausiau savo bičiulio, — 
įsmukome Liet. Dem. Kliubo 
patalpon.

Patalpėlė ne didukė, bet 
švariai užlaikoma, gerai ap
šildyta. Apie stalus sėdi keli 
įvairaus amžiaus vyriškiai ir 
viena kita jauna moteriškaitė. 
Nuotaika nebloga: šnekučiuo
jama, juokaujama.

Laukiame paskaitų . . .
Ne .ilgai laukus, prasideda 

viešo pobūdžio pašnekesiai. 
Susirinkimą atidarė kliubo 
darbuotojas J. Lugauskas, 
pranešdamas, jog su paskaita 
niekas nėra prisiruošęs, tai bū
sią tik “šiaip bendras pasikal
bėjimas.” Jis kvietė dalyvius 
liuosai išsireikšti, kas ką mano.

Kalbėjo bent keletas, bet 
kiekvienas skirtinga tema. 
Vienas senyvas dalyvis širdin
gai pasakojo, kad lietuviai tu
rį visose miesto dalyse, kur tik 
lietuvių yra, kurti tokius kliu- 
bus, tai ir viskas busią gerai. 
Tie kliubai turėtų būt — De
mokratų Partijos kliubai.

Pilietis Kyras pasakojo, kad 
reikia kliubui būt atsargiu, 
nes į kliubą gali prisirašyti 
“neištikimų ir gręžti kliubą iš 
vidaus.”

Pilietis Dumčius nurodinė
jo, kad pavojaus dėl p. Kyro 
menamo “gręžimo” nesą.

Iš jaunesnių (neįskaitant 
vakaro pirmininką) niekas ne
ėmė balso. Gal jie mano, kaip 
sakoma, “tyla — geriausia 
byla.”

Baigus pašnekesius, sekan
čiam panašiam susirinkimui 
(kuris įvyks ateinantį penkta
dienį) pasiūlyta sekamos te
mos: 1) Demokratų Partija ir 
jos principai, ir 2) Vilniaus 
atgavimo reikšmė lietuvių tau
tai.

Taigi, norintieji minėtais 
klausimais padiskusuoti, turės

Šiandien Lavinimosi 
Vakaras ‘V Salėj

Norite sužinot reikšmę ir 
paėjimą vėliausių įvykių, taip
gi gaut įžvalgą, kur link jie 
veda, ateikite į Lietuvių Ko
munistų 5-tos kuopos ruošia
mą pirmą lavinimosi vakarą. 
D. M. šolomskas duos anali- 
zą pastarųjų 2-jų savaičių 
nuotikių. Įvyks lapkričio 27- 
tą, nuo 7:30 iki 10 vakaro, 
419 Lorimer St.

Pereitą pirmadienį keli sim- 
patikai atnešė bei per narius 
atsiuntė aukų Komunistų Par
tijos ir “Daily Workerio” bu- 
davojimo fondui, kad padėti 
lietuvių kuopai išpildyt kvotą, 
kuri reikėtų baigt su pabaiga 
šio mėnesio. Kas dar norėtų 
paremt, prašome atnešt auką 
ateinant į lavinimosi vakarą.

Liet. K. Kuopa.

Majoras Priėmęs Fran
kelio Rezignaciją

■....... /
Nathan Frankel, majoro La- 

Guardijos darbo, sekretorius, 
rezignavęs ir jo rezignacija 
priimta, kaip praneša majo
ras. Jisai atsisakė nurodyt 
priežastis, dėlko sekretorius 
rezignavęs. Tačiau jis griežtai 
pareiškė esant paprastais gir
dais pasklidusias kalbas, kad 
Frankel buvęs spaudžiamas 
rezignuot dėlto, kad jis prie
šinosi Alex Rose vadovybei 
Am. Darbo Partijoj, kuri pa
sipriešino Michael J. Quill’o 
kandidatūrai į Miesto Tarybą.

Quill, kaip žinia, buvo ne- 
daleistas ne tik oficialiu Am. 
D. P. kandidatu, bet ir vi
saip atakuojamas už tai, kad 
atsisakė šokt su partijos vir
šininkų užkariniu dūdavimu.

Frankel dirbo majoro dar
bo sekretoriumi per pustrečių 
metų, su $4,570 algos me
tams. Majoras aiškino, kad tai 
tik esanti paprasta permaina. 
Reporterių spiriamas atsakyt, 
ar Frankelio darbas nebuvęs 
geras, majoras supykęs atšovė, 
kad jei darbas būt buvęs ne
geras, tai jis Frankelio būt 
nelaikęs pustrečių metų.

Proporcionalę Atstovybė 
Vėl Atakuojama

Įvairios reakcininkų jėgos, 
po priedanga taksų mokėtojų 
grupių, vėl pradėjo Šurną 
prieš proporcionalę atstovybę. 
Pirm visko, žinoma, jie kiša 
akysna išlaidas: “žiūrėkite, 
kiek pinigo kainuoja balsų 
suskaitliavimas,” bet gražiai 
numuilina faktą, kad jie pa
tys atsakomingi už tas išlai
das. Kaip tik tie patys ele
mentai, kurie rekomenduoja 
panaikint proporcionalę atsto
vybę, piestu stojo prieš įtaisy
mą mašinų, kurios sutaupintų 
pinigus.

Tikrasis jiems pavojus, ži
noma, glūdi tame, kad pagal 
tą sistemą balsuojant ir ma
žosios partijos, taipgi nepar
tiniai žmonės turi progą būti 
išrinktais, jeų tik pilečiai pa
geidauja juos išrinkt. Komu
nistai šiemet irgi būtų turėję 
savo atstovą Miesto Taryboj, 
jei jų kandidatas Cacchione 
nebūtų buvęs numestas nuo 
baloto. Tiesa, šiemet ponai 
reakcininkai numetimą komu
nistų nuo baloto išsiaiškino 
techniškumu, bet juk visada 
naujus techniškumus negalės 
išrast, piliečiai pradės perma
tyt tuos skymus, tad jiems kur 
kas geriau būtų dabar sunai
kint pačią balsavimų sistemą, 
kuri yra pažangi ir duoda 
progą visiems piliečiams turėt 
atstovybę miesto įstatymda- 
vystėj.

Tarnautojai Duodą Gerų 
Sugestijų

Civilės Tarnybos Geros Val
džios Komitetas 'nesenai pa
skelbė kontestą pateikt suma
nymų, kaip sutaupint miestui 
pinigų. Arti 200 tarnautojų 
jau atsiliepę ir jų sugestijo
mis einant būsią galima sutau
pint miestui virš $10,000,000 
per metus. Kontestąn kviesta 
visi tarnautojai ir atitarnavu
sieji. Dovanomis išmokėsią 
$1,200. Baigsis gruodžio 15-tą.

progą. •
Kliubo patalpa randasi po 

num. 18 Scholes St., Brookly-
Du jauni vyrai sulaikyti kai- ne. 

tinimu bandžius apiplėšt kep- Dalyvis.

.William Dunn, maliorius, 
sulaikytas be kaucijos iškilus 
aikštėn, kad jis turįs vieną 
pačią Coronoj, kitą Winfiel- 
de, ir pirm to jau atbuvęs 
bausmę Sing Sing kalėjime už 
daugpatystę.

Dingus iš namų brangiam 
žiedui, R. Kamelefsky, 79 Penn 
St., nužiūrėjęs pažįstamą ir 
melu, būk radęs namuose jo 
pirštų žymes, privertęs aną 
prisipažint.

Atidaryta nauja Socialio Sau
gumo raštinė 1193 Dean St.

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

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

Staigios Ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimu
Tel. Algonquin 4-8294

Pirmad., Lapkričio 27, 1939

Telephone 
7agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIUOTAS GRABOR1US
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 kalną. \

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

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

630 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

NOTARY 
PUBLIC
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Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
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 elevelterlo stoties

tuvę, 382 Ralph Ave.

WPA Muzikos Projekto 
Programos

Lapkričio 29-tos vakarą, 
8:30, New Yorko Viešojo 
Knygyno Lenox Galerijoj bus 
pirma iš eilės programų, duo
damų nemokamai per WPA ir 
svečius artistus. Tą vakarą 
pildys Rogers Sessions, žy
maus kompozitoriaus ir muzi
kos mokytojo kūrinius. Jis 
šiuo tarpu yra Princeton Uni
versiteto muzikos fakulteto 
nariu. Programoj bus piano, 
soprano ir stygų kvartetui 
kompozicijos, dalyvaujant ir 
pačiam kompozitoriui.

Penkiem vyram, sulaikytiem 
Padėkų Dieną už netvarkų el
gėsi, teisėja Brill pasiūlė pa
sirinkt, ko jie nori — gaut 
nemokamus “turkės” pietus 
kalėjime ar eit laisvėn. “Lai
svėn,” sušuko veik visi vienu 
kartu. Teisėja juos paleido.

Daugiau Serga Plaučių 
Uždegimu

Pereitą savaitę 72 asmenys 
susirgo plaučių uždegimu ir 
16 mirė nuo tos ligos. Tai bu
vo 18 susirgimų daugiau pir
mesnės savaitės. Patariama 
susirgusiems šalčiais apsižiū- 
rėt, kad laiku galėtų būt nu
statyta ligos rūšis ir suteikta 
pa^elba. Mat, liga prasideda 
panašiai šalčiams. Yra dauge
lis skirtingų Yūšių uždegimų, 
kiekvienas reikalaująs skirtin
go gydymo, kuriam serumas 
turi būti iŠ anksto paruoštas 
sulyg ligos rūšimi.

Po biskį padaugėjo susirgi
mai Skarlatina ir tymais. Nuo 
visokių priežasčių per savaitę 
mirė 493, iš tų 9 žuvo auto 
nelaimėse.

Gimė per savaitę 817.

J. Allison, 18 m., pašautas 
bėgant po apiplėšimo drabu? 
žiu krautuvės, 412 W. 42nd 
St, kur jis laimėjo tik $8.

Švenčių Iškilmės Jį 
Tik Erzino

Andrew Drummond, 42 m., 
pasaulinio karo veteranas, prieš 
porą mėnesių atleistas iš pas
kutinio WPA darbo ir po to 
gavęs tik vieną šalpos čekį, ne
galėjo suprasti, už ką čia jis 
turįs dėkavot — gal už alkį? Ir 
jis negalėjo suprast, kaip dėka
vot, kad pas jį. nei cento. Jo 
šeima pakrikus. Jis su 16-kos 
metų sūnumi gyveno sau, jo 
žmona su mergaite sau, versda
miesi, kaip geriausia išgali.

Ant Brooklyno Tilto jis pada
vė praeiviui suglamžytą notą, 
sakydamas: “Paduokite policis- 
tui prie galo tilto.” Praeivis tą 
padarė. Trafiko policistas, ne
skaitęs notos, įsakė praeiviui ją 
nunešt Poplar St. policijos sto
tim Kada praeivis notą nunešė, 
policija nusiskubino ant Jilto, 
bet Drummondo nerado. Tik už 
poros valandų plūduriuojąs kū
nas ištrauktas iš upės gale 
Montague St. Savo notoj Drum- 
mondas prašė, kad jo sūnui ne
sakytų Padėkų Dieną, kad vai
kas galėtų dieną praleist links
miausia, .kaip jis gali ją pra
leist gyvenant tokiose sąlygose.

Detektyvas Louis Quinn, 31 
m., sulaikytas be kaucijos ra
dus jo žmoną Reginą nušau
tą jo tarnybiniu revolveriu sa
vam apartmente, 432 W. 40th 
St.

DeBragga, buvęs Queens 
republikonų vadas ir vyriausis 
raštininkas Brooklyno Aukš
čiausio Teismo Apeliacijų Di
vizijoj, mirdamas palikęs savo 
našlei $92,037 vertės turto.

Pradėta darbas Long Island 
miesto Thomson Avenue ruo
žą virš Long Island gelžkelio 
kiemo išgrįst neslįstamu pa
grindu. Lėšuos $20,000.

Gaisras išvažiavusio sve- 
čiuosna Corrigano apartmen
te, 118-40 Metropolitan Avė., 
Kew Gardens, vidurnaktį išvi
jo lauk vienmarškinius kaimy
nus ir apgadino puošnius 
apartmentus.

John Sinko, Bronx, kaltina
mas už įsigėrus važiavimą 
mašina, sulaikytas po $1,000 
kaucija. Jis įvažiavęs stovin- 
čion mašinon.

A. Stabile, 33-28 105th St., 
Corona, sulaikytas po $2,500 
kaucija pas jį radus smoginin- 
ko buožę.

Pagreitins Auto Važiuotę
New Yorko Miesto Kelių 

Viršenybės inžinieriai sako, 
kad? dėka geram orui, gruo
džio mėnesį pabaigs 5 tiltus, 
taikomus Grand Central Park
way trafiką praleist per Beit 
Parkway ir Winchester Blvd 
prie Alley Pond Parko.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
94Q-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shall n s kas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS %

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1168

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

, drabužį dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name 
4* 4*

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 
•j* 4* 4*

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro
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LeVANDA
FUNERAL PARLQRS 

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

DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai




