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i Prašome visų “Lai
svas”, skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Smala organizacijose 
Reikia budėti.
Jau išlūžo dantys. V 
Tik iš Berlyno.
Tai ot kokius šelps.

Rašo A. B.

Mūsų korespondentas rašo, 
kad Waterburio Lietuvių Pi
liečių Politiškam Kliube rugs. 
6 dieną nepavyko smetoninin- 
kams pravaryti rezoliuciją 
prieš Lietuvą. Labai gerai 
kliubiečiai pasielgė.

Rugsėjo 5 dieną Brooklyno 
S. L. A. 38 kuopoj smetoni- 
ninkai virė smalą. Pravarė re* 
zoliuciją prieš Lietuvą. Be to, 
kaip “Vienybė” džiaugiasi, 
smetonininkai grūmoja išme
timu iš tos kuopos pažangiųjų 
narių.

Kituose miestuose kitose or
ganizacijose šitie elementai 
lenda ir kelia suirutę. Jie no
ri persiimti. Visur nori trukš- 
mauti.

Labai gerai. Pažangieji netu
ri bijoti. Kovą pradėjo sme
tonininkai. Visur jie elgiasi 
akiplėšiškai.

Pažangieji turi budėti. Tei
sybė mūsų pusėje. Lietuvos 
priešai laimėti negali. Smeto- 
nizmo dienos atgyventos.

Lietuvos priešų spauda jau 
išsilaužė dantis. Labai gaila, 
bet ką tu žmogus padarysi.

Atsimenate, ir “Vienybė”, ir 
“Darbininkas”, ir “Draugas”, 
ir “Naujienos” iš karto bai
siai garsiai užriko: “Lietuvo
je žmonės šaudomi, baisus 
teroras.” Bet kai buvo parei-

SEN. LAFOULETTE SA
KO: ROOSEVELTAS

TRAUKIA Į KARA

kalauta įrodyti,^ kur ^ir J<okį ) “Jeigu mes nesustabdysi- 
hae dabartinę (Amerikos) 
valdžią, tai ji atiduos An
glijai viską, ko Anglija no- 
(ri, tik mūsų valdžia, tuos 
(dalykus pavadins ‘nusenu
siais’ arba ‘perviršiais,’ kaip 
kad ji vadino anuos kari
nius Amerikos laivus - nai
kintuvus, perleisdama juos 
Anglijai,” užreiškė senato
rius LaFollette: “Sekamas 
žingsnis tai bus pervest

žmogų socialistinė Lietuvos 
vyriausybė sušaudė, neįrodė. 
Turėjo burną užsidaryti. Pa
sirodė bjauriais melagiais, 
skaitytojai pradėjo savo 
daktorius pirštais badyti.

Jų 
re-

“Naujienos” (rugs. 10 
net editoriale džiaugiasi 
vusios laišką. Gavęs pats 
jus Grigaitis. Iš kur tas laiš
kas? Gal iš Lietuvos?

Ne. Laiškas esąs iš Berly
no nuo vieno pabėgėlio iš Lie
tuvos. Vadinasi, laišką Grigai
čiui rašo Hitlerio globojamas 
Lietuvos priešas.

ga-
Pi-

Tose pačiose “Naujienose” 
iš to paties Berlyno rašo tū
las Stasys Kuzminskas. Rašo, 
kad smetonininkai susiorgani
zavo j “Lietuvos Piliečių Są
jungą” ir prašo aukų. Jie lai
kę susirinkimą pas Smetonos 
pasiuntinį.

Iš Lietuvos nebėgo ir ne\ 
bėga darbininkai, valstiečiai,’ 
smulkūs biznieriai ir inteligen
tai. Jie labai patenkinti atsi
kratymu Smetonos režimo. Tą 
parodo laiškai, kuriuos gauna 
amerikiečiai. Daugelis tų laiš
kų jau tilpo “Laisvėje.”

Bėgo ir bėga iš Lietuvos 
buvę Smetonos režimo valdi 
ninkai, kurių daugybė yra 
kriminališkai prasižengę: te 
roristai, kyšininkai, vagys 
žmogžudžiai. Jų sąžinė juoda' 
ir jų rankos suteptos.

šitokie • paukščiai sudarė' 
“Lietuvos Piliečių Sąjungą” in 
prašo aukų. Jiems čia kleri-1 
kalai, menševikai ir fašistai^ 
renka aukas.

žiūriu į atvirutę, prieš po
rą metų ar kiek išleistą Ame
rikos Lietuvių Kongreso Bos
tono skyriaus. Tada vienas iš 
to skyriaus vadų buvo “Kelei
vio” redaktorius Michelsonas.

Ant atvirutės parašyta an
glų, lietuvių ir francūzų kal
bomis: “Lietuvos fašistinio te
roro aukos”.

Ant.atvirutės penki paveik
slai. Pirmas Stasio Ališausko, 
nužudyto rugp. 1929 m. An
tras—Kazio Giedrio^ sušaudy
to gruodžio 27, 1926 m. Tre
čias—Klaudijos Krastinaitės, 
nukankintos rugp. 31, 1929 
m. Ketvirtas—Jono Miškinio, 
nužudyto vasario 23, 1928 m. 
Penktas—Antano Endriuškos, 
nukankinto spalių 23, 1928.

Kitoje to skyriaus išleistoje

Washington. — Senato- Anglijai mūsų vidutinio am- 
rius R. M. LaFollette kalti- žiaus karo laivus; paskui—’ 
no prezidentą Rooseveltą 
už pervedimą Anglijai pen
kiasdešimties Amerikos ka
rinių laivų - naikintuvų mai
nais už karines stovyklas 
Amerikai tūlose Anglijos 
salose. LaFollette tvirtino, 
kad Rooseveltas “eina tais 
'pačiais keliais,” kuriais 
Jungtinės Valstijos buvo 
įtrauktos į praeitą pasauli
nį karą.

gana jaunus šarvuotlaivius. 
Pagaliau, ši mūsų valdžia 
pašauks mūsų kaip tik tin
kamo amžiaus sūnus į karą 
už Angliją.”

Kokius Mainus Anglija Siū
lo Sovietam Baltijoj
London. — Sovietai 

kalauja, kad Anglija 
vestų jiem Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos auksą, ku
ris buvo laikomas Londone, 
ir anglų pinigus, laikytus 
bankuose šių trijų Baltijos 
.kraštų. Anglijos valdžia sa
ko, kad į Lietuvos, Latvijos 
ir Estonijos pramones buvo 
įdėta virš 20 milionų dole- 
Irių anglų kapitalo. Jinai 
siūlo Sovietam štai ką: Mes 
n e r e i k a 1 a usime atmokėt 
mums kapitalą įdėtą Balti
jos kraštuose, užtat jūs ne
reikalaukite iš mūsų Lietu
vos, Latvijos ir Estonijos 
aukso ir sugrąžinkite mūsų 
pinigus iš tų šalių bankų.

Taip neoficialiai praneša
ma iš Londono.

Manoma, kad Anglija 
^perdaug išpučia sumas savų 
’pinigų įvesdintas Lietuvoje, 
Latvijoje ir E'stonijoje, ir 
suprantama, kad Sovietai 
atmes šį Anglijos pasiūly
mą.

Chungking, Chinija. —Ja-

rei- 
per-

Hercules Parako Fab 
riko Eksplozijoje 50 
Žuvo, 200 Sužeista

Fabrikas Gamino Paraką Amerikai ir Anglijai; Sprogimas 
Sunaikino 20 Pastatų; Padarė per Milioną Dol. Nuostolių

Kenvil, N. J., rugs. 13. — 
Vakar įvyko baisi eksplozi
ja čionai tiniame fabrike

Anglija Nepripažįsta Hercules parako kompani- J r r z Pamkn anrno’imn's: rnn-
M j A V/V JP— • ' A A * A * A

Tarybų Lietuvos, nes i tomai, užmušė apie 50 as-
jos. Parako sprogimas, ma-

Pataikauja Amerikai
menų. Nes ir šiandieniniai 
pranešimai skelbia, kad per 
eksploziją žuvo 25 žmonės 

“nežinia kur dingo 25”London. — Anglijos vai-,11’
džia vis nepripažįsta Tary- kiti. Sprogimas sužeidė apie 
binės Lietuvos, Latvijos ir ^00 asmenų, sunaikino apie 

įe 20 kompanijos pastatų, irEstonijos prisidėjimo prie 
Sovietų Sąjungos, ir štai ko
dėl, kaip rašo United Press, 
amerikonų žinių agentūra, 
rugs. 12 d.:

“Anglija, matyt, nepripa
žins Baltijos valstybių pri- 
sivienijimo prie Sovietų Są
jungos bent tol, kol Jungti
nės Valstijos atsisakys pri
pažint tų valstybių ‘pasida- 
vima’ Sovietams.”

uz-Berlin. — Vokiečiai 
ginčija pranešimą Amerikos 
spaudoje, kad jie išreikalau
ją 58 procentus maisto iš 
jų neužimtos Franci jos da
lies.

padarė medžiaginių nuosto
lių nuo miliono iki kelių mi
lionų dolerių.

Hercules kompanija tuo 
tarpu turėjo užsakymus pa- 
gamint, Amerikos ir Angli
jos valdžioms nerūkstančio 
parako už 17 milionų dole
rių. Tai parakas kanuolėms, 
kulkasvaidžiams ir šautu
vams.

Eksplozija sunaikino f ak
linai visus čionaitinius pa
rako fabrikų past atus. 
Sprogimų trenksmai buvo 
girdėt per šimtą mylių į vi
sas puses, ir išnešė langus

namų plačioj apylinkėj per 
keliolika mylių.

Tuo tarpu fabrike dirbo 
apie 1,500 vyrų ir moterų, 
tai treja tiek daugiau negu 
šį pavasarį.

Kartu čia buvo gamina
mas ir n i t r o g 1 y c e rinas, 
smarkiausias karinis spro- 
ginys.

Kompanijos viršininkai 
sako, nežinia, kodėl ištiko 
ši pragaištinga eksplozija. 
Jie netiki, kad ją būtų tiks
liai padarę kokie sabota- 
žuotojai. f

Atsilankęs Dieso tyrinėji
mų komisijos narys spėja, 
kad gal, girdi, kas nors ty
čia užkūrus paraką.

Hercules parako fabrikas 
turėjo daugiau kaip 20 pa
statų ir užėmė apie dvi ket
virtaines mylias ploto. Pas
tatai buvo už kelių šimtų 
iki tūkstančio pėdų vienas 
nuo kito. Jie buvo daugiau
sia pabudavoti iš plytų bei 
cemento - konkryto.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Kiek Lėšuos Amerikai 

Draftuota Armija
Vokiečiai vėl Bombardavo 
Angių Karaliaus Palocių

Londonas Atrodo Kaip 
Numirėlių Miestas

ANGLAI KANUOLIŲ
UGNIMI SULAIKĄ 

VOKIEČIŲ ORLAIVIUS
London, rugs. 13. — Šian- čių bombanešį. Du jo lakū- 

dien vokiečių orlaiviai, pra- nai su parašiutais nusileido 
dedant nuo anksti ryto, žemyn, ir anglai juos suė- 
vėl bombardavo Londoną 
dviem atvejais. An glai 
priešorlaivinėmis kanu olė- 
mis sunaikino vieną vokie-

Gen. Avila Camacho Iš
rinktas Nauju Meksi

kos Prezidentu
Mexico City. — Meksikos 

kongreso atstovų

mė.
Naktį iš ketvirtadienio į 

penktadienį vokiečiai nume
tė mažiau bombų, negu per 
bile vieną iš penkių naktų 
pirmiau. Jiem šį kartą ken
kė debesiuotas, ūkanotas 
oras.

Anglai pristatė daugybę • 
priešorlaįvinių kanuolių ap
linkui Londoną. Jie pliekia 
aukštyn iš tų kanuolių per 

tvisą naktį. Anglai nemėgina
_ t’ūmas kanuolių šoviniais naktį pa- 

rugs. 12 d. paskelbė gene-^aikyt į atskirus vokiečių 
rolą Avilą Camacho naujai bombanešius. Nuolatiniais 
išrinktu Meksikos preziden- šaudymais jie stengiasi 
tu, šešiems metams. Jis už- abelnai sudaryt ugnies tvo-
ims prezidento vietą gruo-’rą> kaj per* ja nedrįstų 
džio 1 d. šiemet. I-1— 1---- ’ • -

Avila Camacho,
t skrist vokiečių bombinin- 

remia-;kai. -Be to, anglai turi in- 
mas darbo unijų, valstiečiųstrumentus, per kuriuos nu- 
ir dabartinės prezidento j siklauso, kadą atlekia vokie-’ 
Cardenaso valdžios, gavo'čių orlaiviai ir kaip toli nuo 
2,476,641-ną balsą rinkimuo-J Londono jie būna bile laiku. 

Kurie vokiečių orlaiviai 
praskrido pro priešlėktuvi
nių kanuolių ugnies užtva
rą - baražą, tuos pasitiko 
smarkieji anglų greitieji 
lėktuvai.

Vokiečių orlaiviai stengė 
si padegančiomis bombomis 
padaryt daug gaisrų Lon
done, kad naktį galėtų ma
tyt svarbesne^ vietas jiem 
bombarduot; bet praeitą 
naktį jie sukėlė kur kas ma
žiau gaisrų Londone, negu 
pirmesniais atvejais.

se, o fašistų kandidatas jį 
prezidentus gen. Almazan— 
tiktai 151,101-ną balsą.

Bet fašistai vis tiek slap
tai sušaukė savo neva kon
gresą ir paskelbė, kad, gir
di, Almazanas “teisėtai iš
rinktas” prezidentu, kaip 
praneša United Press, ame
rikonų žinių agentūra.

Mirė Dr. Stasys Šoloms- 
kas Philadelphijoj

A

1

Washington. — Kai kon
gresas išleis įstatymą vers-! 
tinai imti į kariuomenę vy
rus nuo 21 iki 35 pilnų me
tų amžiaus, tai iki 1940 me
tų pabaigos bus 400,000 nau
jokų draftuota-į armiją; ki
ti 400,000 bus paimti į. ka: 
riuomenę kįtąmet balan
džio pradžioje. ’

Tos naujos 800 tūkstan
čių armijos užlaikymas ir 
reikalingi jai įrengimai kaš
tuos per metus 1 bilioną ir 
600 milionų dolerių. Karo 
ministerija, todėl, reikalaus, 
kad šalies kongresas tuojau 
paskirtų šią sumą pinigų 
tam tikslui, kai tik kongre-

London, rugs. 13. — Vo
kiečių orlaiviai numėtė pen
kias bombas ant Anglijos 
karaliaus palociaus Buck
ingham© bei arti jo ir su
žeidė palocių.

Tuo tarpu karalius Jur
gis ir karalienė Elzbieta bu
vo nubėgę į skiepą, kaipo 
priedangą nuo vokiečių oro 
bombų, ir išliko sveiki. Tai 
jau antrą kartą vokiečių la
kūnai bombardavo šį palo
cių.’

Anglų Orlaiviai vėl Ataka
vo Vokietiją

--~............ y I VXJLXOXKA,

ponai oro bombomis čia su-'sas galutinai užgirs versti- 
naikino vokiečių ambasadą. ną kareiviavimą.

atvirutėje parodomas Juozas 
Gustaitis, Smetonos budelių 
nušautas vas. 16, 1936 m. lai
ke Suvalkijos ūkirjinkų bruz
dėjimo. Trečioje parodomas 
ant žemės gulįs peršauta krū
tine Juozas Karčiukaitis.

Tai kruvinojo smetoninio 
režimo aukos. O dabar tas 
pats Michelsonas sušilęs dar
buojasi už sugrąžinimą Lietu
voje smetonininkų viešpatavL 
mo.

APIPLĖŠĖ MIEGANTĮ 
POLICMANĄ

Rocky Mount, N. Caroli
na. — Įlindo plėšikas per 
langą į miegančio policma- 
no kambarį, pasiėmė jo re
volverį ir 24 dolerius ir pa
spruko. Pabudęs policma- 
nas kreipėsi į policiją suimt 
plėšiką.

Berlin, rugs. 13. — Anglų 
orlaiviai bombardavo Bre
meną, Hannoverį ir Esseną, 
didį Vokietijos ginklų ir 
amunicijos fabrikų centrą. 
Pasak vokiečių, anglai par 
degę tik vieną fabriką; o 
šiaip tai, girdi, naikinę tik 
paprastus namus.

London, rugs. 13. — Ne
oficialiai pranešama,^ kad 
vokiečių orlaiviai bombar
davo ir Anglijos seimo rų- 
mus; bet cenzūra nepralei
džia žinių apie tai.

London, rugs. 13. — šią 
dieną vokiečių orlaiviai vi
su įnirtimu bombardavo 
Londoną per 5 valandas, o 
naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį jie pleškino 
Londoną per 10 valandų.

Sustojo mieste veikimas 
požeminių geležinkelių, gat- 
vekarių ir auto-busų; užsi
darė krautuvės, ištuštėjo 
Londono gatvės. Visose 
Londono dalyse pleška gai
srai ir stūkso griuvėsiai. 
Londonas dabar atrodo ne
gyvųjų miestas, kaip prane
ša United Press, amerikie
čių žinių agę^ūra.

Per šias 15 valandų vo
kiečiai oro bombomis vėl 
užmušė daugį londoniečių, 
bet jų skaičius nepaduoda
mas.

Philadelphia, Pa. — Rug
sėjo 12 d. čia mirė dentistas 
dr. Stasys šolomskas.

Kelios dienos atgal jis 
turėjo sunkią operaciją.

Dr. šolomsko kūnas bus 
laidojamas šiandien, šešta
dienį, rugsėjo 14 d., 10 va
landą- iš ryto.

Velionis St. šolomskas tu
rėjo ofisą po num. 3109 
Richmond St. Turėjo gerą 
pasisekimą savo profesijoj;, 
ir pacijentų. turėdavo .dau
giau,'negu pajėgdavo aprū
pinti. > P. š.

Anglai Padarę Naujų Sėk
mingų Žygių prieš Nazius

Own

Reikalauja Sumažini Tak
sus Kariniam Fabrikantam

SenatasWashington.
svarsto sumanymus, kurie 
reikalauja sumažini taksus 
nuo viršpelnių tų fabrikan
tų, kurie dirbdina karo pa
būklus Amerikos valdžiai.

London, rugs. 13. — An
glai teigia, kad jų orlaiviai 
sėkmingai bombardavo 
Tempei orlaivių stovyklą ir 
Potsdam geležinkelių stotį 
Berlyne. O kariniai anglų 
laivai pleškino Vokietijos 
laivus prieplaukose ir nus
kandino vieną transportinį 
vokiečių laivą.

ORAS. — šį šeštadienį 
šilčiau.

- Du
s®

Amerikonas Karininkas 
Abejoja apie Ugnies Užtva

ro Sėkmingumą Ore 
New York. — Karinis

Y. Times rašytojas
W. Baldwin nurodo, 
anglai, daugmeniškai 
dydarni aukštyn iš priešor- 
laivinių kanuolių, mažai te- 
pataiko į vokiečių orlaivius; 
o toks šaudymas per naktį 
išeikvoja 500 tūkstančių šo
vinių ir kaštuoja Anglijai 4 
iki 10 milionų dolerių.

Šveicarų Prezidentas Duo
dąs Naziam Daugiau Teisių

Zurich, Šveicarija, 
šveicariškų nazių vadai at
ėjo pas Šveicarijos prezi
dentą Pilet-Golazą ir reika
lavo platesnių teisių na* 
ziams veikti toje šalyje. 
Prezidentas su jais kalbėjo
si pusantros valandos; ir po 
to jie viešai paskelbė, kad 
jis pripažino šveicariškiems 
naziams laisvę plačiau poli
tiniai veikti.

Šveicarijos valdžia bijo, 
kad jeigu ji laikytų saviš
kius nazius pažabotus, 
gal Hitleris kariškai įs‘ 
tų.
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“Tėvynė” Paversta į Šlamštą
Gal būt niekas nesitikėjo, kad p. Jur

gelionis taip greit pavers SLA organą į 
šlamštą. Tur būt “Tėvynės” redaktorių 
koks tai keistas Čikagos vėjas užpūtė, ar 
gal Halsted gatvės mokslinčius jam ka
žin ką įpūtė, nes kai tik jis sugrįžo iš 
SLA Seimo, iš Čikagos, tuojau “Tėvynė” 
pavirto keiksmų ir pažangiųjų 
rių niekinimo laikraštis.

Lietuvos klausimu “Tėvynė” 
nešvariausiai ir nerimčiausiai,
rių kiršinimo klausimu p. Jurgelionis 
taipgi bando sulošti didesnę rolę, negu 
bent kuris kitas fašistų vadas. Nei vie
nos apie naująją Lietuvą teisingesnės 
“Tėvynėje” žinelės, perdėm koliojimai, 
perdėm iškraipymai, perdėm redakto
riaus norėjimas pasirodyti gudriausiu 
žmogumi (bet pasirodo kaip tik atbulai), 
ir tt.

Nelaimingas tas SLA. Nelaimingi tie 
žmonės, kuriems tenka semti “apšvietą” 
iš “Tėvynės.”

pasirodė 
SLA na- .

Patarimas Apsvaigusiems Kerštu
“Vilnis” rašo:

* “Katalikų, sandariečių ‘ ir tautininkų 
vadams, taip pat ir eiliniams jų žmonėms 
mes rimtai patariame daugiau galvot, 
daugiau studijuot tuos klausimus, kurie 
susiję su komunistiniu judėjimu ir So
vietų Sąjunga. Ignorantiškumas, staugi
mas ir fanatizmas nieko padėti negali.

“Ilgiausių metų praktika parodė, kad 
nei piktais liežuviais, nei ginklu negali
ma parklupdyt Sovietų Sąjungą. Ją ne
parklupdė nei Clemenceau, nei Fošas, nei 
Churchill, nei Wilsonas, nei rusai balta
gvardiečiai. Ją neparklupdė nei sanitari
niai kordonai, nei vidaus priešai.

“Komunistinis judėjimas sudaro kokią 
tai nepaprastą pajėgą, kurią reikia su
prast. ...

“Komunistus žiauriausiu būdu perse
kioja Hitleris, Franco, Petain, Japonijos 
generolai. Juos žiauriausiu būdu perse
kiojo Lenkijos ponai ir smetoninis reži
mas. Ar ne taip buvo su pirmaisiais krik
ščionimis, kuriuos degino ant laužo, kry
žiavo jo ir tūkstančiais mėtė arenon į 
nasrus laukinių žvėrių?

“Šis .palyginimas juk nėra vėju parem
tas. Jei naujosios Lietuvos priešai, gy
veną Amerikoje, bent kiek gali susikuop- 
ti ir rimtai pagalvoti, tai jie prisimins, 
kad per ištisus keturioliką metų sme-

tonine žvalgyba, be sustojimo, savaitė is 
savaitės, areštuodavo dešimtis žmonių 
už priklausymą ar pritarimą komunisti
niam judėjimui. Per tuos metus dešim
tys tūkstančių žmonių perėjo per kalė
jimus. Daugelis jų išbuvo kalėjimuose 
penkis, dešimts, penkiolika, net dvide
šimts metų. Žvalgyba, kartais, jau gir
davosi, kad “visą komunizmą sunaikino.” 
Bet taip niekad nėra buvę!

“Ar jūs, ponai, bent kada pagalvojot, 
iš kur pas komunistus atsiranda tiek 
energijos ir pasiryžimo? Ar jūs kada įsi
gilinote į nužudyto Karolio Požėlos žo
džius, tartus prieš egzekuciją: “Draugai, 
kiek galėjau, dirbau, mirštu už mūsų 
bendrą tikslą. Linkiu ir jums dirbti, dirb
ti, kovoti iki laimėsite.”

“Jūs turėtumėt žinot, kad jūsų mania
kiški šūkavimai nieko nepadės, net ir ta
me atsitikime, jei jūsų vadovybėj stotų 
ir pats Hitleris. Jeigu Hitleris kada nors 
pasigimdytų pulti Sovietų Sąjungą, tai 
jam būtų daug kartų sunkiau negu da
bar Anglijai. Iš pirmos dienos tai būtų 
karas Vokietijos teritorijoj. Mes tą ži
nom, nes mes labai giliai studijuojam tą 
viską, kas sudaro komunistinį judėjimą 
ir Sovietų Sąjungą.

“Todėl mes jums patariame: bandykit 
pastudijuoti tą judėjimą šaltai, objekty- 
viškai.”

Patarimas yra labai vietoj, bet mes 
abejojame, ar kerštu apsvaigę ponai pa
norės studijuoti. Žinoma, mums ponai 
mažai ir terūpi; svarbu, kad darbiniu? 
kai, prigauti ponų ir kunigų, bandytų 
praplėšti savo akis ir pamatyti, kur link 
veda juos jų “vadai.”

Darbas, Entuziazmas 
Šviesi Viltis

Kauno fabrike 
buvo priimtas

== 
viešųjų darbų darbininkų. 
Gausingiausia profsąjunga 
tai viešųjų darbų. Yra ir 
žemės ūkio darbininkų prof-

AUKOS ISPANUOS 
KOVOTOJAMS

Per pastaruosius keletą mė-

jfl£.

Kokia Jo Trumpa Atmintis
“Keleivis” rašo, kad “jau 1920 metais 

Amerikos Komunistų Partija buvo aiš
ki penktoji kolona ir viešai dirbo sve
timos valstybės naudai.”

Tam įrodyti “Keleivio” redaktorius tu
rįs net ir dokumentų—tūlą komunistų 
partijos išleistą lapelį dar 1920 metais.

Mes netikime “Keleivio” “teorijai.” 
Beį prie progos norisi paklausti “Kelei
vio” redaktoriaus sekamo: Jeigu jis ži
nojo dar 1920 metais, kad komūnistai— 
penktosios kolonos nariai, tai kodėl jis" 
su jais bendrai veikė 1936, 1937 ir 1938 
metais, net draugais komunistus vadin
damas? !

“Vilnies” Piknikas Pasisekė
Pereitą sekmadienį Čikagoje įvyko 

“Vilnies” piknikas. Šis piknikas buvo 
ruoštas keliom savaitėm anksčiau, bet jį 
sulijo ir todėl rengėjai atkėlė ant perei
to sekmadienio.

Pasak “Vilnies” pranešimo, tai pikni
kas buvo didelis, dalyvavo apie 6,000 
žmonių ir oras pasitaikė geras. Vadinasi, 
vilniečiai šiuo sykiu laimėjo.

“Laisvei” šiemet lietus taipgi pakenkė: 
sulijo net kelis piknikus. Ypačiai gaila 
buvo, kad Philadelphijoj ruošiamą pik
niką prieš Darbo Dieną sekmadienį “su
ardė” lietus. ■■ vlUOTF

Rengėjai nutarė tą pikniką nukelti 
ant rugsėjo mėh. 22 d. Reikia darbuotis, 
kad padaryti šią pramogą kuopasekmin- 
giausią. Dienraščiui labai reikalinga pa
rama. Todėl visi mūsų skaitytojai ir 
prieteliai, gyveną Philadelphijoj ir apy
linkėje, turi ruoštis prie šio pikniko la
bai uoliai.

Atsiminkime, laiko pasiliko tik sa
vaitė.

Kaunas.—Bendras džiaug
smas viešpatauja Lietuvo
je ryšium su Liaudies Sei
mo nutarimu nacionalizuoti 
bankus, fabrikus ir stam
besnes įmones, suvalstybin
ti žemę ir duoti žemės be
žemiams ir mažažemiams 
valstiečiams, su Lietuvos 
paskelbimu Socialistine Ta
rybų Respublika ir su Lie
tuvos STR priėmimu į So
vietų Socialistinių Respubli
kų Sąjungą, išsireiškia ne
paprastame gamybos paki
lime. Darbininkai visose 
įmonėse ir fabrikuose eina 
lenktynių. Gamyba per pas
kutines dienas žymiai padi
dėjo beveik visose Kauno 
įmonėse. Dabar jau visi 
darbininkai kolektyviai iš
pildo darbo normas. “Lino” 
fabrike gamyba padidėjo 
25%, “Drobėje” — 20-30%. 
Darbininkų mitinge did
žiausiame 
“Metalas”
pasižadėjimas dirbti stacha- 
noviškai. Pradėtos rungty
nės kas galės nešioti sta- 
chanoviečių vardą. “Turo” 
darbininkai padidino gamy
bą 250%. Neatsilieka ir ki
ti. Uždarbis tų darbininkų 
pasiekė negirdėto Lietuvoje 
dydžio—20 lt., vietoje 3,5 lt. 
Dabar prasidės rungtynia
vimas tarp cechų. Darbinin
kai pasižada išpildyti 250% 
didesnę mėnesinę progra
mą.—Iš Alytaus pranešama, 
kad Sovietų .Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos suvažiavi
mui pagerbti, dirbantieji 
prie kareivinių ’ statybos 
mūrininkai vieną dieną nuo 
ryto iki pietų pertraukos 
padėjo į sienas po 1,700 ply
tų kiekvienas, o per visą 
darbo dieną po 3,000 plytų. 
Iki šiol Lietuvoje mūrinin
kai padėdavo vidutiniškai 
800—1,000 per darbo dieną. 
Toks ikišiolįnių normų tri- 
gubapralerikimo faktas pa
rodo, ką gali pasiekti Lietu- 

' vos darbininkai, dirbdami 
socialistinei tėvynei, o ne 
eksploatatoriams. Darbinin
kai visur pilni naujo ūpo, 
pasitikėjimo savimi ir gra
žia ateitimi. Šiomis dieno
mis atidaryto tabako “Kon
tinentai” fabriko darbinin
kai po nuoširdžių ir įspū
dingų kalbų vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kurioje pa
sižadėjo dirbti su dideliu 
pasiryžimu ir energija, kuo 
greičiau pavyti visas kitas 
SSSR respublikas. “Dirb
sime taip, kaip stacha- 
noviečiai dirba, stengsimės 
taip, kaip stengiasi mūsų 
didysis vadas drg. Stalinas 
sukurti laimingą darbo 
žmonių gyvenimą.” Metalo 
fabriko “Neries” darbinin-

kai savo rezoliucijoje šitaip 
pasisako: “Mes fabrikų 
darbininkai pasižadame pa
kelti darbo našumą ligi 
aukščiausio laipsnio ir paša
linti visus trūkumus, ginčus 
bei klausimus, kurie trukdo 
ir kenkia darbo našumui. 
Mes turime pasiekti SSSR 
darbininkų pavyzdžių. Juk 
dabar dirbama tik sau, bet 
ne išnaudotojams, kaip kad 
anksčiau buvo. Tiktai dar
bu ir energija pakelsime vi
so krašto gamybą ir gerbū
vį.” Tokiu pat ūpu ir pasi
ryžimu žinios gaunamos iš 
viso krašto. Šiaulių fabriko 
“Bato” darbininkai prane
ša: “Suvalstybjnimą praye- 
dėme greitai ir tvarkingai. 
Buvo sudarytos darbininkų 
brigados, kurios daug pa
dėjo komisijai. Žaliavos tu
rim daug, o noro dirbti pas 
darbininkus dar daugiau. 
Ateikite neilgai trukus,— 

1 pamatysite, kad mes ir sta- 
chanoviškai dirbti mokam. 
Paklaustas dėl skirtumo 
tarp seniau ir dabar Šiaulių 
alaus bravoro “Gubernija” 
darbininkas Žukauskas at
sakė: “Pirmas skirtumas, 
tai laisvė. Aš esu laisvas, 
neprivalau prieš nieką lenk
tis. Antras skirtumas, kad 
tas fabrikas nebe “jų”,* bet 
“mūsų”. Ir jei dabar saky
sime ne viskas dar gerai, 
tai rytoj padarysime, kad 
viskas būtų gerai.”

sąjungą, tai daugiau vals-Tesiy Lietuvijį Komitetui tapo 
eiaus darbininkai. NeatSilie-^lsIl-'stosr s^m<7
. . ~ „ .. i -XT- Tejimui lieftfvių Ispanuos ve-ka ir Suvalkijos dvarai. Vi-jteranUi ku'ė. randasi franci.
sur kumečiai ir darbininkai 
susikūrė savo profsąjungi
nes užuomazgas ir turi sa
vo komitetus, kurie budriai 
saugo dvarų turtą ir rūpi
nasi laukų darbais. Visur 
vienas džiaugsmas—fabri
kai jau mūsų, o ryt poryt ir 
dvarus turėsim.

PIERRE COT, 
buvusis Francijos orlaivj- 
ninkystes ministeris, da
bar svečiuojasi New Yor
ke.- Cot per radiją atmu
šė tuos melus, kuriais tū
li Wall gatvės politikie
riai naudojasi, būk Fran- 
cija prakišusi karą del to, 
kad ten buvo įvesta 40 
vai. darbo diena darbi
ninkams. Francija praki
šo karą dėl išdavikiškos 
jos valdžios politikos.

joj :
LDS 49 kp., Waterbury, 

Conn. ..................... $3.00
ALDLD 84 k p., Paterson, 

New Jersey ...........
D. Vaitas, Rochester, 

New York ..............
Martin Kwedas, Detroit,

Michigan ....................
Per A. Kaulius, Easton,

Penna. ........................
Per John Grybas, nuo

Maynard pikniko 25.00

2.00

2.00

.50

5.03

Viso ........................  $37.53
Drg. A. Kaulinus prisiųstos 

aukos buvo suaukotos seka
mai :

Po $1—Antoinette Kaulius 
ir Vincent Kaulius, Sr.; Wal
ter Cigus — 50c; A. Aleksen- 
dravičia — 33c; W. Stanchus 
—30c; po 25c — Vincent 
Kaulius, Jr., Edward Massis, 
Peter Massis; Melvin Kohler— 
20; Robert Kaulius — 15c; 
po 10c— Mrs. Theresa Dona
to, A. Ogent, Carl Ganti, To
ny Donato, Felix Malkivch, 
Ed. Storm, W. Woiley, D. Se- 
riskis. Viso—$5.03.

Komitetas širdingai dėka- 
voja organizacijoms ir drau
gams už paramą lietuviams Is
panijos kovotojams.

Ižd. H. Kaunas.

Paryžius. — Vokiečių gu
bernatorius užimtoj Franci- 
jos dalyj uždraudė gyvento
jams pardavinėt bet kokius 
Šerus, bonus ar kitokią nuo
savybę svetimšaliams.

Marijampoliečiai Vejasi 
Kitus

Kaunas.—Darbo liaudies 
organizavimasis be paliovos 
vyksta visoje Socialist. Ta
rybų Lietuvos Respublikoje^ 
Neatsilieka ir Suvalkija su 
cejitru Marijampolėje. Čia 
darbas verda. Dar nespėjęs 
išaugti vietos aktyvas už
verstas darbu. Šimtai klau
simų, šimtai kreipimųsi įaip 
iš miesto, taip ir iš tolimos 
provincijos. Į kokią darbi
ninkų organizacijos būstinę 
užeisi, visur rasi dešimtis 
interesantų, atvykusių su 
įvairiais reikalais — reika
laujančių patarimų, paaiški
nimų ir pagalbos žmonėmis 
—organizatoriais. Marijam
polės apskrities ir miesto 
darbininkų judėjimas spie
čiasi apie Marijampolės' ko
munistų partijos apskrities 
komitetą. Jam talkininkau
ja Marijampolės Darbo Rū
mai, komunistinis jaunimas 
ir kt. Marijampolės mieste 
ir miesteliuose susikūrė bei 
kuriami Lietuvos komunis
tų partijos ir komunistinio 
jaunimo skyriai. Taip pąt 
susikūrė įvairios profsąjun
gos, pav., maistininkų, par
davėjų, odininkų, siuvėjų, įems

Žinios iš Laisvos Lietuvos
žemės Padalinimo 

Pravedimas
KAUNAS. — Ministerių Ta

rybos patvirtintu Valstybinės 
žemės ūkio Komisijos .išaiški
nimu, dvarininkais, iš kurių 
paimama visa žemė, laikomi:
a) stambių dvarų valdytojai, 
kilę iš seno dvarininkų luomo, 
arba tie valdytojai, kuriems, 
vykdant ankstybesnę žemės 
reformą, buvo palikta vadina
moji “dvarininkiška norma”,
b) buvusieji aukštieji valdi
ninkai, pramonininkai, versli
ninkai ir kiti miesto buržua
zijos atstovai, o taip pat stam
būs žemvaldžiai, kurie dvarus 
valdė ūkvedžių ar specialių 
įgaliotinių pagalba.

Kiti stambūs ūkių valdyto
jai, kurie čia neišvardyti, jei 
jie, vesdami ūkius, nuolat pa
tys juose gyveno, * gaudami 
pragyvenimui pajamas tik iš 
tų ūkių—tokiems paliekama 
žemės norma 30 ha.

Darbininkams, mokytojams 
ir valstybinių, visuomeninių ir 
privačių įstaigų tarnautojams, 
kurie gyveno kaime ir dirbo 
savo ūkiuose arba ten gyveno 

įL|ir dirbo jų šeimos, paliekama 
norma 
giems

dirbimo bendroves ir toliau 
cįirbtį normaliai ir sviestą siųs
ti ekspertui ar vidaus rinkai 
pagal nustatytą tvarką.

Jei į pieno perdirbimo ben
droves kreiptųsi Sovietų Są
jungos daliniai, norėdami 
pirkti pieno produktų, tai jiem 
pieno perdirbimo bendrovės 
turi jų parduoti už litus arba 
pagal atitinkamų dalinių iš
duotus tam tikrus orderius, 
kuriuos bendrovėms apmokės 
Pienocentras.

šiuo metu pasunkėjo sviesto 
statinaičių medžiagos įveži
mas, todėl pradedama naudo
ti sviestui įpokuoti dėžės, ku
rių galima gauti Pienocentre. 
Jų gamyba dar nėra pakanka
mai išplėsta, tačiau įpokuoti 
sviestui, skiriamam vidaus rin
kai, pagaminama pakankamai.

VILNIUS.—Ligšiolinis Vil
niaus burmistras A. Krutulys, 
jo paties prašymu, iš pareigų 
atleistas. Vidaus reikalų minis- 
teriui pristačius, nauju Vilniaus 
miesto 
Taryba 
Drūtą.

burmistru Ministerių 
paskyrė Joną-Kęstutį 1
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LAISVOJI LIETUVA PASISAKO: Vienas iš tūkstančių mitingų, vykstančių visuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir net 
kaimuose, čia matomas mitingas Veiveriuose. Į kaimiečių minių kalba valstietis Pranas Brunza.

iki 30 ha. Nedarbin- 
arba mažai darbin- 

o taip pat senyvo am- 
asmenims ir globoj a- 
mažažemiams ir tie-

Klausimai ir
žiaus 
miems 
sveikiems, valsčiaus .žemes ū- 
kio komisijos nutarimu gali 
būti palikta norma ligi 30 ha. 
D a r b ininkams, mokytojams, 
smulkiems valstybinių, visuo
meninių ir privačių įstaigų 
tarnautojams ir asmenims, tu
rintiems nuopelnų liaudžiai ar
ba mokslui ar menui, kurie 
žemę paveldėjo arba įgijo 
iš darbo sutaupą, bet kurie 
ligi birželio 17 d. kaime ne
gyveno ir fiziškai savo ūkyje 
nedirbo, valsčiaus žemės ūkio 
komisijos nutarimu gali būti 
palikta ligi 10 ha arba kiek
vienu atveju jų sodybos su 
trobesiais ir teisė gauti žemės 
ateityje tuo atveju, jei jie 
grįžtų į kaimą.

Klausimas
Gerbiama Redakcija: Ma

lonėkite atsakyti į mano 
klausimą. Kur dabar reikia 
kreiptis norint gauti iš Lie
tuvos metrikus? Mums di
džiausias džiaugsmas, kad 
Lietuva liko laisva. Labai 
ačiū.

Sviestą ir Toliau Reikia Nor
maliai Siųsti Eksportui 

šiomis dienomis Pienocen
tras paragino visas pieno per-

Skaitytoja.
Atsakymas

Dabar visais tais ir pana
šiais reikalais reikia kreip
tis pas Sovietų Sąjungos 
konsulatą^ nes dabar Lietu
va yra Sovietų Sąjungos 
dalimk Sovietų Sąjungos 
konsulatas rūpinasi visais 
visų tarybinių respublikų ’ 
reikalais užsienyj, taip ir jų 
išeiviais.
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Kieno tu, žeme, ak, kieno tu, 
Penėtoja, maitintoja?
O, kad galėtų—ji bylotų, 
Ugnim ji spjaudyt imtų.

Tyli, nepasakai. . . Gal tų, 
Kurie tave išniekino ?
Gal tų, kur laistė prakaitu ?
O gal tu žemė niekeno?

Čia šviesūs kunigaikščiai skraidė, 
Bet tamsūs buvo—kaip derva,— 
Jie pavergtųjų kraują braidė; 
Dejavo darbo Lietuva,

Sųsibroliavo jie su lenkais,— 
Betrūko svetimo dar jungo. 
Ir Lietuva vis galvą lenkė, 
Ją kilpa dviguba pajungė.

Grandinės vis sunkyn, storyn,— 
Sugniuždė mūsų liaudį.
Užgriuvo priespauda carinė: 
Jaunimą į rekrūtus gaudė. . .

Ir caro batas mindė knygą, 
Ir žodį gimtąjį užgynė. 
Letargu Lietuva užmigo. . . 
Naktis juodyn, naktis ilgyn.

Kai mūsų knygnešių keliai 
Po Sibirą kryžiavosi, 
Kai visoj žemėj didelėj 
Bujojo priespauda baisi,—

Baisi bekraštė vienuma 
Numirėliais kvatojas. 
Klaikioji ledo dykuma 
Atims rankas ir kojas.

Atims ir širdį. . . O paskiau 
Sukaustys ir liežuvį.
Bet vienuma—užvis klaikiau !
Matei ant smėlio žuvį?—

Visai tu panašus į ją! 
Tau sniego pūgos kaukia. 
Tavęs gi laukia žmonija,—: 
Ten darbo liaudis laukia.

Bet vėtros tyčiojasi, klykia 
Per dykumą bekraštę: 
—O mokytojau, pamokyki, 
Kaip laisvės kelią rasti!

Bet tavo šypsena daili 
Toj šiaurėj nesustingo, 
Ir tu svajoti dar gali 
Ir dirbti rūpestingai.

Ir tu matei, matei dvasia, 
Ko nieks tada nematė— 
Pražystant aušrą rytuose 
Pro baisią juodą naktį.

Karo slibinas kraugeringas 
Šliaužia miestais, lauku. 
Užgeria jį caras karingas 
Krauju liaudies vaikų.

Caras nuo sosto jau ritas. . . 
Daug kraugerių nudardės. 
Aušta revoliucijos rytas,— 
Saulė raudonai žydės.

Slibinas kyla iš naujo, 
Jo devintoji galva 
Siurbia liaudies kraują, 
dejuoja Lietuva.

Gimus grįčioj be langų 
Grafo rūmuos nesmagu.

Jos aistrų vingius atskleidęs 
žaidė meilės žaidimus. . .

yra 
tik

Lūšnelėje—toli labai 
Berniukas gimė vienas; 
Ir pažymėjo jį žaibai, 
Užgrūdino jį plienas.

Jisai tai milžino pečiais 
Išlauš duris į saulę, 
Ir apie jį legendos eis 
Per platųjį pasaulį.

Jis tars: “Pakilkit iš tamsos, 
Pakilkit iš dulkių!
Beteisiai žemėje visoj
Sukilę nebegulkit,—

DIČIUS

Gana! Tos gėdos tau pakanka 
Prieš niekšų gaują besižeminant.
Štai, imki mūsų tvirtą ranką, 
Ir kelkis, mylimoji žemė.

Ir sklinda apie, jį plačiai 
Legendos po pasaulį : 
Galingi Stalino pečiai 
Laužia vartus į saulę.

• SALOMĖJA NĖRIS.

Kalėjimai atsiduso trankiai, — 
Laisve kvėpuoja draugai.
Laisvos mintys, laivos rankos, — 
Su šaknimis grius vargai.

šeštadienis, Rugsėjo 14, 1940

M IE N AS

Susirinkime Buvęs.
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O ne, ne vien tik žodžiai gražūs!
Visur jis pirmutinis,
Kai gatvės krauju nusidažo, 
Kai grumias darbo minios.

Kalėjimai saulę pagrobia 
Ir laisvą vėjelį laukų. 
Ten veidas išbąlą, kaip drobė, 
Nukrinta šarma ant plaukų.

Ten didvyrių kelias, kovotojų kelias, 
Ir Stalino vardas puikus,
Ten žadina žygiui, laimėjimui kelia 
Laisvuosius Sovietų Vaikus.
Valia jo plieninė, ir protas plieninis, 
O žvilgsnis maloniai smagus.
Ir myli draugai jį, ir myli jį minios, 
Ir myli kiekvienas žmogus.
Juk Stalinas išlaužė
Plačiai duris į saulę—- .
Ar ilgai teks mums šliaužiot 
Supuvusiam pasauly?

Plieninis vardas Stalino
Sugriaudėjo perkūnais.
Ir tie, šunim kur skalino, 
Per vienas kitą griūna.

tos

ji remia
Lietuvos

Dičiui priteisė kažyką, 
Bet įrodymų mažai. . . 
Ot, jei griebti taip mužiką— 
Šimto metų būt mažai! 
Dienos praeitin keliavo. 
Jis sprendimą apeliavo...' 
Pers varstė jį iš esmės— 
Nebeliko ir bausmės.. . t

Nes juk:
Bloga aukštą žmogų teisti; 
Gal rytoj tave jis teis. . .

Teisti, mat, labai paprasta:
Nuo finansinio premjero 
Lig buhalterio smulkaus 
Nėra neteisto žmogaus 
Už valstybinę aferą. . .

Blanksta Dičiaus gyvenimas, kaip ir 
gėlės, ką rudens liežuvis palyti. Išeitį svajo
ja rasti tik mirtinoj katastrofoj. Pasikviečia 
automobiliaus kelionėn savąją žmoną Adelę 
ir važiuoja abu. Važiuoja smarkyn ir smar
kyn. Į žmonos pasargą jis tik tiek atsako:

Mirsime, Adei, abu...

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 6 d. įvyko Lietuvių 

Piliečių Politiško Kliubo truk- J 
šmingas susirinkimas. Smeto
nos sugrąžinimo ant Lietuvos 
darbininkų sprando komitetas' 
(arba raganų gaudytojaus 
Dieso sub-komitetas, lietuvių 
skyriaus), atėjo susiorganiza
vęs su savo pasekėjų armija ir 
bandė užvaldyt kliubo susirin
kimą, perorganizuot visą kliu
bo. valdybą, kurią Smetonos 
kavalieriai apšaūkė komunisti
ne, tik už tai, kad 
dabartinės laisvos 
valdžią.

Atsidarius kliubo 
mui, perskaičius

Ir dangus ant jų nugriuvo.
Baigėsi .Dičių drama.

. Liko tik skeveldrų krūva...
Po to, jis ligonbutyje sveiksta, o žmona

—katastrofoj užmušta... Po laidotuvių : 
y

Laikas bėga, švilpia dienos.
Dičius slankioja Kaune,-r-

tai vėl
i Sėdi karčiamoj prie stalo,
Galva svyra ant pečių...

(Tąsa ant 4-to pusi.)
* /

susirinki- 
sekretoriui 

protokolą, smetoninis komite
tas neleido kliubo valdybai iš
duot pilną, raportą. Pradėjo 
kabinėtis prie kliubo valdybas, 
buk valdyba leidžia komunis
tinėms organizacijoms ir cho
rui laikyt už dyką susirinki
mus, buk už rūkymą kliubo 
valdyba per brangiai moka.

Progresyvės draugijos už 
susirinkimus moka kas šeši 
mėnesiai, už tai Smetonos ko- 
2mitet. bandė pasinaudot pro- • 
ga, sukelti kliubo susirinku
sius' narius prieš valdybą. Bet 
susirinkime dalyvavusieji na
riai suprato to komiteto blo
gus norus, juos apmalšino ir 
bandė vesti susirinkimą toliau. 
Kaip tik komisijų raportai 
atėjo, raportuoja smetoninis 
komitetas, kad jie pagaminę 
protestą prieš dabartinę Lie-, 
tu vos valdžią 'ir prieš Sovietų 
valdžią. Mat, pirmesniam su
sirinkime smetoniniai buvo 
pervarę tarimą, kad tokis ko- — 
mitetas būtų išrinktas. Komi
teto raportas buvo diskusuoja- 
mas. Po diskusijų raportas di
džiuma balsų buvo atmestas.

Smetonos pasekėjai nuleido 
nosis ir laukė kitos progos su
kėlimui trukšmo. Ateina kalei- 
na laiškų skaitymui. Skaito 
laišką nuo Smetonos sugrąži
nimo komiteto. Tame laiške . 
reikalauja, kad būtų išrinkti 
delegatai veikimui prieš da-' 
bartinę Lietuvos valdžią. Pa
kyla karštos diskusijos. Vieni 
stoja, ka<V nereikia rinkti to
kių delegatų, o smetoniniai 
reikalauja, kad būtų tokie de
legatai išrinkti. Diskusijos tę
sėsi apie tris kvoderius valan
dos. Vienas iš ' diskusantų 
gauna balsą ir duoda įnešimą, 
kad būtų diskusijos uždarytos/, 
Didžiuma balsų nubalsuoja, 
kad diskusijos būtų uždarytos. 
Tuojaus smetoninis komitetas 
prikimba prie pirmininko, 4 
kam jis leido uždaryt diskusi
jas, ir sukėlė tokią betvarkę, 
kad nebuvo galima tęsti toliau 
susirinkimą. Pirmininkas, bi-~ 
jodamas, kad neįvyktų mušty
nės, uždarė susirinkimą. Sme
toninio komiteto šalininkai i 
bandė laikyt susirinkimą 
kliubo valdybos, bet ir 
jiems nepavyko.

Pastaba kliubo nariams 
visai Waterburi o publikai: 
Nesiduokite savęs apgauti, nes 
kada diskusuoji su atskirais 
to komiteto nariais, jie prisi
pažįsta, kad jiems svarbiaus 
varyt karo isterijos propagan
dą, negu kad Lietuvą gelbėti 
nuo bolševizmo. Smetoninis 
komitetas susideda iš republi- 
konų partijos narių. Jie ir dir
ba republikonų darbą, gelbsti 
Diesui išnaikint visą progre- 
syvį judėjimą, kantu ir darbo 
unijas. Virš minėtas komitetas 
jei dirbtų su Diesu atvirai, ne- 
prisidengęs skraiste Lietuvos 
gelbėjimo, tai jis nebūtų suvb 
liojęs gero skaičiaus Lietuvių 
visoj Amerikoj. Smetonos ko- I"® 
miteto pasekėjai apsižiūrėkite, > 
kol ne vėlu, kad nereikėtų vė
liau gailėtis nuo apsivylimo.

—Kalėjimas ar laisvė? Kas? 
Jis kovą renkas drąsiai. 
Jis širdį, protą ir jėgas 
Aukoja darbo klasei.

Tautų kalėjimas!—Neduos 
Jis laisvės tau nė lašo! 
Ją darbo rankos išvaduos, 
Jos išmaldos neprašo.

O žemė didelė, graži, 
Alsuojanti, gyva! 
Laimėję gausim ją pažinti, 
Nūnai: kova, kova!

Juk saulė niekur neišbėgs 
Iš savo kelio gryno! — 
Geriau žiūrėk, kaip tur judėt 
Veikla revoliucinė.

Ir tu tenai atsiradai,
Kur šaltis viešpatauja, 
Kur žvarbūs Sibiro ledai 
Karščiausią stingdo kraują.

Atsitverė savo darža . 
Sutrūnijusiais žiogreliais, 
Jie galingai liaudžiai varžo 
Žengti į platų viešą kelią.

Ten mūsų akys klysta 
Rytais ir vakarais. .. 
Juk laisvė netoli taip,— 
Tik suplasnot sparnais.

Raudonarmietis narsus
Nūnai mūs sienas saugo.
Mums vardas Stalino šviesus,—
Kaip tikro tėvo, draugo.

Bet jau pat pradžioj Dičiaus pasimojimų, 
mes matome jo abejones. Ar pasieks jis 
mokslo aukštumas? Jis ir tėvą tikindamas, 
kad jam šimteriopai atsiteis, jau sako: “jei 

'ir mokslą pamesiu”. Kaip jis nenori žemės 
knisti, taip ir ir mokslo siekime turi abejo
nių. Matote:

Dėsto šitaip autorius, spręsdamas Vlado 
Dičiaus polinkių stamantrumą. Jo sprendi
mu : , •

Kuriam galui tas vaikinas 
Dar su knygomis kankinas? 
Kam dar reikia mokslus baigt, 
Jei nenori nieko veikt?

Dičius jau Kaune. Ir mokslinas! ir eina į 
pažintis su miestiečiais ir mieštietėmis.^

Taip dalykai susidėstė,
Dičius tapo įžymus. < •
Išgarsėjo greitai mieste,
Lanko šeimas ir namus.

Nelaisvė—pelkė dvokianti 
Išbristi iki kaklo, 
Išvesti nenuvokiantį, 
Apšviesti žmogų aklą.

Bet pikti ponai draudžia
Į šalį tą žiūrėt.
Ir dar skaudžiau prispaudžia 
Jų letena žiauri.

Brangus tėti, argi verta
• Man klampoti aplink tvartą ?

Dievas mato, baigsiu teisę, 
Pagerės ir, reikalai;
Vis tik anksti ar vėlai 
šimteriopai atsiteisiu ... 
Jei ir mokslą pamesiu— 
Aš arimų neknisiu. . .

Mokslas baisus išradimas, 
Mokslas turi du galu, 
Mokslas — šių dienų žąidimas, 
Su teisybėm ir me)u. . .

>

Poema, Skaityta Aukščiausiajame Soviete
žemiau telpa poema, parašyta žymiau

sios Lietuvos poetės, Salomėja Nėris. Šią 
poemą Salomėja Nėris skaitė aukščiausia
jame SSSR Soviete Maskvoje, kai Lietu
vos Liaudies Seimo delegacija nuvyko pra
šyti priimti Lietuvą į Sovietų Sąjungos 
tautų šeimą. Visos Lietuvos delegacijos 
atstovų kalbos ir ši poema buvo sakyta ir 
skaityta lietuviškai, o paskui vertėjai jas 
išvertė į rusų kalbą. Mes manome, .kad 
mūsų skaitytojams bus įdomu paskaityti 
tai, ką girdėjo aukščiausiojo SSSR parla
mento atstovai iš Salomėjos Nėries lūpų, 
todėl čia tą poemą perspausdiname.— 
“L.” Red.

Bet ženkit per audras, žaibus, 
Per krąują eikit drąsiai. 
Gyvenimas tik jūsų bus, 
Per kovą jį atrasit.”

Prabilo žemė,—net baisu— 
Ilgai, ilgai tylėjusi.
O kiek balsų, jaunų balsų, 
Pogrindžiuos kalėjusių !

i
Jo vardas plienas! DievAži

t Jam visa žemė lenkiasi,— 
Ta žemė nuostabiai graži 
Siurbėlės nutrenkusi.

Ir vėtros raudonos sukaukia, 
Ir vėliavos plakas raudonos, 
Ir kraujas kraujo šaukia, 
Kaip išbadėjęs duonos.

Liaudis nūnai šeimininkė,—s 
Trūko vergijos ryšiai!

Nešini saule palinkę .
Pareina ir mūs knygnešiai.

Saulė ta Lenino—Stalino .
Visai žmonijai šviesi.
Budeliai plėšrūs apkalino 
Saulę juodžiausiam rūsyj.

Miko Petrausko Pager
bimas Lietuvoje

Naujosios Lietuvos spaudoje skaitome: • 
“Š. m. liepos 10 d. Kompozitoriaus Miko 

Petrausko vardo Fondo valdyba, kurią su
darė: A. Sodeika—pirmininkas, L. Gira— 
sekretorius ir J. Kardelis—iždininkas, nu
tarė Fondo lėšas, iš viso daugiau kaip 2,000 
litų, perduoti Liaudies Kultūros Fondui ir 
paprašyti, kad jos būtų paskirtos muzikos 
reikalams tvarkyti.

“Visi, kurie norėtų ateityje prisidėti au
komis prie Miko Petrausko pagerbimo ir 
muzikalinės kultūros plėtimo Lietuvoje, 
prašomi aukas įnešti į Liaudies Kultūros 
Fondą (Valstybės Taupomųjų Kasų ein. są
skaita Nr. 3366).

“Tikimasi, kad dabar Miko Petrausko at
minimas bus pagerbtas platesniu, valstybiniu 
mastu ir kad iš viso plačių liaudies masių 
muzikalinio kėlimo darbas bus tinkamai su
organizuotas ir intensyviai varomas.^’

Amerikoje, kaip žinia, komp. Mikui Pet
rauskui pagerbti ,ir įamžinti tapo išleista jo 
parinktinės dainos, kurios galima gauti šiuo 
antrašu: B. Šalinaite, 427 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y. Sąsiuvinio kaina vienas doleris.

Ir Lietuva pavirto 
Klaikiu kalėjimu.
Surištos rankos tvirtos
Klaikiu tylėjimu.
Gimtoji žemė glaudžia 
Sušaudytus vaikus.

Ir dainos liūdnos, skaudžios 
Nuaidi per laukus.
O laisvė netoli taip— 
Tik suplasnot sparnais. . . 
Ten mūsų akys klysta 
Rytais ir vakarais.

Teko perskaityti T. Tilvyčio poemą “Di
čius”, išleistą KuntapTio, Kaune, 1934 m., 
pusi. 214.

Reikia pasakyti, kad poema skaitosi len
gvai, tema traukli, sonetinė eiliavimo forma 
gražiai išlaikyta, kalba — sklandi. Jei vi
sam darbui norėtum ką primesti, tai* reikė
tų, anot Vaižganto, “blusinėti”, kad visa 
tatai suradus ir parodžius. O mes neturime 
tam nė tikslo, nė reikalo.

Dičius—kas jis? Gi bernelis, gimęs “se
noj bakūžėj, vienkiemy už Tauragnų”, pa- 
simojęs iškilti į aukštumas, eiti mokslą, ne
norįs namie pas tėvą dirbti žemės ūkyje. 
Jis, tikina tėvą:

Vladas gatvėj pirmas frantas, 
Studijozas, korporantas;
Juodas paltas, skrybėlė,
Kilpoj įsegta gėlė. . .
Tai vis meilės suvenyrai,
Pėdsakai gražių akių. ..

Geromis pažintimis, simpatijomis, užtari
mais, Kaune galima šiek tiek pakopti,—tik 
ne visiems. Tokia laimė nedaug kam kliū
va, bet Dičiui kliuvo. Jis geras donžuanas, 
jis pereina daugelį gyvenimo scenų, tai vie
nur, tai kitur apsistodamas; jis net ir taksi 
kai kur nuvažiuoja. Net ir “nuodėmę pa
pildyti” parodo sugabumus. štai scena:

! Bręsta nuodėmė tik naktį, 
Ji tamsi, minkšta, saldi. 
Dičiaus pulsas ėmė plakti, 
Kraujas liejosi širdy.
Atvirą kaip jūrą Niną
Dičius rankom sukabino ;
Svaigdamas nuo kvepalų 
Atnešė ant patalų. . .

Pamyla Dičius kuklią studentę Adelę. Ji 
jarh patinka, bet, be jos, jis negali pamiršti 
ir Ninos ir kitų. Susituokia su Adele. Bet 
porinio gyvenimo laimė ne ilgam. Net ir 
įsigytas dvaras rimties neatneša. Anot au- - 
toriaus:

Pralėkė graži jaunystė,
Didžios mintys ėmė vysti;
Dičius siekė debesų,
Tat šiandieną janVbaisu.

Atsilankęs pas tėvą tik pasibiauri namiš
kių gyvenimu. Ne, ne jam namiškių purvy
ne viešėti. Jis išgyveno eilę perijodų. Jis 
buvęs:

Štai, studentas, valdininkas,
Garsus moterų tarpe,
Puikus baliuj, dainininkas,
Tiktai silpnas jis darbe..-.

O dabar jis:
Lyg tarp žemės ir dangaus 
Vaizdas slankiojo žmogaus. *•

Dičiaus žmona Adelė, vyro nepaisoma, 
irgi susiranda “kapitoną”,—nejaugi ji turė-

• tų atsižadėti pasaulio “marnasčių” ?
Jei tokie Dičiai, 'betvarką Lietuvos lėšas, 

prasikalsta prieš įstatymus, ir jei jiems 
dėl to kokia grėsmė teismu, tai reikia 
stengtis apeiti.

čia išsprendžia ar tu doras,
Ar kelyje sugedai.
Vaikšto advokatai tylūs,
Smulkiai iškedena bylas
Ir iš išminties visos
Ieško nuodėmėj tiesos.
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Ketvirtai Puslapis

Pittsburgh, Pa.
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Kauno žmonių mitingas po nuvertimo Smetonos režimo
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NAUJI LIETUVOS LAISVA 
MANIŲ UŽDAVINIAI

kitas 
negu

pasi-

užtikdavome mintį, kad tiky
ba yra geriausia priemonė nu
kreipti liaudies dėmesį nuo ko
vos už savo būvio pagerinimą 
ir šviesesnę ateitį. Ta pati 
kryptis matyti ir draugijos 

j leidiniuose, Pav. knygutėje

Sugriuvus Smetonos režimui, 
laisvamaniai gauna visai 
sąlygas savo veikimui, 
tai buvo iki šiam laikui.

• dieą vyriausybė griežtai
sakė už visišką bažnyčios at
skyrimą nuo valstybės ir jau j 
griebėsi skubių reformų, ku-1 “Kur yra pragaras? šiame ar 
rios visai pakeis mūsų tėvy- kitame pasauly?” yra atvaiz- 
nės išvaizdą. Konkordatą pa-1 duojama, kaip išnaudojama ir 
naikinus dvasininkai jokiom' skursta liaudis kapitalizmo 
privilegijom daugiau nešinau- kraštuose ir koks nelemtas 
dos. Mokyklos daugiau nebus vaidmuo šiuo atžvilgiu tenka 
slegiamos sunkia bažnyčios le- j bažnyčiai, 
tena. Viešame gyvenime tiky-

Mano parašytoj
1 “Laisvosios Minties ABC” taip 

binėm iškilmėm nebus vietos, I pat pabrėžiama, kad Bažnyčia 
visados buvo liaudies laisvėsradio, kino ir teatras nevar

gins laisvamanio ausį ir akį ir gerovės priešas ir tik kova 
tikybinėm nesąmonėm, antire- prieš ją
Hginė propaganda nebus var- materialiai ir kultūriniai
žoma. Sprendžiant iš liaudies skriaustai žmonijai, 
vyriausybės nusistatymo, net 
dvasininkų ir vienuolių turtai,

atneša išvadavimą
nu-

Niekam nepaslaptis, 
daugelis mūsų

kad
draugijos ir

sukrauti dėl žmonių nesiima- §jajp laisvamanių raštų buvo'
numo ir tamsumo, bus grąžin
ti liaudžiai ir valstybės iždas 
nerems daugiau parazitinį luo
mą, kuriuo faktiškai buvo ir 
yra dvasininkija mūsų krašte.

Tačiau klystų tas, kuris šitų 
milžiniškų laimėjimų akyvaiz- 
doje manytų, kad mūsų dar
bai jau yra baigti, kad mes 
galime vien tik džiūgauti lai
mėjimais ir ilsėtis. Ne, situaci
jai pasikeitus, mes įžengiam 
tik į naują laisvamanybės dar
bo ir kovos etapą. Ilgą laiką 
veržėsi tikyba į visas mūsų 
gyvenimo sritis, skverbėsi į 
valstiečio gryčią ir darbininko 
butą, migdydama liaudies pro
tą ir energiją. Laisvamaniai

stabdoma, konfiskuojama bei 
plūstama. Dar krikščionių de
mokratų valdymo laikais už 
platinimą knygutės “Kur eini, 
katalikų jaunime?” buvo gra
sinama sunkiųjų darbų kalėji
mu (žiūrėk, klerikalų laikraš
tį “šiaulietis”, 1925 m.). Ma
no parašyta “Gamtos mokslų 
filosofija” buvo katalikų vei
kėjų apšaukta “gudrybėmis, 
kurios madoje tik Sovietų Ru
sijoj ir kuriomis didžiuojasi 
Sovietų rusai” (žiur. “židinys” 
1927 m. Nr. 1). Draugijai su
stiprėjus, ypač pastaraisiais 
metais, žiaurių cenzorių ranka 
braukė geriausias laisvamanių 

_ -----_________________ .mintis ir net tokiuose knygu-
niekad neturi užmiršti, kad se-j čių pavadinimuose, kaip “Nuo 
najam režimui tikyba buvo 
įrankis laikyti liaudį tamsoje 
ir klusnume. Darbo žmogui į 
galvą nuolatos buvo kalama 
melstis ir lenktis “Dievo tar
nams ir ponijai”. Pačiose baž
nyčiose kentėjimas, skurdas ir 
vargas buvo atvaizduojamas, 
kaip neišvengiama būtinybė, 
kaip kelias “pasiruošti geres
niam gyvenimui danguje po 
mirties”. Kunigai skelbė, kad 
darbo žmogui reikia būti pa
tenkintam savo likimu, reikia 
pasiduoti “Dievo valiai”, kuri 
nedavė jam geresnio ir laimin
gesnio gyvenimo. Bažnyčios 
pamoksluose nuolatos kartoja
ma, kad juo daugiau žmogus 
kentės šiame pasauly, juo di
desnis bus atlyginimas dangu
je po mirties. Tuo būdu, kaip 
ir visur, kapitalizmo kraštuo
se, taip ir pas mus Lietuvoje 
bažnyčia tarnavo 
luomui ir teisino 
buvimą ir liaudies 
mą.

Šitą negarbingą 
vaidmenį laisvamaniai kėlė sa
vo spaudoje ir rašiniuose. 
Ypač anksčiau daugelyj “Lais
vosios Minties” numeriuose

ftis” ir jos leidiniai buvo visa
dos darbo žmonių priimami su 
palankumu ir kai kurios drau
gijos knygutės, kaip antai “Ar 
yra tikras Dievas?”, “Laisvo
sios Minties ABC” yra reika
lingos antros laidos, šiandien, 
kada liaudies švietimui atsi
veria platūs horizontai, kada 
antireliginė propaganda nebus 
varžoma, laisvamaniams, ro
dos, nereikės savo darbą pra
dėti iš pradžios. Tačiau nau
ji laikai reikalauja ir naujų 
uždavinių. Pagrindinė laisva
manybės mintis, kad tikyba 
yra įrankis liaudžiai išnaudoti 
ir laikyti tamsybėje, turėtu 
būti ląisvamanių paryškinta ir 
išplėsta. Socialistinėje Sovie
tų Respublikoje. . pagarsėjęs 
šūkis “religija yra opiumas 
(narkotikas) liaudžiai” turė
tų būti ir mūsų šūkiu. Daugy
bė naujų leidinių su panašiais 
šūkiais ir turiniu turės pasiek
ti mūsų kaimo bakūžes ir dar
bininkių butus. Tat, ypač da
bar “Laisvoji Mintis” turėtų 
kreipti didžiausią dėmesį į 
naujus leidinius ir priedus 
laikraščiui. Juose reikia ypač 
vaizdingai parodyti tą nelem
tą vaidmenį, kurį atlieka baž
nyčia, kaip kapitalistinės tvar
kos rėmėja, 
tai viena iš 
darbo sričių, 
niams tenka
Stodami liaudies vyriausybei į 
talką kurti naują gyvenimą 
Lietuvoje, turime ir nurodyto
je srity dirbti sparčiai ir nuo
širdžiai.

D-ras Jonas Kairiūkštis.

I Lewiston ir Aubum, 
Maine

Mokslininkas Galilėjus, ku
ris gyveno tarpe 1564 ir 1642 
metų, teisiamas inkvizicijos 
teisme, buvo 70 metų am
žiaus. Išgelbėjimui savo gy
vasties išsižądėjo savo raštų 
klūpodamas apt kelių, bet 
keldamasis pasakė, “O vis tiek 
žemė sukasi.”

Tą pat gali sakyti ir Maine 
valstijos dąrbininkąi. Nes 
Maine * valstijos reakcioniš- 
kjausia valdžią, visos valstijos 
kapitalistai ir jų spauda dėjo 
visas pastangas, kad sulaužyti 
1937 m. Auburn ir Lewistono 
čeverykų darbininkų streiką, 
vadovaujamą United Shoe 
Workers of America, CIO. Ir 
kada streikas buvo sulaužytas 
ir darbininkai laikinai apga
lėti, tai valdžia, kapitalistai ir 
jų spauda pareiškė, kad ne 
tik dabar, bet ir ateityje CIO 
unija kojos niekados negalės 
įkelti į Maine valstiją.

Ši dirbtuvė yra antra didele 
Maine valstijoje, kuri įšbal- 
savo CIO uniją. Kovo 18 d. šių 
metų buvo balsavimas pačioje 
didžiausioje Maine valstijos 
audinyčioje, Pepperell Mfg. 
Co., Biddeford, Maine, kurioje 
darbininkai išbalsavo CIO uni
ją, kaip trys prieš vieną. Yra 
dar ir daugiau mažesnių au
diny čių, kuriose darbininkus 
atstovauja TWUA CIO. Reiš
kia, ir pas mus gyvenimas 
(žemė) sukasi, nestovi ant vie
tos.

Darbininkams unija padės 
iškovot ne tik didesnes algas 
ir geresnes darbo sąlygas, bet 
nebereiks bosams almužnas 
duoti, nes seiliaus tai būdavo 
daroma. Seniau dar užtekda
vo, jeigu bosui darbininkas 
pripildavo kakarinę degtinės 
ir alaus. Dabar jau tas išėjo jš 
mados. Dabar jau reikia gry
nais pinigais duoti, mažne viso
se audinyčiose.

šeštadienis, Rugsėjo 14, 1040

Įvairios Žinios
Rugsėjo 5 dieną įvyko 

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 160 kuopos susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo apie 20 
žmonių. Tai labai mažai, apsi
leidimas. Komitetui išdavus 
raportus, buvo raportas dele
gato iš buvusio seimo Brook
lyn©. Raportas priimtas su pa
gyrimu.

Gerbiami draugai ir drau
gės, ateina vėsesni laikai, turė
tumėme susirūpinti daugiau 
veikti, kaip tai, steigti lietu
vių mokyklą, ruošti paskaitas, 
parengimus ir tt. Tas yra la
bai reikalinga Northsidėje. Ką 
sakote ?

Rugsėjo 8 dieną buvau nu
vykęs į Komunistų Partijos 
Pittsburgh© distrikto rinkimų 
kampanijos bankietą Fostęriui 
ir Fordui ant James St. sve
tainėje. Susirinko svečių iš vi
sų apylinkių apie keturius šim
tus. Pribuvo net iš Erie apie 
šimtas draugų. Daug naujų 
žmonių, tik įstojusių į partiją 
ir simpatijų. Vakarienė prasi
dėjo apie 7 v. vakare. Chor
vatų orkestrą sugrajino labai 
gražias meliodijas, taipgi dai
nuodami gražiais balsais. Po 
tam prie stalų buvo išdalintos

knygutės “Greetings to Fos
ter ir Ford” su revoliucinėmis 
dainomis. Lygos jaunuoliai su
dainavo.

Pradėjus valgyti pribuvo su 
miesto komitetu kandidątąs į 
vice-prezid. James W. Fprdas. 
Visi sustojo jo pasitikimui. 
Pirmininkas Geo. Powers ati
darė vakarą aiškindamas, kaip 
ši rinkimų kąmp. yrą vedft- 
ma. štai ateina ir William Z. 
Foster. Ir vėl ovacijos svetai
nėje, kurios tęsiasi per keliąs 
minutes. Pirminipkąs pepątąto 
P. Kushi, veteraną iš senesnių 
veikėjų. Jis pasakė kelius žo
džius apie airių revoliucingu
mą Amerikos istorijoje, bet, 
girdi, dabar 42 airiai kongres- 
manai balsavo už Wadsworth- 
Burke konskripcijos bilių. Jie 
nori karo.

Po tam buvo perstatytas 
kalbėti kandidatas į kongres- 
manus Dolson, kuris pasakė 
kelius žodžius. Paskui kalbėjo 
juodveidžių veikėjas Croather 
apie padėtį Amerikoje. Jis 
prašė aukų vedimui apgynimo 
suareštuotų veikėjų. Kiek viso 
aukų surinko, nenugirdau. 
Veikiausia bus keli šimtai do
lerių.

Po tam pasiųsta 
Earl Browderiui, o 
tinių Valstijų 
Jacksonui. Tada 
kalbėti Fosteris,

(Tąsa ąnt 5-to puslj

telegrama 
kita Jung- 
prokurorui 
perstatytas 

kuris savo

I

Mano 
naujų 
kurią 
ypač

nuomone, 
ir būtinų 
laisvama- 
išjudinti.

Worcester, Mass

Bet gyvenimas parodė visai 
ką kitą, negu kąpitąlistąi 
trokšta, štai ve rugsėjo 5 d- po 
priežiūra National Labor Re
lations Board, . Androscoggin 
audipyęios darbininkai turėjo 
balsavimą, kpkįą uniją jie pa
sirenka, kad juos atstovautų. 
Balsavimo pasekmės tokios: 
ųž Textile Workers Union of 
America, CIO, balsavo 415 
darbininkų, prieš 263. Reiškią, 
didelė balsų, didžiuma už CIO, 
Ir fabrikantai sutiko tą uni
ją pripažinti.

Dabar po visas Jungtines 
Valstijas eina registracija sve
timšalių nepiliečių. Pas mus 
tas nenaujiena. Nes mūsų val
stijos gubernatorius Barrow 
daugiau kaip trys mėnesiai at
gal išdavė ukazą (patvarky
mą) visiem nepiliečiams regis
truotis ir daugiau kaip trys 
dešimts tūkstančių užbaigė 
registruotis koks mėnuo atgal. 
Dabar nuo 27 d. rugpjūčio an
tru sykiu tie patys pradėjo re
gistruotis pagal patvarkymą 
federates valdžios.

Gamtos Sūnus.

UWIW4
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
' KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pąvięnius namus; taipgi siunčiam įr į kitus miestus.
Tel. EVeVgreen 4-8802. , Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

turtingųjų 
neteisybių 
išnaudoji-

bažnyčios

maldų prie higienos” buvo 
įžiūrėta tikybos įžeidimas. Tie
sa, kai kuriuose provincijos 
miestuose vienas kitas geres
nis leidinys nejučiom pra- 
sprukdavo, bet tada ne kas ki
tas, kaip dvasininkai, reikala
vo taikyti dar didesnes repre
sijas laisvamaniams. Dar ne
seniai, vos prieš keletą mėne
sių “žemaičių Prietelius”, re
akcinis klerikalų laikraštis, ne
sitverdamas pykčiu dėl knygu
tės “Ar išgano liaudį relikvi
jos ir atlaidai” šaukėsi sme
toninių cenzorių pagalbos. Pa
staraisiais laikais net tokio ne
kalto pobūdžio veikalas, kaipi 
“Velnio istorija”, kurio dalis 
buvo spausdinta atkarpoje 
“Lietuvos žiniose”, buvo ne
leista spausdinti. Gilesnėj pro
vincijoj, kur klebonas ir nuo
vados viršininkas jautėsi visiš
kais viešpačiais, laisvamaniai 
net už šitos literatūros plati
nimą turėdavo nukentėti. 
Tremti drąsesnį laisvamanį į 
koncentracijos stovyklą seno
jo režimo laikais buvo papras
tas dalykas.

Nepaisant tokių vąržymų ir
persekiojimų, “Laisvoji Min- Rus bulvėm sunaikint.

Padėka
Velionies M. M. Kižienės šei

myna dėkavoja visiems drau
gams, kurie nepamiršo mumis 
atlankyti mūsų nelaimėj.

J. Kižys ir Šeimyną.

Aliquippa, Pa
Rugsėjo 3 dieną čionai išė

jo į streiką Tin Pląte darbinin
kai. Jie nepanorėjo dirbti su 
neunijistais. Streiką laimėjo 
per vieną dieną,, Vyriausiąs 
department© užveizda davė 10 
dienų ląiko: kuris netaps uni- 
jistų per tą laiką, tas neteks 
darbo. Ir taip departmental 
vienas po kitam tampa ‘closed 
shop.’ Rus bėdos pasislėpė- 
liams, kurie nenori priklausy
ti prie unijos, o algas gauna 
tokias, kokias iškovojo orga
nizuoti darbininkai.

Visur Buvęs.

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad anglų orlaiviai sėja 
kirmėles į Vokietijos lau-

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pust)

Skersgatvy dažnai iš ryto 
žmonės mato jį, kaip mitą, 
Gal rytoj didvyris šis 
Išmaldos žmonių prašys .. . 
Bet negrįš tenai, kur gimė, 
Tėvo žemės nebears; 
Gal kur tyliai pasikars, 
Gyvuliai užmins jo žymę.

Tai, ot, ir brandžiai nupieštas ponelio gy- 
fėnimas, ponelio, kuris bijosi darbo, kuris 
sako: “tegu aria ubagai”. Ar tai dyvai, kad 
|ų gyvenimd galas būna apgaubtas liūde-

šio skraistėmis, kad jie laukia katastrofos?
Tokių tipų nepriklausoma Lietuvą turė

jo apsčiai—perdaug. Tokiems “didvyriams” 
.Smetonos režimas davė progas kilti. Jie 
ir kilo ir puolė, nes pąsilaikyti aukštumose 
ne visi mokėjo. Gi šiandieninė Naujoji Lie- ’ 
tuva, nusikračiusi parazitų, kuriems dar
bas yra prakeiksmas, laiminga jaučiasi. O 
Dičiai spjaudo į Naują Lietuvą ugnimi, 
keiksmais ir šaukia kiįus, kad padėtų Lie-

■ tuvą “gelbėti.”
Kam darbo Lietuva nemaloni, tam, no- 

rojns ar nenoromą, turės būti malonus Di- 
čiaųs likimas.

St. Jasilionis.

Garsinkite savo bizių Lien 
ęaštyje “Laisvėje”.

b

Iš anksto perkant bilietą įžanga nuo 5c. iki 

25c. Perkant bįĮietą pikniko dienoje, 25c. kiek
vienam. Prašorpe įsigyti bilietus iš anksto.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos del dienraščio “Laisves”

•Iš Priežasties Lietaus Perkeltas į
Rugsėjo 22 September 

MIKOLAIČIO PARKE
$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00

Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21
s-

Puiki dailės programa: Dainuos Aido Ch°ras 
iš Brooklyn, Lyros Choras iš Philadelphijos, 

Moterų Birutės Choras iš Phila. ir Lyrps 
Choras iš Baltimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

STOTYS: Bušai išejs 10 vaj. ryto iki 1 vai. po pietų nuo

143 Pierce St., 735 Fąirmount Ave., prie Muzikos Sales Richmonde, ties 28th ir Poplar gatvių. 
Nuo City Line eis 10 vai. ryto iki 4 vai. po. piety.

KELRODIS: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekąrį 66 iki paskutinės stoties, nuo čia nuveš 
į pįkniką. Automobiliais važiuokite Frankford Ave. iki City Line, pervažiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite 
Kpights Rd. 2 Rplią. ir sekite iškabas. Per Roosevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuo
kite ąpie 14 mailių nuo Trenton, N. J., ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite 
po kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie H/2 mąiles sekdami iškabas.
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Pittsburgh, Pa
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

kalboje nupiešė kapitalistų 
pastangas įtraukti šią šalį į 
karą. Fordas kalbėjo apie pa
saulinį karą. Taipgi aiškino 
politiką demokratų ir repu- 
blikonų partijų ir jų kandida
tų, Roosevelto ir Willkie. Abu
du jie sutinka šalį traukt į ka
rą ne dėl demokratijos, sakė 
Fordas, bet apgynimui kapita
listų interesų ir įvedimui fašiz
mo šioje šalyje, Tarpe kalbė
tojų dainavo negrų choras iš 
dvylikos vyrų.’Choras padarė 
labai gerą įspūdį, dainavo la
bai gražiai. Bankietas pasibai
gė ir publika skirstėsi apie 11 
vai. naktį.

fcefta'dienis, Rugsėjo T4, 1F40
WWtWHff

Kituose miestuose, kaip 
Carnegie, Vandergrift, Am
bridge, tai CIO unijos turėjo 
didelius paradus ir geriausius 
kalbėtojus. Važiavo busais 
Pittsburgho plieno darbinin
kai ir angliakasiai. Daug ir 
lietuvių dalyvavo'. Paroda išė
jo gražiai.

D. P. Lekavičius.

Tacoma, Wash

ssasasmus
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vės” naudai. Bus Eddingtone, Pa. 
rugsėjo 22 d. Kurie norėsite važiuoti, 
prašome užsiregistruoti pas dd. O. 
Agurkienę, O. Shemberienę, V. Čiu- 
dinį, M. Patinską ir S. Petčiulį. Bu
šas išeis kaip 8:30 vai. ryto nuo 
Darbininkų Svetainės. Prašome nesi- 
vėluoti. — Kom. (215-217)

selonis. Turėsime užkandžių, gėri
mų, {vairių žaidimų ir šokių. Karai 
ąpleis Wilkes-Barre, 12 vai. po pie
tų, nuo kampo E. Market ir Sher
man Sts. Kviečiame narius ir paša
linius dalyvauti. ■— Komisija.

(217-218)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

»UJUU!

H. Fordas Remia Willkie 
Kaip Biznio Draugą

kurie per daugelį metų buvo 
žiauriai Smetonos kankinami. 
Sveikinam visus Lietuvos dar
bo žmones, sulaukusius lais
vos dienos, kurie per daugelį 
metų laukėte tos dienos.. Mes 
taipgi sykiu laukėme su jumis 
šios linksmos valandos, kada 
parazitus nusikratysite nuo 
saves.

Mes užgiriam naujosios vy
riausybės pravestas šalyje re
formas dėl naudos Lietuvos 
žmonių. Mes atiduodam didelę 
garbę Sovietų Raudonajai Ar
mijai už pagelbėjimą mūsų, 
kraštui pasiliuosuoti iš žvėriš
kų nagų fašizmo.

Tegyvuoja Lietuvos naujoji 
vyriausybė!

Tegyvuoja laisva Tarybų 
Lietuva!

Org. A. Adomavičius. 
Kas. M. Shapaiienė.

Kom. F. Kavaliauskiene.

Detroit, Mich.— Automo
bilių fabrikantas Henry 
Ford viešai paskelbė, kad 
jis remia Willkie, republi- 
konų kandidatą į preziden
tus; sako, kad Willkie yra 
praktiškas biznierius ir ge
rai tarnaus (stambiam) 
bizniui, jeigu bus išrinktas. 
—Fordas yra priešas bet 
kokių darbo unijų.

SO. BOSTON, MASS.
Am. Liet. Kongreso Apskr. pikni

ko Komisijos ir Apskričio komisijos 
susirinkimas įvyks 15 d. rugsėjo, 10 
vai. ryto. Piliečių Kliube, Broadway, 
Bostone. Reikės sudaryti atskaitą 
įvykusio pikniko. Todėl prašome da
lyvauti, nes turėsime ir kitų svar
bių reikalų aptarti. —J. Jaskevi- 
čius, Pirm. (216-217)

BAYONNE, N. J.
Keptos jautienos ir alaus parė 

įvyks ruksėjo 15 d., sekmadienio va
karą, 6:30 vai. naujoj išdekoruotoj 
svetainėj, 329 Broadway, šokiams 
gros gera orkestrą. Įžanga — vy
rams $1.00, moterims 50c. Valgis ir 
alus veltui. Nepraleiskite šios pro
gos, kviečiame visus. L. A. U. Kliu- 
bas. (215-217)

pare

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1168

Pasveikinimas Lietuvos Nau
jajai Vyriausybei

Rugsėjo 6 LLD kuopos atsi
buvo mitingas. Narių labai 
mažai tesusirinko, tai nieko 
svarbesnio nebuvo nutarta. 
Pasikalbėję apie savo gimto 
krašto širdžiai džiuginančius 
įvykius, nutarėm pasiųsti nuo 
savęs džiaugsmingą pasveiki
nimą naujosios Lietuvos vy
riausybei, taipgi ir Lietuvos 
žmonėms. Sveikinimas telpa 
žemiau.

Čia noriu priminti kelis žo
džius, kaip kalba senieji Lie- 

, “da
bar jau po Lietuvos, lietuvių 
kalba turės išnykti, nes Lietu
vą valdys rusai.” Stalinas 
jiems yra lygus Hitleriui. Ge
rai: jeigu Stalinas yra toks 
pat kaip ir Hitleris, tai kodėl 
Smetona nebėgo pas Staliną? 
Iš to yra aišku, jog Smetona 
žinojo, kad Stalinas jį nebūtų 
priėmęs su Lietuvos auksu, 
kadangi pats Smetona nėra 
vertas to aukso, nes jis jo ne
uždirbo. Ir tas, ką Smetona 
pasiėmė ir išsinešė, tai Lietu
vos liaudies iščiulptas prakai
tas.

Daleiskime sau, jeigu Sme
tona būtų tiek teatskyręs Sta
liną ir Hitlerį, kaip dabar ma
no naujosios Lietuvos priešai, 
ir jis būtų bėgęs pas Staliną, 
tai tą, ką Smetona išnešė iš 
Lietuvos, Stalinas būtų pripa
žinęs, jog tas auksas teisingai 
priklauso Lietuvos 
Bet 
kas 
Tad 
jam

Roma; — Italijos spauda 
ir radio sako, geriau kad 
republikonas Willkie būtų 
išrinktas Jungtinių Valsti-

Pereitą savaitę apsivedė 
mūsų LDS 160 kuopos narys 
A. Kairis su svetimtaute, irgi 
kuopos nare. Taipgi apsivedė 
Bogužas su Tamulioniute, iš 
pirmiau buvę nariai. Abiejų 
tėvai yra nariai. .

O rugsėjo 21 <1. apsives dll j tuvos patrijotai. Jie sako,
mūsų jauni nariai, Jurgis 
Ivanauskas ir Nellie Katkiutė.

Visokios Žinios
Rugpjūčio 28 d. pasimirė 

Walteris Slavickas. Buvo vei
klus žmogus bedarbių drau
gijoj ir K. P. Pirmiau buvo 
sergantis nervų liga ir turėjo 
skaudulius viduriuose. Keletas 
mėnesių atgal jam buvo prasi
mušęs kraujas iš burnos. Nu- 
vežus į hčspitoli, gavęs kraujo 
nuo kitų, pabuvęs kelias sa
vaites valdžios ligoninėje pra
dėjo sveikti. Bet jo duktė apsi
vedė 25 rugpjūčio ir jis pasi
linksmino tarp savųjų. Vėl 
kraujas pradėjo prasimušti. 
Nuvežtas ligoninėn nors gavo 
kraujo nuo savo sūnaus, bet 
neišlaikė.

Paėjo iš Lietuvos miestelio 
Simno. Buvo vedęs. Paliko mo
terį, 3 sūnus ir vieną dukterį. 
Palaidotas be bažnytinių pa
tarnavimų tautiškose lietuvių 
kapinėse.

Buvo veiklus žmogui mai- 
nierių unijoj. Gavo sumušti 
per didįjį streiką. Nuo to suiro 
nervai, kratydavo visą, nega
lėdavo rankoje šaukštą išlai
kyti. Iš draugijų visur buvo iš- 
sibraukęs, nes per ilgą laiką 
buvo bedarbis ir negalėjo pri
gulėti su tokia liga. Palydėjo 
25 mašinos į kapus. Ilsėkis, 
drauge, šaltoj Amerikos žeme-

liaudžiai.
Smetona žinojo skirtumą, 
yra Stalinas 
ir dūmė pas 
ten saugu.

ir Hitleris.
Hitlerį, nes

Pasveikinimas
Kuode.

Laikytam Lietuvių Litera
tūros Draugijos mėnesiniam 
susirinkime, mes, 132 
nariai, džiaugsmingai 
nam Lietuvos naująją 
sybę, vadovaujamą
Justo Paleckio. Mes sveikinam 
išlaisvintus politinius kalinius,

Chicagos Majoras {tartas 
Kaip Gembleriu Bičiulis
Chicago. — Šičia vedama 

byla prieš Wm. Johnsoną, 
Chicagos gembleriu - rake- 
tierių “carą”, kad jis nuo 
1936 iki 1938 metų pasipel
nė milioną dolerių iš gem- 
blerysčių, o nemokėjo šalies 
valdžiai taksų nuo savo pel
nų.

Byloje rugs. 11 d. buvo 
pašauktas liudyt gembleriu 
įrankis Nathanas Cobb, ir 
jis teisme įtarė demokratą 
Chicagos majorą Ed. Kelly 
ir kelis miesto tarybos na
rius kaipo gembleriu trus- 
to bičiulius.

Cobbas taipgi sakė, kad 
ir republikonas Samuel Hel
ler, buvęs teisėjas, turėjo 
pažintį su gembleriu agen
tais.

London. — Anglijos kari
niai laivai ir lėktuvai nuo
lat bombarduoja vokiečių 
laivus ir - valtis, sutelktus 
gabent armiją į Angliją.

jų prezidentu.
Gaukite “Laisvei” naujų 

skaitytojų.

MAIIANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. laikys mėnesinį su

sirinkimą 15 d. Sept. (Rugsėjo) š. m. 
pas A. Aponiką 411 E. Pine St. 
Draugai, esate kviečiami lankyti šį 
susirinkimą išgirsti LDS 5-to Seimo 
tarimus per mūsų delegato raportą. 
Lankykite kiekvienas ir atsiveskite 
naujų narių prirašymui. Susirinki
mas atsidarys kaip 9 vai. ryte. — 
Sekr. S. Kuržinskas. (216-217)

7

PRANEŠIMAI B.KITU#
WILKES-BARRE, PA.

LDS Jaunuolių 210 kp. ir LDS 
kp. ruošia “Wiener Roast,” spalių
d., Valinčiaus ūkėje, Sweet Valley, 
Pa. Tikietus galima gauti pas se
kančius narius: Anna Zakarauskai- 
te, Eleanore Wasil, Aldona Grigai
tiene, F. Kaklis, I. Budrevičius, M. 
Norbuta, B. Radzevičius ir J. Gru-

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. prakalbos įvyks 

pirmadienį, 16 d. rugsėjo, Liet. 
Svet., 853 Hollins St., ant antrų lu
bų, 7.30 v. v. Kalbės drg. F. Abe
kas, “Vilnies” redaktorius iš Chica
gos. Kviečiame dalyvauti. — Kom. 
(216-218)

MINERSVILLE^ PA.
Žinomi pranešame, kad organizuo

jame busą važiuoti į Philadelphijos 
pikniką, kuris yra rengiamas “Lais-

Bušai į Philadelphijos
Pikniką “Laisvės” Naudai

Išeis 9-tą Va L Ryto
x Piknikas [vyks Kitą Sekmadienį

Rugsėjo 22 September
Mikolaičio Parke, Eddington, Pa

' šį Pikniką Rengia

PHILADELPHIJOS
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

Tai didysis lietuvių sąskridis, gražus pasimatymas phi- 
ladelphiečių su brooklyniečiais

AVARPO KEPTUVĄ 
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arena Yra Skaniausi

, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
aCaleh ir raisin duona. Taipgi ke* 
uikiausias pasirinkimas skaniausią

BILIETAS $1.75 Į ABI PUSI
Bušai Išeis Nuo Sekamų Vietų

Nuo George Stankaus Krautuvės
67 Hudson Ave., Brooklyn, N.

Rūgšti ruginė, saldi 
čiam duona, balta duą 
pama roliai ir bandukės, 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stolleo-----
Doughnuts. Pies. Pastries. Apple Turnovers ir Jelly Rolla.Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

Riešiniai laikrodėliai

(b

<l>

WORCESTER, MASS. LIETUVIAI <f>
<♦>

Rengia <♦>
<♦>

DIENRAŠČIO LAISVES NAUDAI <♦>
<♦>

<♦>
metų.<f>

<♦)
<♦>

<t>
<♦>
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BUS ĮVAIRI PROGRAMA<!> <♦>

<♦>N.

<♦>

<♦>

Neivis Orkestrą Gros Šokiam<♦>

<f>

BUS OLYMPIA PARK<♦>
the

SHREWSBURYWORCESTER, MASS,<!>
A

(♦>

>

<!>

Pikniką rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 11 ir 155 kuopos

katalikų 
atletus, 

labai iš- 
iš visų

Aplankykite mūsų religljinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

kuopos 
sveiki- 

vyriau- 
draugo

šiemet sulijo du didžiuosius “Laisves” piknikus, Maynarde ir Philadel- 
phijoje. Padekime atpildyti savo dienraščiui tuos nuostolius, kuriuos padarė 
lietus, skaitlingai dalyvaukime šiame piknike.

mėtymo, arklių, 
ir tt. Ėjo per visą 
didžiausia buvo 

žmonių susirinko,

Avė., 
Kings, to be consumed off the

JACK BROWN .
Brooklyn, N. Y.

SIDNEY SHIFTMAN
Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street

Arti Central Skvero 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 6330
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Nuo W. Zabielskio Salės
6138-56th Road, Maspeth, L. I

ĮSIGYKITE DABAR!
čia parodyta tik keli daiktai iš didelio sandelio.

Nuo “Laisves” Salės
147 Thames St., Brooklyn,

JOSEPH GARLO 
Service Food Store 

St., Brooklyn,
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

at retail under Section 107
St., Borough of Brooklyn,

FRANK GLADSTONE
Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.

at retail under Section 107
Borough of Brooklyn,

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir kitos 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėk
mingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu.

Kraujo ir Šlapumo Tyrimai,
......................PRIEINAMOS KAINOS

Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim 
IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 m. Privatines ir Ligoninėje Praktikos)

DR. L. ZINS
110 East 16 St., N. Y

7»rp Union Square ir Irving PI.
VALANDOS: 9 A. M.—8 P. M.;

Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.

Daug Serga

Labai serga širdies liga Pra
nas Dargis, bučeris, nortsai- 
dietis. Labai geras žmogus.

Taipgi serga ligoninėje Vil
imas Gutauskas, Mokslo 
Draugystės narys, ilgus metus 
buvęs bartenderiu.

Taipgi du Mokslo Draugys
tės nariai, J. Zdankus ir Vik- 
toravičius, išvažiavę į vakaci- 
jas Detroitan su automobi- 
lium, buvo sužeisti ir auto
mobilių sudaužė. Paimti ligo
ninėn Detroite.

Pittsburghe atsibuvo Coun
ty Fėrai South Parke su di
džiausia paroda gyvulių, 
paukščių, daržovių, mašinų ir 
tt. Buvo visokių lenktynių, šo
kių, bolių 
“cow boys” 
savaitę. O 
sekmadienį.
kaip garsino spauda, apie 175 
tūkstančiai. Slovakų 
Jadnota turėjo savo 
vaikinus ir merginas, 
silavinusius. Slovakų
miestelių dalyvavo 30 tūkstan
čių. Jie turėjo savo atskirą 
dieną. Pasirodė gražiai.

Rugsėjo 2 dięną (Labor 
Day) Pittsburgho Amerikos 
Darbo Federacija išėjo į pa
rodą. Per 3 valandas maršavo 
geriausiomis gatvėmis, išrėdy
tomis vėliavomis. Buvo 25 tūk
stančiai organizuotų žmonių, 
35 benai ir 3 orkestros, apie 
30 išrėdytų flotų. Daugiausia 
tai buvo draiverių unija, kar- 
penderiai, pentoriai, skalby
klų darbininkai, duonkepiai, 
valgyklų darbininkai ir t.t. 
Buvo labai gražiai pasirengę.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 694 
New Lots Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre- 
m isus.

SALVATORE MANZIONE
694 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6524—17 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of" Kings, to be consumed off the 
premises.
6524—17
NOTICE .. _
GB 2785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 6420—17th “ - - - -
County of 
premises.
6420—17 Ave.,
NOTICE is hereby given that License flo. 
GB 2052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, „L . _ Z_____ Z.... ZZZ
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466- 86th ~ ~ .
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1

1466—86
NOTICE 
GB 11454 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed off the nrem J

CELESTINA UGOLINA
937 liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2032 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KINGSWAY BOWLING CENTER. INC. 
2032 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
164 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ADOLPH ROSENBERG 
d-b-a Navarre Dairy Co.

164 Park Pl., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage .Control Law at 
420 New Jersey Ave., Borough bf Brooklyn, 
Coupty of Kings, to be consumed off the 
premises.
420 New
NOTICE
GB 11452 _________________ ______________
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL TROCHIMKO
52 Reeve Place, Brooklyn, N. Y.

Perfekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 

kainos laike vienerių

Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

PIKNIKĄ
1 RUS ĮVAIRI PROGRAMA (

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 15 September

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tarp6 Graliam & Manhattan Avės. Tol. Stagg 2-2173

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

X-Rays



šeštadienis, Rugsėjo 14, 1940

ANDRIAUS TURAUSKO 
SALE PADIDINTA

Šaukia Ateiviams Gint 
Konferenciją

nuo
6-tą,

Šiomis dienomis organizaci
jose gaunama laiškai, kuriais 
organizacijos kviečiamos iš
rinkti delegatus Amerikos 
Ateiviams Gint Komiteto šau- 
kiamon viso miesto organiza
cijų konferencijon.

• Konferencijii bus spalių 19- 
tą, šeštadienį. Prasidės 
piet — 12:30, baigsis
Hotel Edison patalpose, West 
47th St. ir Broadway, N. Y.

Carey McWilliams, Ameri
kinio Ateiviams Gint Komiteto 
pirmininkas, savo pareiškime 
sako, kad dabartinis kandžio
jimas ateivių ir atakos ant 
nepiliečių ir sveturgimių pa
vojingai paliečia kiekvieną 
organizaciją ir kiekvieną New 
Yorko miesto gyventoją. Jisai 
sako: “Virš penki milionai iš 
septynių milionų New Yor
ko miesto gyventojų yra im- 
migrantai arba immigrantų 
vaikai.”

Pareiškime toliaus sakoma: 
“New Yorko miestas stovi 

kaipo paminklas immigrantų 
darbui. Jie iškasė subves, iš
statė dangorėžius, įsteigė dar
bo unijas ir draugijas. Jie dir
ba drabužių šapose ir pajėgos 
gamintuvėse. Jie yra gydyto
jais, gatvekarių konduktoriais 
ir šeimininkėmis. . .”

Norinti faktų apie ateivius 
prakalboms, praešimams apie 
ateivių reikalus organizacijų 
mitinguose ar savo 
niai, gali kreiptis į 
raštinę. Astuonių 
rinkinio kaina 10c.
turinti kokių specialių proble
mų nepiliečių registracijos rei
kalais ar dėl pasiruošimo pra
šyt pilietybės, gali klaust pa
tarimo. Kas gali, geriausia ra- 

— šfrt angliškai, o kas negali an
gliškai, rašyt bile kalboj, kti- 
rią geriausia mokat. Komite
tas gauna vertėjus.

Komiteto antrašas American 
Committee for Protection of 

' Foreign Born, 79 Fifth Ave., 
New York City.

pačių ži- 
komiteto 
/puslapių 
Taip pat

Valaičio Radio Pakeis 
Programų Laiką

Pradedant rugsėjo 16-tą, 
Jono Valaičio Lietuvių Radijo 
Balso programos bus girdimos 
nuo 10:30 iki 11 vakaro tomis 
pat dienomis — antradieniais, 
ketvirtadieniais 
niais, iš tos pat 
M, 1450 klcs.

Pakeičiama,
savininkas, “kad nebūtų 
puolimų su kitomis programo
mis,” ir kad būtų prieš pat 
amerikoniško radio naujienas, 
kurios skelbiama 11 vai. 
karo.

ir šeštadie-
stoties WH0-

kaip skelbia
su-

va-

am-Vincas Yurkinis, 61 m.
žiaus, mirė rugsėjo 12 d., sa
vo namuose, 92-11—71st Avė., 
Forest Hills, Queens. Laidotu
vės įvyks rugsėjo 16 d., šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas po viršminėtu antrašu. 
Laidotuvių pareigom rūpinasi 

agjgraborius J. Garšva. Velionis 
paliko nuliūdime moterį ir 
dukterį.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą penktadienį aplankė 

“Laisvės” įstaigą Marijona 
Misevičiene* iš Norwood© ir 
Ignas Kubiliūnas, žinomas ra
dio ir koncertinių programų 
dainininkas-komŲtas iš So. 
Boston, Mass. Atvykę pama
tyt Pasaulio* Parodą ‘ ir kitas 
metropolio įdomybes.

llytoj Visi Ekskursijon Bosais I d® Taryba Užgyrė 
Marcantonioį LDS ir LMS Pikniką, N. J

Visi pažangieji ir tikrai bro
liškos lietuvių savišalpos orga
nizacijos draugai, taipgi visi 
meno mylėtojai šį sekmadienį 
patrauks į New Jersey, kur 
bus smagus Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo ir Lietuvių 
Meno Sąjungos piknikas Vai- 
čionio Darže-, Cranford,. N. J.

Vieta pažmoniui ten smagi. 
Yra erdvi atviro - oro salė šo
kiams. žavingą dainų progra
mą pildys keturi LMS nariai 
chorai: Bangos iš Elizabeth, 
Pirmyn iš Great Neck, Siety
nas iš Newark ir Aidas iš 
Brooklyn. Prie to, rengėjai tu
rės skanių, piknikuos papras
tai gaunamų vaišių, taipgi 
šviežio pieno, čia suvažiuos

Samdytos “Motinos” Duotas 
Leidimas Nuvedė Teisman
Bernard Brodsky, 25 m., ir 

Leah Barkin, 17 m., atsidūrė 
kalėjime ir teisme užtai, kad 
norėdami skubiai apsivesti iš 
samdytos “motinos” gavę lei
dimą ir palaiminimą nepilna
metei Lijai ištekėti. Juos kal
tina kreivoj priesaikoj.

Kaip aiškinama Brooklyn© 
prokuroro ofise, merginos mo
tina buvusi priešinga jos ište
kėjimui už Brodskio dėl jos 
jaunų metų. Bet jaunieji viską 
pasiruošę ir birž. 15-tą nuėję 
Miesto Salėn prašyt leidimo 
vestis. Kada jiem atsisakė iš
duot leidimą ’be tėvų liūdymo, 
jaunieji išėję ir neužilgo atsi
vedė viduramžę moteriškę, 
kurią perstatė jaunosios moti
na. Moteriškė, kaipo beraštė, 
pasirašius X. Jaunieji apsive
dė. > ‘

Policija bandanti išaiškinti, 
kas toji moteriškė buvo, 
čiau jaunuoliai užginčiję, 
jos nepažinę. Ją radę 
Miesto Salės ir, jai davus 
kinę, ji sutikus pabūti “: 
na.”

ta- 
, kad 

prie 
pen- 

moti-

Klasta iškilo aikštėn, kada 
jaunosios motina, nebesulauk
dama dukters namo, pradėjo 
šturmuoti vedyboms leidimų 
biurą už išdavimą nepilname
tei leidimo.

Harrison, N. J
Ketvirtadienį, rugsėjo 12 d., 

mirė Justinas Pakštas. Gyveno 
po 716 Warren St. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 16 
d., Fairmount kapinėse, Lin- 
dene, 2-rą vai. po pietų. Velio
nio moteris užkviečia gimines, 
draugus dalyvauti laidotuvėse, 
atsisveikinti su jos mylimu 
draugu. IŠ Brooklyn© atvyks 
drg. D. M. Šolomskas pasakyt 
atsisveikinimo prakalbą.

Draugas.

RISTYNES
šeštadienio vakare, Broad

way Arenoj, įvyks milžiniškos 
ristynės. Dalyvaus originalis 
“Angelas” Maurice Tillot, su 
Gino Garibaldi ir kiti žymūs 
ristikai. Bilietus galima nusi
pirkti prie durų. Vieta randa
si prie Broadway ir Halsey 
Sts., Brooklyne.

Tom Yermal.

Pašovė Policistą

svečių iš visos New Jersey ir 
apylinkių.

Įžanga tik 25 centai. Pikni
ke bus 
vanos:

išduota 3 piniginės 
$10, $3 ir $2.

Bušai Išeis:

Wm. Kūliko, 413

do-

Nuo
36th St., So. Brooklyne, 10:- 
30 ryto.

Nuo “Laisvės”, kampas Lo
rimer ir Ten Eyck Sts., 11 v. 
ryto. Kelionė į abi puses $1.

Jsitėmykite, piknikas ‘ bus 
rugsėjo 15-tą, VaičioniO Dar
že, Westfield (Cranford), N. 
J. Jei lytų, programa įvyks 
Elizabethe, 408 Court St.

Rengėjai.

Taikos Organizacija 
Pikietuos Partijas

Mrs. Aline Hays, Amerikos 
Taikos Mobilizacijos pirminin
kė New Yorke, atsišaukė į vi
sus drafto biliaus priešus išeiti 
į gatves protesto pikietui prie 
valstijines demokratų raštinės, 
Madison Ave. ir 43rd St. ir 
prie republikonų raštinės, 41 
E. 42nd St., N. Y.

Taikos reikalautojų demon
stracinis pikietas iššaukta rug
sėjo 14-tos rytą,, šeštadienį, 
nuo 11 ryto iki T po piet.

Darbiečiai Žada Nominuot 
Tik Tokius Kandidatus, Ku

rie Stoja už Taikų
Šį antradienį bus pirminiai 

balsavimai — primaries —, 
kuriuose partijos nominuoja 
savo kandidatus.. Nominacijo
se balsuoja tik tie, kurie yra 
laike pereito rudens registra
cijų užsirašę vienos ar kitos 
partijų balsuotojais.

Darbiečiai, kurie užsirašę 
American Labor Party balsuo
tojais, rugsėjo 17-tą nomi
nuos tos partijos kandidatus. 
Tačiau darbiečiam šiais me
tais reikės didžiausio atsargu
mo, kad vardu Am. Darbo 
Partijos neatiduot savo balsus 
darbo žmonių priešams, ka
dangi vietomis, kur reakcinin
kai yra užgrobę komitetus, iš
statoma ir tokių, kurie yra aiš
kiai priešdarbininkiški. Tokių 
yra ir Brooklyne.

Viena svarbiausia sKirtuma- 
tarp tų dviejų grupių yra ka
ro klausimas: Progresyvių re
miamieji yra pasisakę 
karą, kiti už karą.

Kad nurodyti darbo 
nėms tinkamus kandidatus, 
kad išstatyt juos, veikia pro
gresyvių komitetai, pasivadi
nę Progressive Committee to 
Rebuild the American Labor 
Party (Atbudavot Am. Dhrbo 
Partiją). Tie komitetai vieto
mis oficialiai uždėjo ant ba
loto kandidatus, o kai kur, 
greta uždėtų ant baloto, pra- 

nominuoti tū- 
įrašymu jų 
kas yra le- 

metų prakti- 
partijų žmo-

prieš

Policistas John L. Rupp t$- 
po pašautas mašinoj (su pa
grobtais apiplėšiamaisiais) bė
gusio plėšiko, kada Rupp, iš
girdęs iš mašinos šaukiant pa- 
gelbos, šoko gelbėt. Nors su
žeistas, policistas pagavo plė
šiką Joseph Ugalis, 27 m., bu
vusį kalinį.

Rugsėjo 16-tos vakarų prakalbos-diskusijos laisvės’ salėj.
Kalbės Bimba ir Šolomskas. Kviečiami visi. Įžanga veltui.

CIO Unijų Taryba, kurion 
susibūrusios visos žymiausios 
didžiojo New Yorko industri
nės unijos, savo posėdyje vieš
butyje Diplomat pereito ket
virtadienio vakarą vienbalsiai 
užgyrė kongresmano Vito 
Marcantonio kandidatūrą iš 
naujo išrinkimui į Jungtinių 
Valstijų kongresą iš 20-to 
kongresinio distrikto žemuti
niame Harleme.
\ Taryba pareiškė, kad pui
kus Marcantonio rekordas kai
po kovotojo už darbo žmonių, 
už ateivių' ir už piliečių civi- 
les teises, taipgi už taiką, lei
džia jį užgirt net nelaukus 
oficialių nominacijų dienos, 
rugsėjo 17-tosj

Visiems kitiems visų partijų 
kandidatams CIO Unijų Ta
ryba pasiuntė anketas (qudę- 
tionaires), kuriose reikalauja
ma pasisakyt šalies gynimo, 
socialiais ir darbo įstatymų 
klausimais. Gavus atsakymus 
ir palyginus su jau esamųjų į- 
statymdavystėse balsavimo re
kordais, taipgi su viešais pa
reiškimais ir veikla dabar ne
sančių įstatymdavystėse, bus 
parinkta ir užgirta tinkamie
ji kandidatai, kurie unijistams 
remtini.

Andriaus Turausko salė, 49 
Ten Eyck St., kampe Lorimer 
St., Brooklyne, jau padidinta, 
naujai pertaisyta ir pritaiky
ta vestuvėms, krikštynoms, 
gimtadieniams ir kitokioms 
pramogoms.

Naująją salę Andrius Tu
rauskas ir manageris Jonas 
Baližentis atidarys šį šeštadie
nį vakare. Visi ir iš visur kvie
čiami į atidarymą. Bus nemo
kamai įvairių valgių, o gėrimų 
galėsite taip pat pasirinkti, 
kokių tik norėsite.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Pataisa
Aprašant Lietuvių Liaudies 

Teatro veiklą, sezonui valdy
bos surašė padaryta paklaida: 
vice-pirmminkįi yra ne J. Gu
žas, bet J. Lazauskas. J. Gu
žas yra fin. sekr.

V. Bovinas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Vienos šeimynos, 5 

kambariai, su akmeniniu priešakiu 
namas. Yra aliejinis pečius, ir kar
što vandens šiluma- Turime greitai 
parduoti. Prieinatna kaina, 
nesenai pabudavotas, dar

Namas 
_____ r_________ , __ nebuvo 
gyventojų, randasi Baldwin, L. I. 

Rašykite: S. F. 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.__________(217-219)

• 

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus dirb

ti prie mažos ūkės, prie vištų. Ge
ras atlyginimas. Duosime valgį ir 
aprengimą. J. W. Bush, Box 125, 
Highway USA 12, Flemington, N. J.

(217-219)

Reikalingas fornišiuotas kambarys 
pavienam vyrui. Rašykite: S. F., 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(217-219)

RANDAVOJ1MA1
Pasirandavoja 5 kambariai su 

maudyne, moderniškai porceliniai 
įtaisymai. Be šilumos. Patogi trans- 
portacija. $20.00 į mėnesį. Prašome 
kreiptis paprastom dienom po 6 
vai. vakaro, šeštadieniais ir Sekma- 
diesniaiš galima užeiti bile laiku.

zmo- į ę Daniels, 1354 Willoughby Ave.,
Brooklyn, N. Y. (217-219)

Pasirandavoja 3 kambariai su 
maudyne, $18.00 į mėnesį. Geru šil
domi, viskas patogiai įtaisyta. Ran
dasi nauji gesiniai pečiai, geras pa
tarnavimas. Arti transportacijų. 
Mes priimam ir gyventojus, kurie 
gauna pašalpą iš miesto. Prašome 
kreiptis pas Superintendent: 
Moore St., Brooklyn, N. Y.

(216-218)

212

Pasirandavoja keturi kambariai 
ant pirmų lubų, naujai ištaisyti. 
Prašome kreiptis pas Guardino, 51 
Ten Eyck St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Arba telefonuokite 
BU-2-5721, klauskite Cowan.

(216-218)

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos 
tuotos

ir impor- 
degtinčs ir 

geriausiųvynai, 
bravorų alus ii 
ėlius. Kada būsi*
te Brooklyne, už
eikite susipažinti,

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
• * . ■

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
' LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Valgykite 
MEDŲ

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ' ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučlus

Kaina 75c Kvorta

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
' Kreipkitės į “Laisvės”rft)fi- 

są ir apsirūpinkite su 
medum.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų

ius
' sudarau

Vi:'; rikoniškais.
K|M|^l&^Mkalui esant ir 

a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tek: Glemnore 5-6191

J. GARŠVA
GraboVius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberial

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue .

' Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Rakandų Krautuvė
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. jei, ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

so rugsėjo 17-tą 
lūs kandidatus 
vardo į balotus, 
galu ir per eilę 
kuojama įvairių
nių, kad išstatyt tuos kandida
tus, kuriuos jie mano esaiit 
tinkamais, tačiau kurių oficia
liai tų partijų komitetai neiš- 
stato ant baloto.

Williamsburg© 4-me ir 14- 
me Assembly Distriktuose pro
gresyvių komitetas prašo visus 
taikos ir darbo žmonių gero
vės mylėtojus balsuoti už Pro
gresyvių Komiteto išstatytus 
kandidatus ir, apart to, įrašyti 
kandidatu į kongresmanus Ri
chard Mazza, kurio vardo ofi
cialiai nėra ant baloto.

D-tis.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ilr Likerius Reikia Pirkti Patin

kamo j Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI
Gaminami EuropiSko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal L 
nuvirti kopūstai ir barščiai. , ,

Jamaica busų vairuotojų 
balsavimuose pasirinkimui uni
jos laimėjo Transporto Darbi
ninkų Unija prieš Mutual Aid 
Society.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VELAT VAKARO

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GARIMŲ
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų Ir žalių.J
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