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KRISLAI
Kaip Jie Mane “Užmušė.” 
Kova su Lūšnomis.
Lenkai Vokietijoje.
Apie Cenzūrą.

Rašo A. Bimba.

Pereitą sekmadienį kalbė
jau Oakvillėje ir Waterbu
ry. Pamatę žmonės stebė
josi: “Tai tu dar gyvas? 
Nugi laikraščiai sakė, kad 
tave užmušė prie 
wich, Conn., ant 
Parkway subatoje.”

Prieš prakalbas 
priešai Waterburyje
josi iš vietinio laikraščio 
iškarpą ir atkalbinėjo žmo
nes į mitingą neiti. Girdi, 
Bimba užmuštas, prakalbos 
neįvyks. Ir prakalboms jie 
pakenkė.

No. 233
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Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytojų savo dien
raščiui.
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Green-
Merrit

mūsų 
nešio-

Mieli. Piliečiai Ata
kuoja Willkie Akme
nimis ir Tomeitėmis

WJ Kongresmanai Priėmė 
Bilių prieš Pažangius 

Darbininkus

įįmįM|

ii

Republikony Kandidatas W. 
Willkie Žada Darbininkam 

Naujų Pagerinimy
Pirmadienį ateinu ofisan 

dirbti, draugai juokauja ir 
sako: “Tai čia gal tavo dū
šia atėjo dirbti, o ne tu.” 
Pasirodo, kad ir Brooklyno 
angliškuose 1 a i k r a š čiuose 
buvo pranešta apie minėtą 
nelaimę 
way.

ant Merrit Park- 
f

susirūpinę ir Wor- 
draugai. Ten ture-

Labai 
cesterio 
sime lietuvių masinį mitin
gą šį sekmadienį, spalių 6 
dieną ir ten aš kalbėsiu. 
Ten irgi mūsų priešai einą 
ir atkalbinėją žmones nuo 
mitingo, girdi, sako, “Bim
ba jau užmuštas.” Mūsų 
draugai net “long distance” 
telefonu šaukė “Laisvėn” 
patirti. Paskui prisiuntė 
iškarpą iš vietinio laikraš
čio apie tą nelaimę.

Kalamazoo, Mich. — Kai 
traukinys repųblikonų kan
didato į prezidentus W. 
Willkie’o važiavo iš Grand 
Rapids, Mich., kas tai ak
menimis bombardavo jį ir 
išbeldė valgomojo vagono 
langus.

Pontiac mieste, Michiga- 
ne, Willkie ir jo žmona, be
važiuojant atvirame auto
mobilyje, buvo apmėtyti su
puvusiomis tomeitėmis.

Detroite, Mich., rugs. 30 
d., žmonės per langus bom
bardavo Willkie senais kiau
liniais, kėdėmis ir visokiais 
atmatiniais daiktais. Viena 
valdiškos finansų korpora
cijos tarnautoja vardu La kos Kwangsi provincijos 
Roue paleido metalinį pen-'perėjo sausuma per francū- 
kių svarų gurbą, taikydama 'zų koloniją Indo-Chiną ir 
į Willkie; bet gurbas patai
kė vienai merginai ir per
skėlė jai galvą.

Lansinge, Mich., kalbėda
mas, Willkie pasižadėjo vyk
dyt visus darbininkam pa
gerinimus, kurie buvo įves
ti prie prezidento Roosevel- 
to, ir dar padaryti naujų 
pagerinimų darbininkams,- 
jeigu Willkie bus išrinktas 
prezidentu.

Dūmai, dūmai, dūmų kamuoliai! Tai vaizdas
kingo, kur j Japonijos bombos verčia j griuvėsių krūvas ir dūmų debesius.

Japonų Armija, Marguodama per Francūzų Koloniją Indo-Chi
ną, Užpuola Chiniją; Daugmeniškai Žudo Nekariškius Chinus

Chungking, Chinija, spal. 
2.—Japonų armija iš chiniš-

Reikalauja Išduot Valdžiai Visų Nariy ir Rėmėjų Vardus, 
Adresus, Aukas, Duokles ir Susirinkimu Vietas; Šis 
Rilius Taikomas Ypač Prieš Kovingas Darbo Unijas
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Tačiau aš esu gyvas, kaip 
ir buvau. Kalbėjau Water
bury, kalbėsiu šį sekmadie
nį Worcestery. Jokioj autoy

Te le fonu pa šaukėme į 
Greenwich, JJonn. ir pasitei
ravome apie nelaimę ant 
kelio. Pasirodo, kad ten au
tomobilio nelaimė įvyko 
rugsėjo 27 d. Užmuštas 
tapo tūlas “Anthony Bim
bo, 47 metų amžiaus, iš 
New Yorko.” Jis gyveno po 
num. 252 East 148th St. 
Apie nelaimę visiems laik
raščiams pranešė “Associ
ated Press” žinių agentūra.

užpuolė Chinijos provinciją 
Yunanną. O francūzų val
džia sakė, kad ji “neleis” 
japonams sausuma siųst ka
riuomenę per Indo-Chiną 
prieš Chiniją.

Diena iš dienos japonai 
lakūnai bombomis naikina 
Chungkingą, laikinąją Chi
nijos sostinę.

lų kolonijos pranešama, kad 
didelis būrys japonų orlai
vių, pakilęs iš francūzų ko
lonijos Indo-Chinos, žiau
riai bombardavo Kummin- 
gą, Chinijos Yunanno pro
vincijos sostinę. Šie japonų 
bombininkai užmušė bei su
žeidė 400 nekariškių chinų 
Kumminge.

JAPONAI SUĖMĖ PRAN
CŪZŲ GENEROLĄ SU 
TŪKSTANČIAIS KARIŲ

Hong Kong.—Iš šios ang-
Hanoi, Indo-China.—Ja

ponų armija, laužydama su

Lietuvos socialistinė vy
riausybė daro rimtus žygius 
nušlavimui Lietuvos lūšny
nų, kuriuose gyveno ir ken
tėjo darbo žmonės. “Darbo 
Lietuva” praneša, kad tam 
tikslui paskirta iš kasos 
4,600,000 litų.

Lūšnynų vietosna atsistos 
gražūs moderniški namai. I 
Ir juose gyvens ne smetoni
niai parazitai, bet darbo 
žmonės.

Rooseveltas Smerkia Will- 
kie’o Užpuldinėtojus

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pareiškė: 
“Aš esu pasipiktinęs ir man 
labai nesmagu,” kad repub- 
likonų kandidatas Willkie 
taip užpuldinėjamas Michi- 
gano valstijoj. Prezidentas 
sako, jog panelė La Roue 
turėtų būt išmesta iš val
diškos tarnybos už tai, kad 
ji metė gurbą į Willkie.

London. — Gauta žinių, 
kad Vokietija siunčia savo 
armiją padėt Italijai ka
riaut prieš anglus Afrikoje.

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
būsią giedra ir vėsu.

DIESO TYRINĖJIMŲ KOMISIJA SUĖMĖ NAZĮ 
PROFESORIŲ AUHAGENA, SAKO, “UŽ 

PALEISTUVIŠKA LITERATŪRĄ’

tartį su Franci j a, įnirtusiai 
šturmavo francūzus Indo- 
Chinoje,' Franci jos kolonijo
je; šimtus francūzų karių 
užmušė bei sužeidė; užėmė 
kelis miestus ir paėmė į ne
laisvę kelis tūkstančius 
francūzų kareivių ir jų ge
nerolą.

Dvylika Japonijos laivų 
sugabeno dar tūkstančius 
japonų karių i Franci jos 
koloniją Indo-Chiną.

Francūzus užpuolė ir or
laiviai Siamo (Thailando) 
karalystės, kuri, paveikta 
japonų, reikalauja pervest 
jai Indo-Chiną, francūzų 
koloniją.

Mažai Vokiečių Orlaiviu 
Pasiekę Londoną

Hitlerio valdžia Varšavo- 
je išleido patvarkymą, kad 
gatvekariuose ar busuose 
lenkai turi sėdėti užpakali
nėse sėdynėse. Priešakinės 
sėdynės paskirtos 
čiams.

mo ir prispaudimo būtų su
laukę ir lietuviai, jeigu Lie
tuva būtų patekus į Hitlerio 
rankas. O Smetona buvo su
daręs suokalbį Lietuva par
duoti Vokietijai.

vokie-

Washington. — Jungtinių vingas darbo unijas. Jeigu 
Valstijų kongreso atstovų jis taps įstatymu, tai fabri- 
rūmas beveik be svarstymų kantai galės išrankiot nepa- 
nutarė suregistruot komu
nistus ir pažangių žmonių 
organizacijas, kuriuos val
džia atras kaip esančius po 
“svetimų kraštų kontrole.” 
Tarimas perduotas senatui. 
Jis reikalauja išduot teis- 
darystes ministerijai narių 
vardus ir adresus, duokles, 
jų ir rėmėjų aukas, susirin
kimų vietas ir svetainių sa
vininkus.

Šis kongresmanų tarimas 
yra atkreiptas ir prieš ko-

tinkamus sau darbininkus, 
kaipo tariamus “raudonuo
sius”; išmėtyti juos laukan, 
įtraukti juos į juodus sąra
šus ir išsiuntinėt tuos sąra
šus kitiem fabrikantam, 
kad tie žmonės niekur ne
gautų darbo.

1,000 METŲ REIKIĄ 
TAPT AMERIKONU

UŽMUŠTA 5,000 
LONDONIEČIŲ

London, spal. 2.—Pereitą 
mėnesį vokiečių bombinin- 
kai užmušė 5,000 civilių gy
ventojų Londone; sužeidė 
8,000. Taip skaičiuoja anglų 
valdininkai.

Newark, N. J.—Čionaiti- 
nė Dieso tyrinėjimų komisi
ja užklausė gimusį Ameri
koj G. W. Kunzę, vokiečių 
nazių vadą, kodėl jis nesi- 
vadina tiktai amerikonu, 
bet vokiečiu-amerikiečiu, ir 
kiek laiko reikėtų, kol jis 
taptų tik amerikonu. Kun
ze atsakė: “Gal užtektų 
tūkstančio metų.”

KOMITETAS GINT PILIETINES KOMUNISTO 
TEISES ŠAUKIA MYLINČIUS LAISVĘ AME

RIKIEČIUS SKOLINT IR AUKOT
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New York. — Komitetas Amerikos piliečiai, ir falšy- 
Gint Pilietines Komunistų vai išgavo šios šalies pas- 
Teises atsišaukė į laisvę'portus. 
mylinčius amerikiečius sko-| 
linti pinigus ar Laisvės Bo-' 
nūs 
o ypač pinigais aukoti, kad 
apgint žmones traukiamus, 
tieson už bet kokius ryšius 
su komunistų judėjimu.

Pats Browderis nurodo, 
pimgus ar iuaisves X5o- komunįstų persekioji- 
Uzstatų (belų) Fondui, mas vjsur buvo įžanga į vi

sų piliečių laisvių naikihi- 
|mą.

Dabartinė Amerikos val- 
To komiteto pirmininkas 'džia, ruošdamasi karui,

Robert Minor ir sekretorė- stengiasi visiškai sunaikint 
iždininkė Elizabetha Gurley Komunistų Partiją, kaipsa- 
Flynn savo atsišaukime sa- k° minimas komitetas. Jis, 
ko, kad dabartinė Amerikos, kitko, nurodo, kad vaka- 
valdžia labai neteisingai i yin^je^ F^nnsylvanijoj’ę su- 
persekioja komunistus ir' 
kai kurias kitas mažąsias 
partijas. Taip antai, komu
nistų kandidatas į preziden
tus Earl Browder, Komu
nistų Partijos centro sekre
torius, tapo nuteistas ket
verius metus kalėti ir $2,000

Anglai praneša:
Lopdon, spal. 2.—Anglai 

vėl alpiušė daugumą vokie
čių orlaivių nuo Londono, ir 
tik 20 tų orlaivių pasiekė 
bombarduot Londono skver- 

f 

nūs.
Vakar anglų lakūnai 

bombardavo Berlyną, vokie
čių kanuoles Franci jos pa
jūryje, vokiečių laivus, prie
plaukas ir fabrikus.

Per dieną anglai nušovė 
4 vokiečių orlaivius, o vo
kiečiai—3 anglų lėktuvus.

New York. — Buvęs Co- 
lumbijos Universiteto sveti
mų kalbų profesorius, Fri
drichas E. Auhagen tapo 
areštuotas Los Angeles, Ca
lif., kai jis mėgino įeit į ja
ponų laivą ir per Japoniją, 
aplinkiniais keliais, sugrįžt 
į Vokietiją. Jis suimtas pa
gal Dieso tyrinėjančios ko
misijos įsakymą, duotą iš 
New Yorko.

Ši komisija praeitą mėne
sį įsakė Auhagenui, kaipo 
hitlerininkų veikėjui, ateit 
į kvotimus spalių 10 d. New 
Yorke. Komisija norėjo iš
kamantinėti, kaip veikia ir 
ko siekia Amerikiečių Drau
giškumo Laisvoji Sakykla, 
kurią Auhagenas įsteigė 
pernai pavasarį. O jis da
bar ir bandė pabėgt nuo to
kių kamantinėjimų.

Bet Auhagenas formaliai 
suimtas už tai, kad jis ge
ležinkeliais gabenęs palėis- 
tuviškus paveikslėlius ir ly
tiškai purviną “literatūrą.” 
Valdžios agentai rado tokio 
bagažo jo skryniose, siun
čiamose iš Chicagos į Los 
Angeles.

Auhagenas sako, kad jo 
priešai įdėję tokių paveiks
lėlių ir skaitymų į jo skry
nias.

Jis dabar laikomas po

Dieso tyrinėtojų komisija 
sako, kad Auhagenas per 
savo. Amerikiečių Draugiš
kumo Laisvąją Sakyklą 
stengėsi suorganizuoti šioje 
šalyje vokiečius, turtingus 
amerikonus ir visokius fa
šistus remt Vokietiją prieš 
Angliją ir darbuotis, kad 
Amerika neduotų karinės 
paspirties Anglijai.

Sakoma, kad Draftuo- 
tas USA Kareivis Galės 

Tapti Oficierium

Flynn savo atsišaukime sa- ko minimas komitetas. Jis,

imta 43 žmonės už piliečių 
parašų rinkimą komunistų 
kandidatam, ir tie žmonės 
laikomi teismui po užstatu 
350 tūkstančių dolerių. Už 
tą patį darbą Oklahomos 
valstijoj 11 asmenų areštuo
ta ir laikoma teismui po 

baudos užsimokėti už men- 220 tūkstančių dolerių kau
ką nereguliarumą atsakyme (cŲa (belą): Panašiai perse- 

Berlin, spal. 2.—Vokiečių į klausimus, kurie buvo jam 'kiojami komunistai ir aš- 
bombininkai sėkmingai statomi, kada Browderis tuoniolikoje kitų valstijų, 
bombardavo anglų amunici- ėmėsi pasportą keliaut į Eu- 
jos ir lėktuvų fabrikus, ir ropą. O jis yra šioje šaly- 
stovyklas ties Londonu, je gimęs ir ainys žmonių, 
Manchesteriu ir kitose vie- kurie atsižymėjo 1776 m. 
tose, taipgi ardė ir degino Amerikos kare dėlei pasi- 
anglų prieplaukas. iliuosavimo nuo Anglijos.

Vakar vokiečiai nukirto Už tokius tariamus “ne- 
žemyn 17 anglų lėktuvų, o reguliariškus” atsakymus į 
savo prarado 2 orlaivius. | klausimus imantis pasportą 

Vokiečiai iš tolo atmušė pirmiau piliečiai būdavo 
visus anglų orlaivius skri- baudžiami tiktai vienu dble- 
dusius bombarduot Berly- riu, o kai kada 30 dienų ka
ną.

Vokiečiai Nušovę 17 Angly 
Lėktuvų; Savo Praradę 2-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų armijos štabo gal
va, generolas G. C. Marshall 
žada, draftuotiems karei
viams duoti progą tapt ofi- 
cįeriais. Sako, kuris karei
vis per pirmus devynis tar
nybos mėnesius pasirodys 
gana inteligentingas ir ga
bus vadovauti, jis paskui 
galės eit tris mėnesius į 
karinę mokyklą lavintis į 
oficierius. Lavyba bus smar
ki, ir kas ją sėkmingai 
baigs, gaus oficieriaus laip
snį. Tada jis galės pasilikt 
armijoj kaip reguliaris ofi
cierius ir muštruot naujo
kus arbą, atlikęs vienų me
tų tarnybą iš viso, galės pa- 

--------  _ sitraųkt iš armijos su atsar- 
kuris įvyks šį penktadienį, gos oficieriaus laipsniu.

Vokiečiai Praneša:

Naujosios Lietuvos prie
šai visur plepa, būk Ameri
koje gaunami laiškai iš Lie
tuvos esą cenzūruoti. Mes 
irgi laiškų daug gauname. 
Kasdien jie telpa “Laisvė
je”. Skaitytojai prisiunčia 
mums tuos laiškus su origi
naliais vokais. Tie vokai pa
rodo, kad- laiškai necenzū
ruoti.

BeL pora prisiųsta • ir 
“peržiūrėtų.” Tačiau tie 
laiškai ėję per Klaipėdą ir

Aną dieną teko 
bėti visai netikėtai 
nepažįstamu lenku. Jis par
einąs iš vakarinės Ukrainos, 
kuri sugrįžo prie Sovietų 
Sąjungos. Jo giminės rašą 
jam laiškus. Visi džiaugiasi, 
kad pateko po Sovietų Są
junga, o ne po Vokietija. 
Girdi, Varšavoje lenkams
uždrausta lenkiškai net ir jie buvo “peržiūrėti Klaipė- 

ir pote- dos muitinėje.” O Klaipėda 
juk priklauso Vokietijai, o 
ne Lietuvai bei Sovietų Są-'$5,000 užstato iki tardymo, 

pažemini- jungai.

pasikal- 
su visai

pamokslus sakyti 
rius kalbėti.

Tokio baisaus

Maskva.—Sovietiniai 
kraščiai pakartojo, kad 
vietai griežtai laikysis 
pusiškumo šiame kare.

dėjimo.
Dar pereitą ketvirtadienį 

lai- du Anglijos piliečiai tapo 
So- nuteisti užsimokėti tiktai po 
be- $500 piniginės baudos, kad 

jie kreivai prisiekė, būk esą30 dienų.

nors jie veikia įstatymiškai, 
pagal teises, kurias užtikri
na Jungtinių Valstijų kon
stitucija, — sako Komitetas 
Ginti Pilietines Komunistų 
Teises./

Jis prašo tuojau siųsti 
aukas ir paskolas šiuo ad
resu:

Defense Committee for 
Civil Rights for Commu
nists,

799 Broadway, Room 525, 
New York City.

Komitetas užtikrina, jog 
paskolos bus sugrąžintos 
pagal reikalavimą, kad ir po 
20 Hipnu,

a.
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Atvirai Kalbant
Amerika ir Sovietų Sąjunga

Dabar ir kapitalistinėj spaudoj daž
niau pasirodo redakcinių straipsnių, kad 
reikėtų pagerinti Jungt. Valstijų, tai yra 
mūsų šalies, santykius su Sovietų Są
junga.

New Yorko “Daily News” jau antrą 
redakcinį straipsnį toj dvasioj įtalpino.1 
Rugsėjo 29 dieną rašo, kad, vienaip ar 
kitaip kalbant, vis vien Sovietų Sąjun
ga yra viena iš didžiausių valstybių, tu
ri didelį orlaivyną ir galinti išstatyti 
skaitlingiausią armiją. Ji rubežiuojasi su 
Vokietija ir Japonija. Japonijos impe
rialistai niekados neišdrįstų pulti Ame
riką Ramiajame Vandenyne, žinodami, 
kad Amerikai drauginga Sovietų Sąjun
ga yra Japonijos užnugaryje. Tas patsai 
su fašistine Vokietija, ji niekados nedrįs
tų stoti su Amerika karan Atlanto Van
denyno pakrantėse, žinodama, kad Vo
kietijos užnugary j yra drauginga Ame
rikai Sovietų Sąjunga.

Kiek pirmesniame editoriale “Daily 
News” rašė, kad Anglija atsidūrė šioj 
baisioj padėtyj tik dėka tam, kad ji ne
apkentė Sovietų vidaus santvarkos, kad 
visaip prieš Sovietus intrigavo, kad ne
norėjo gražiai, draugingai sugyventi, 
kaipo valstybė su vąlstybe. Rugs. 29 die
ną minimas laikraštis rašo:

“Pagerinimas santykių su Sovietų Są
junga juk nereikštų, kad mes užgiriame 
komunizmą, arba Sovietų vidaus san
tvarką, kaip nereikštų, kad Stalinas stai
ga pamylėjo kapitalizmą. Tai būtų tik 
tiesioginė, realistinė politika gerovei mū
sų pačių, saugumui mūsų pačių”.

Mes manome, kad tai, labai teisingai 
pasakyta. Mes senai įrodinėjome, kad 
Jungt. Valstijos gali draugingai sugy
venti su Sovietų Sąjunga, nepaisant, kad 
vienos ir kitos šalies vidaus santvarka 
skirtinga. Mes visada nurodinėjome, ka i 
Sovietai neturi jokių pretenzijų pria 
Amerikos, kad visko ko jie nori, kai ) 
rodo jų politika, tai draugingų, teisingų 
kaimyniškų santykių.

Dabartiniu laiku geriems, draugiš
kiems santykiams tarpe Amerikos ir So
vietų Sąjungos kliudo keletas dalykui. 
Viena, tai tas, kad Wall Stryto stambūs 
kapitalistai bijosi darbininkiškos san
tvarkos ir todėl jie baisiai neapkenčia 
sovietinės santvarkos. Ta jų neapykan
ta taip didelė, kaip Anglijoj buvo Cham- 
berlaino, taip akla, kad neleidžia šalies 
prie gražių, draugingų santykių su so
vietine valstybe. Ta jų neapykanta buvo 
aukščiausio laipsnio pasiekus laike Suo
mijos karo provokacijos, kada jie suo
mių fašistus apkrikštijo “demokratais” 
ir jiems teikė pagalbą.

Antra, tai Pabalti jos valstybės. Lietu
vos, 'Latvijos ir Estijos liaudis vienbal
siai nubalsavo įvest sovietinę santvarką

Trečiasis CIO Suvažiavimas
Trečiasis CIO unijų atstovų suvažia

vimas įvyks š. m. lapkričio mėnesio 18 d. 
Atlantic City, N. J. šitaip neseniai pa
reiškė prezidentas John L. Lewis.

Trečiasis Kongreso Industrinių Orga
nizacijų (CIO) suvažiavimas bus bene 
patsai svarbiausias. Gyvename ypatingu 
laikotarpiu—karo pavojus grūmoja Am
erikai. Tasai klausimas, be abejo, iškils 
ir pačiame suvažiavime.

Dešinieji CIO veikėjai, einą su tais, 
kurie nori Ameriką įtraukti į karą, be 
abejo, šiame suvažiavime kels trukšmą. 
Pažangiesiems CIO unijų vadams-dele- 
gatams teks daryti viskas, kad dešinieji 
•nesuskaldytų šios svarbios didžiulės ir 
taip labai Amerikos darbininkams rei
kalingos pažangios organizacijos.

Mes esame tačiau įsitikinę, kad skal
dytojams nepavyks savo pasimojimus 
pravesti ir CIO po trečiojo suvažiavimo 
progresuos dar sparčiau, negu progresa
vo iki šiol.

Dieso Tyrinėtojai N. Jersey
Newark, N. J., spal. 1.— 

Kongresinė Dieso komisija 
pasišaukė tyrinėt 25 narius 
Vokiečių-Amerikiečių Bun- 
do (sąryšio) ir kitus taria
mus penktosios kolonos vei
kėjus. Komisija skelbia, kad 
tarp “penkta-koloniečių” ji* 
nai, girdi, žinanti ir komu
nistų. 

—
Maskva. — Nauja karinė 

sutartis tarp Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos reiškia, 
jog karas plačiau skleidžia
mas, kaip rašo “Pravda.”

... $5.50

... $3.00
$6.00
$3.25

... $8.00

... $4.00
$5.50

._ $3.00

JAPONŲ “ŽVEJAI” SU
IMTI MEKSIKOJ KAIP 

ŠNIPAI
Mexico City, spal. 1.—Me

ksikos vyriausybė.suėmė va
dinamų japonų “žvejų” lai
vą; nužiūri, kad tie “žvejai” 
yra kariniai Japonijos šni
pai.

KRAUSTO MOTERIS IR 
VAIKUS Iš LONDONO
London, spal. 1. — Anglų 

valdžia įsakė moterims ir 
vaikams iš.dkraustyti iš 
Londono nuo vokiečių oro 
bombų.

ir savo kraštų gerovei nutarė jungtis šu 
Sovietų Sąjunga. Žinoma, kad tai tų 
kraštų gyventojų reikalas. Tai jų valia.

Bet ve, Jungtinės Valstijos iki šiol dar 
tą Pąbaltijos kraštų valią nepripažįsta. 
Amerikoj palaiko tų šalių senus konsu
lus, kurie jau nebėra jokiais valstybių 
atstovais, kuriems net tos valstybės pi
lietybę atėmė. Tie konsulai imasi žygių, 
kurie blogina Amerikos ir Sovietų Są
jungos santykius.

Štai ten pat “Daily News” priveda 
faktą, kad iš pietų Amerikos į New 
Yotką atplaukė buvęs Latvijos garlaivis. 
Laivo kapitonas buvo pasirengęs plaukti 
atgal į Latvijos ar kitą kokią Sovietų 
prieplauką. Bet štai Latvijos konsulas 
New Yorke sulaikė laivo kapitoną, kal
tindamas “betvarėje.” Amerikos teisė
jas A. M. Kross paleido kapitoną ir įsakė 
laikyti laivą prieplaukoj, kol bus išspręs
ta, kam laivas priguli, ar' Latvijai, ar 
tam be valstybės konsului. Priežastis to 
įvykio aiški. Jeigu mūsų demokratįska 
šalis skaitytųsi su Pabalti jos liaudies de
mokratiška valia, tai tokių atsitikimų 
nebūtų.

“Daily News” rašo: “Pabaltijos vals
tybės (Lietuva, Latvija ir Estija) buvo 
įsteigtos talkininkų po 1914-1918 metų 
karo, kad atstumti Rusiją nuo jūros. 
Kada proga pasitaikė, tai Rusija tuos 
kraštus atsiėmė atgal. Ar mes dabar tu
rime spirtis, kad būk tos mažos valsty
bės tebegyvuoja?...”

Aišku, kad užsispyrimas faktų nepa
keis. Tas tŲk neleis gerinti Amerikos 
santykius. sw SSSR., kas būtų mums da
bar labai naudinga ir sveika.

Antisemitizmas Amerikos 
Spaudoj

Laikraštukas “In Fact” (redaguoja 
George Seldes) rašo, kad Scripps-Howard 
dienraštyje, “World-Telegram” (išeidine- 
ja New Yorke) vis daugiau pastebima 
anti-semitinč tendencija. Laikraščio sa
vininkas, Roy Howard, sako laikraštis, 
yra didelis žydų neapkentė j as.

Tenka pasakyti, kad visoj eilėj Ame
rikos laikraščių anti-semitizmo reiškiniai 
pastebimi. Kai kur jie yra labai gražiai 
pridengti.

Anti-semitizmas—pirmas žingsnis lin
kui fašizmo. Tai jau yra patirta seniai.

Amerikos lietuvių spaudoje daugiau
siai anti-semitizmo nuodų šiuo tarpu tel
pa “Keleivyje” ir “Naujienose”. Ypa
čiai “Naujienų” redaktorius tuo “pris- 
moku” užsigardžiuoja. Ir tai yra daro
ma, nepaisant, kad “Naujienų” redakto
rius yra žydų tautybės moters vyras!

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Korespondentui,

Pa.
patalpinome
dento pranešimą apie F. Abe-i 

ko-1 
su- 
ra-

Scranton, I
Pirmiau buvome gavę iri 

kito korespon-■

ko prakalbas. Todėl jūsų 
respondencijos negalėsime 
naudoti. Vis tiek ačiū už 
šinėjimą.

Cairo, EgiptasCairo, Egiptas. — Anglų 
orlaiviai kartotinai šturmą-' 
vo italus Solume ir kitur! 
Egipte; supleškino tris italų; 
lėktuvus ant žemės; o Ethi
opia oje anglų lakūnai su
sprogdino bei sudegino kelis 
karinius italų pastatus.

v 4
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Tai darbininkai streikieriai Bethlehem Steel korporacijos dirbtuves Sparrows 
Point, Md. Streikan išėjo 4 tūkstančiai darbininkų. Streikui vadovauja CIO 
unija Industrial Union of Marine and Shipbuilding Workers, Local 33. Darbi
ninkai martuoja dirbtuvę pikietuoti.

, Viso Labo Tik 59-nias Dūšeles 
Teišsivedė

“Didysai tautos vadas,” po
nas Smetona, besivesdamas sa
ve iš tautos ir tik 59-nias dū
šeles' teišsivedęs, nusitarė sa
ve atsivesti ir pas Suvienytų 
Amerikos Valstijų lietuvius.

Kas jį čia kviečia ir ką jis 
veiks čia save atsivedęs? Argi 
aršiausias Lietuvos žmonių ne
vidonas, didžiausias Amerikos 
lietuvių ignorantas ir demo
kratijos graborius — turėtų 
tokias kiauliškas 
drįstų su jomis 
Amerikos lietuvių veidus?

Jeigu jisai dar tebesvajoja, 
kad su amerikiečių pagelba 
vėl galės užsirioglinti ant Lie
tuvos sermėgiaus sprando, tai 
labai klysta. Jau kur-ne-kur, 
bet tarp Amerikos lietuvių to
kių šiaudadūšių neperdau- 
giausia randasi. Man regis, 
kad anas verbliūdas daug len
gviau išsirangys per adatos 
skylutę, negu “tautos vadas” 
vėl užsirangys <ant išlaisvin
tos tautoš>£*ando!

Kad “didžiojo tautos vado” 
misijos per AmG1’ik°s lietuvių 
kolonijas būtų kiek sėkmin
gesnės, aš patarčiau “Dirvos” 
redaktoriui, ponui Karpiui nu
sipirkti kad ir antrarankę šei- 
ni-katarinką.

Veikla Už Save Kalba

Turėjau garbės dalyvauti 
jubiliejiniame Lietuvių' Darbi
ninkų Susivienijimo Seinle, o 
tik porai savaičių praslinkus 
ir ALDLD Centro Komiteto 
posėdyje. Kaip iš Seimo, taip 
ir iš posėdžio išėjau su pa
kilusiu ūpu, didesne energija 
ir pasirįžimu darbuotis abie
jose organizacijose, solidaraus 
draugiškumo lydimas, čia jo
kių užsivarinėjimų, intrigų, 
“užvažiavimų” ar “užšriuba- 
vimų” — nė po kampe stovin
čia šluota neteko pastebėti.

Jeigu LDS Seime buvo pa
sakyta vienas-kitas kompli
mentas, pasivaišinta aštres
niais kritikos žodžiais, tai to 
reikalauja Susivienijimo gero
vė—kritika taiso mūs klaidas 
ir iš kritikos į mes mokinamės. 
Tačiau kas katutes ploja, kad 
pas mus nėra susiklausymo, 
nėra harmonijos, tai tegul ne
užsimerkia prieš mūsų darbuo
tę. >r bent kuris Susivieniji
mas savo vajuose gavo tiek 
gražaus jaunimo, kiek gavo 
LDS, ir ar bent kuris kitas 
Susivienijimas paskleidė tiek 
daug apšvietos savo narių tar
pe ?

Nekalbant jau apie ty- 
miečių merdėjimą, SLA bro
lis broliui gatavi akis išsilu- 
pinėti. Kiekvienas brolis grū
dasi prie tos milioninės kar
vutės tešmenio, o nėra kas ją 
pašertų. Nors yra sakoma, 
kad palieto pienelio užtenka 
šuneliui ir katelei, bet ten, 
nors ir daug pienelio išlaisto- 
ma, o vis* dar neužtenka. Ku
ris tūri aštresnius dančiukus, 
tas daugiau ir laimi.

Negražiai elgėsi SLA Pildo
moji Taryba cenzūruodama 
brolio Jurgelionio raštus. Bet 
dar negražesnė “Tėvyne” pa
sidarė, kuoihet jos redakto

akis, kad 
dirstelėti į

riaus niekas nekontroliuoja. 
Atrodo, kad nelaimingas Jur
gelionis nutrukus pakibs ore 
ir pradės kalbėtis su dvasio
mis.
Jau Tik Trys Menesiai Beliko

ALDLD vajus jau artinasi 
prie pabaigos ir turime tik tris 
mėnesius laiko, kad išpildžius 
savo kvotą, tai gaut bent po 
vieną narį draugijai. Negali
ma sakyti, kad per prabėgu
sius 9 mėnesius mes savo drau
gijai nieko nedavėme. Davė
me, bet jeigu būtume buvę pa
slankesni, tai ir pasekmės būt 
geresnės. Kas jieškojo, tas ra
do, kas dunksnojo, tam buvo 
atidaryta, bet. . .

Kad iš 72-jų kuopų iki šiam 
laikui dar nėra gauta nė pra
keikto cento už šiuos metus, 
tai ką jau ir bekalbėti apie 
naujų narių gavimą? 72 kuo
pos, tai ne 72 nariai! Man 
stačiai nesuprantama, kaip to
kių kuopų draugai sekretoriai 
bei organizatoriai gali dasi- 
leisti iki tokio apsileidimo?

Tad nors su pabaiga vajaus, 
2—Atvirai kalbant
nors per šiuos tris mėnesius, 
draugai, stokime į darbą vyrs 
į vyrą, petys į petį! Atminki
me, kad atsikvėpę laisve mū
sų broliai bei seserys Lietuvo
je laukia iš mūsų knygų ir

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” Redak
cija: Meldžiu man duoti atsa
kymą į šiuos klausimus:

Aš atvykau iš Anglijos į 
Jungtines Valstijas, Philadel
phia. vasario 1 dieną, 1906 
metais ir nesu šios šalies pilie
tis. Dalykas buvo tame: 1919 
metais buvau išsiėmęs pirmas 
popieras, bet po to aš pasipa
sakojau savo draugams, kaip 
aš Amerikon atvažiavau. Jie 
man pasakė, kad esu atvažia
vęs neteisėtai, tai yra, nelega- 
liškai. , Tada aš prisibijojau 
imti antras pilietines popieras, 
idant manęs neišdeportuo'tų. 
Bet dabar, kada reikia regis
truotis, tai aš nebegaliu ki
taip pasielgti, kaip prisipažin
ti apie mano atvažiavimą. Da- 
bąivaš noriu žinoti:

l\Kaip, ar aš turiu pasa
kyti tiesą apie mano atvažia
vimą ?

2. Kur ir kaip galiu sužino
ti vardą to laivo, kuriuomi aš 
atvažiaVau į Jungtines Valsti
jas, į Philadelphią ?

Ar aš dabar galiu pra- 
antrųjų pilietinių popie- šyti

rų?
4. Ar aš galiu tapti šios ša

lies piliečiu?
• 5. Ar man gręsia pavojus iš- 
deportavimo ? x

6. Ar mane gali iš darbo 
prašalinti?

Ačiū už atsakymą.
' “Laisves” Skaitytojas.

Atsakymas.
1. Turite pasakyti visą tie

są apie savo atvažiavimą, 
kuomet registtuositės.

2. Kadangi žinote dieną ir

žurnalo “šviesos”. Jie dar ne
turi tiek ištekliaus, kad ga
lėtų užsiprenumeruoti mūsų 
laikraščius ar nūsipirkti kny
gas. Mūsų pareiga darbuotis 
ant kiek galima, kad mūsų 
ALDLD išleistos knygos ir 
“šviesa” pasiektų Lietuvos 
kaimus, kad nuobodūs ir ilgi 
žiemos vakarai teiktų apšvie- 
tą ištroškusiam dvasiško pe
no mūsų broliui ar sesutei.

Senas Vincas.

Laiškai iš Lietuvos
Aš irgi sulaukiau laiško iš 

Lietuvos. Gavau rugsėjo 16 
dieną su lietuviška, ants- 
pauda ir štampa su Dariaus- 
Girėno atvaizdais ir be jo
kių cenzūrų, kaip paleistas, 
taip ir gavau. To laiško ra
šytojas yra paprastas ren- 
dauninkas. Savo žemės ne
turėjo nei kiek.

J. Kaspariūnas.
Laiškas

Rugpjūčio 3, 1940.
Mūsų brangios giminėlės: 

Laiškutį nuo tamstų gavo
me 2 dieną rugpjūčio. Tai 
ačiū. Mes šiuo sykiu esame 
sveiki visi, ir dėl tamstų 
nuo širdies velinam geros 
sveikatos ir linksmaus gy-

metus, kada pribuvote į Phila- 
delphiją, tai galite sužinoti 
laivo vardą pasiklausdami 
Philadelphijoj .pas uosto virši
ninkus. Veikiausia, jie rekor
dus tebeturi.

3. Antrų pilietinių popierų 
jūs dabar gauti negalite. Tu
rite vėl iš naujo imtis pirmą
sias, nes anos jūsų pirmosios 
popieros paseno.

4. žinoma, kad jūs galite 
tapti šios šalies piliečiu.

5. Deportavimo pavojus ne- 
gręsia. Tiktai veikiausia turė
site legalizuoti savo įvažiavi
mą į Jungtines Valstijas.

6. Iš darbo prašalinti už tai 
negali.

Klausittias.
Gerb. Redakcija! Tankiai 

matau laikraštyje įvairių klau
simų, todėl aš tikiu, kad ir ma-. , ,
no klausimui duosite vietos sa-;biednas, turėjai skursti, ar- 
vo dienraštyje. ba senatvėje nieko neturė-

Mes su draugu ginčijamies damas turėjai elgeta tapti, 
dėl Amerikos konsulato, kuris Tryškiuose dabar yra pilna 
buvo Lietuvoje. Jis sako, kad j ruSų kariuomenės ir yra 
konsulatas sugrįžo su viskuo. Ididelis judSjimas. Viskas 
bet dar visi pasiuntiniai gyvenos, blle tik karo nebuvo, 
na Lietuvoje. Taigi prašysiu ■ Lietuva kaip buvo, taip ir 
Jūsų paaiškinti, kurio teisybė, pasiliks, bet tik skaitysis

Lauksime, atsakymo per 
laikraštį.

Draugiškai.
Skaitytojai, P. M

įjungta tam tikra valstybė 
į So v.- Sąjungą.

Pas mus dabar viskas 
! kaip ir pirma tebėra po se- 

Atsakymas. _ . no. Bažnyčių nepanaikino, 
Kai ginčus vedete ir klausi- vįsur įr viskas lietuviška, 

3 s-.® *:.s
Spaudoje apie tai nesame pa->via1’ ^ail3 11 Paslbks,_ tik di- 
stebėję, todėl negalime tikrai deshes algas mokės. Aš, 
teikti vienaip ar kitaip. (Tąsa ant 5-to puslj

Ketvirtadienis, Spalių 3, 19401 
si.ui 'i. J.i. 1 1 ■" t iTraggjgaaa—■»
Mexico City Antras Did- 

žiausias Miestas Lotynų i 
Amerikoj

Mexico City. — Šis mies-c 
tas, Meksikos sostine, turi 
1,745,355 gyventojus, kaip 
paskelbė vyriausybė rugs. 
27 d., pagal naujausią gy
ventojų sąrašą. Tai antras 
didžiausias Lotynų Ameri
koj miestas. Pirmąją vietą 
ten užima Buenos Aires 
(Argentinoj),- turįs 2,317,- 
755 gyventojus.

Submarinai Atlante
New York. — Atlanto ♦ 

Vandenyne per šimtus my
lių nuo Europos jau plačiai 
veikia Vokietijos ir Italijos 
submarinai, skandindami 
laivus Anglijos ir bepusiškų 
kraštų, vedančių biznį su 
Anglija. Tatai liudija Ame
rikos laivo “Exochorda” ka
pitonas, sugrįžus jam da
bar iš Portugalijos į New 
Yorką.

New York.—“Daily Wor
ker” rašo, kad Amerikos du 
Pontų amunicijos kompani
ja yra išdavus svarbius 
sproginių sekretus Japoni- 1 
jai.

venimo.
Pas mus, švoger, dabar 

linksma gyventi. Mūsų lais
vinto ja Raudonoji Armija 
ir mokytojas draugas Sta
linas mus išlaisvino iš 
vergijos. Pas mus dabar ei
na parceliavimas žemės ir 
mes tikimės gauti žemės 
šmotą. Pas mus dabar eina 
visi darbininkų laikraščiai. 
Mūsų dabar yra kumštis 
stiprus. Dabar nebijome vi
so pasaulio buržujų. Mūsų 
darbininkų ginklas yra stip
rus. Mes darbininkai dabar 
pamatėme, ką Sovietų Są
junga turi. Mes dabar gy
vename už milžiniškų tvir
tovių ...

M. A. Ribikauskas.

Brooklynietė S. Petkienė 
gavo iš Lietuvos sekamą 
laišką:

' Tryškiai, 1940 m.
Rugpjūčio m. 10 d. 

Brangieji, . •
Iš Jūsų iš karto 2 laišku 

gavome, net nustebome, ko
dėl du laiškai, bet patikri
nus iš štampo pasirodė, kad 
vienas laiškas net mėnesį 
pirmiau išsiųstas. Labai dė- ‘ 
ko jame už fotografiją...

Kaip nors stumkimės die
na po dienos bene greičiau 
praeis tie visi neramūs lai
kai} tada žūt būt turėsime 
kartu suseiti gyventi. Pas 
mus dabar nebus blogai nė 
vienam. Žinai, Lietuva jau 
prijungta prie Sovietų Są
jungos, turtai visi nusavinti 
ir dabar, bendrai visiems 
žmonėms duos darbo ir ge
rą uždarbį, netaip, kaip 
anksčiau, kad žmogus buvai

rusų kariuomenes ir yra
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Bankininkams šis vaizdas labai nepatinka, bet ką gi darysi! Kai Newburger Loeb 
Ko išmetė iš darbo devynius unijistus, tai jų draugai ir jie patys tuojau pastatė 
pikieto liniją Wall gatvės (New Yorke) srityj.

Kaukazas
Nuostabus Jo Grožis ir 

Istorija
Iš visų įžymių žemes ru

tulio vietų vargiai tegalėtu
me surasti kitą tokią įžymią 
ir nuostabią šalį, kaip Kau
kazas. Reikia sutikti, kadi 
vidutiniškai išprusę mūsiš
kių Europos dalių žmonės 
retai kuris turi aiškesnį 
vaizdą apie šį nuostabų kal
nyną ir aplinkines jo vietas. 
Kaukazas įžymus savo žmo
nėmis, jų kultūra, gyveni
mu, menu, istorija. Spalvin
giausias vaivorykštės spal
vos negali prilygti Kauka
zo gyventojų spalvingumui. 
15 milijonų šio kalnyno gy
ventojų ir aplinkiniij jo pa
kraščių žmonių kalba maž
daug trim šimtais kalbų, su
daro apie tiek pat savitų 
tautų su savitais papročiais, 
gyvenimo būdu, kultūromis, 
su savita rytietiška apdarų 
egzotika, savitais darbo 
įrankiais, namų apyvokos 
daiktais ir kitokiais būdin
gais bruožais. Kaukazo kal
nų viršūnės aukščiau ir rel- 
jefiškiau, negu Alpių viršū
nės, iškyla blizgėdamos sa
vo sniegynais ir ledynais. 
Kas kartą yra pamatęs 
Kaukazo kalmj didingumą, 
tam jie palieka neišdildomą 
įspūdį. Snieguotomis Kazbe- 
ko, Elbruso ir kitomis vir
šūnėmis Kaukazas ne tik 
blizga, kaip neįvertinamų 
deimantų eilė, bet turi su
rastų ir nesurastų turtų, 
brangesnių už ištisas dei
mantų kasyklas, nes kai ku
rie iš jų, k. a. juoduoju auk
su vadinama nafta, gausūs 
šaltiniai Kaukazo papėdėje, 
Baku apylinkėse, yra ne tik 
neįvertinamai brangūs, bet 
ir būtinai reikalingi mūsų 
laikų kultūros žmonių gyve
nimui. Reikia pažymėti, 
kad net gilios erudicijos ge
opolitinių mokslų žinovams 
ir etnografams Kaukazas 
dar nėra tobulai pažįsta
mas. Pavyzdžiui, paminėti
na nors ir istorinė kalnie
čių tautų istorijos raida, ku
ri yra tiek gausi įvairiais 
įvykiais, kad ir mūsų moks
lininkų ji dar nėra gerai iš
aiškinta.

Kaukazas buvo pažįsta
mas senovės Indijos, Arabi
jos, graikų ir romėnų kultū
rų pasauliui, kaip svarbi 
vieta Artimųjų Rytų tau
toms susisiekti tarp Azijos 
ir Europos kraštų. Dar 
anais laikais Kaukazas per
gyveno įvairių tautų judėji
mus, matė jų persikilnoji- 
mą, dalyvavo kovose už sa
vo tautų laisvę arba savo 
uolynuose ir tarpekliuose, 
šlaituose, už neperžengia

mų prarajų ir kalnų virti
nių, priglausdavo kitas, 
stipresnių priešų prispirtas 
ir persekiojamas tauteles. 
Kaukazo kalniečiams yra 
tekę susidurti kovose su 
arabais, turkais ir persais. 
Tos kovos truko ištisus 
šimtmečius, kai minėtos 
tautos skverbėsi per Kau
kazą, j ieškodamos kelio per 
kalnynus į Europos Rusijos 
lygumas. Bet labai retai ka
da užpuolikams tepasisek
davo nugalėti narsius ir 
laisvę mylinčius kalniečius 
bei kalnų kliūtis, kad galėtų 
persikelti į šiaurinius Kau
kazo šlaitus per uolynus ir 
kalnų bedugnes. Daugumas 
užpuolikų žūdavo, kovodami 
kalnynuose arba patekdavo 
kalniečių nelaisvėn, kurie 
įsiveržėlius nusivesdavo į 
kalnų miškus.

Senovės graikų jūrininkai 
buvo pasiekę Kaukazo pa
kraščius pagal Juodąją jū
rą. Tą legendų skraistės 
dengiamo Kaukazo vietą 
jie buvo ' pavadinę Kolchiso 
arba Kolchidės vardu. Grai
kai Kaukazą buvo pasiekę 
Juodosios jūros keliu.

Romėnai į Kaukazą buvo 
atvykę sausumos keliais, 
kurių anais laikais jie buvo 
daug nutiesę. Cezario, Tra- 
jano laikais Kaukazo pa
kraštyje jie buvo įsteigę 
Kolchiso koloniją.

Apie kaukaziečius tvirti
nama, kad tarpe jų galima 
surasti kuo ne visų pasaulio 
dalių ir rasių atstovų. Nors 
kai kurios gyventojų pader
mės Kaukaze gyvena vienos 
arti kitų, jos, vis dėlto iš 
senų laikų yra išlaikiusios 
savitas, tautines kultūras 
ir papročius. Dabartinėje 
SSSR santvarkoje Kaukazo 
gyventojų kalbos ir papro
čių įvairumai nesudaro gy
ventojams jokių kliūčių ge
rai ir taikingai savitarpyje 
sugyventi.

Naujaisiais laikais Kau
kazo kalniečiai atsidūrė 
tarp dviejų didelių, savi
tarpyje dėl įtakos rungty
niaujančių galybių. Iš vie
nos pusės carų Rusija prieš 
devynioliktą amžių ir devy
nioliktame amžiuje įieško j o 
geresnių ir artimesnių susi
siekimo kelių su Turkija ir 
Persija, todėl stengėsi pri
sijungti Kaukazą ir Užkau
kazę prie savo valstybės. 
Karingiausios Kaukazo tau
tos — dagestaniečiai, čečen- 
cai, čerkesai, osetinai, ab- 
chazirai ir kitos—ilgą laiką, 
ištisus amžius, kariavo su 
į pietų kraštus slenkančia 
Rusijos galybe. Devyniolik
tojo amžiaus pradžioje bu-

si tinka Azerbaidžano ir Ar
mėnijos kraštai. 1914 m. 
karo laikais Batūmo, Karšo, 
Erzerumo* ir Trapezundo 
keturkampis vaidino svar
bų vaidmenį, kai Enver pa
ša čia veltui mėgino atsilai
kyti prieš, Rusiją. Turkijai 
pavyko išsilaikyti tik Karšo 
tvirtovės srityje.

Manoma, kad Kaukazo 
kalnyne yra dar ir neatras
tu gamtos turtu.

J. K.

Japonai Buvo Užėmę Ameri- 
konu Sandėlį Indo-Chinoj
Haiphong, Indo-China. — 

Japonų kareiviai, atėję į 
Francijos koloniją Indo-Chi- 
ną, buvo užėmę ir ameriko
nam priklausantį sandėlį ir 
iškėlę ant jo savo vėliavą. 
Amerikos konsulas dėl to 
užprotestavo; tada japonai 
nuėmė savo vėliavą, vėl iš
kėlė Amerikos vėliavą ir pa
sitraukė iš sandėlio, atsi
prašydami.

ORO ŽYGIAI PRIEŠ 
ITALUS AFRIKOJE

vo prijungtas prie Rusijos 
anapus Kaukazo esąs Geor- 
gijos kraštas. Kovos su lais
vę mylinčiomis ir narsiomis 
kalniečių tautomis Rusijai 
tada buvo nepaprastai sun
kios. Dramatiškiausios jos 
buvo tada, kai prieš šimtą 
metų čerkesų imamas Šami- 
lis pašaukė Dagestano (pa
gal Kaspijos jūrą esančio 
krašto) tautas į “hazavatą”, 
t- y. į šventąjį karą su “ne
tikėliais.” Kovos truko tris 
dešimtis metų, kol pavyko 
sulaužyti imamo Šamilio at
sparumą ir po atkaklaus 
persekiojimo jį patį paimti 
nelaisvėn iš jo aro lizdo Gu- 
nibo.

Iš kitos pusės, tada ir da
bar, Kaukazan veržėsi ir 
veržiasi kita didelė galybė— 
Anglija. Anglams šis kraš
tas buvo ir tebėra svarbus 
dėl dviejų priežasčių:, poli
tinės anglų įtakos išplėtimo 
nuo Indijos ligi Juodųjų jū
rų gyvenančiose tautose, 
kad jos pasidarytų sui gene
ris anglų vartininkai prie 
didžiųjų Anglijos kolonijų 
arba svarbiųjų strateginių 
ir prekybinių jūros kelių į 
kolonijas. Antra priežastis 
yra ta, kad anglai visuomet 
ir visokiais būdais, politine 
ir ekonomine veikla, sten
gėsi įsigalėt Baku naftos 
laukuose. Prieš 1914 m. ka
rą anglų politikams ir už jų 
stovintiems biznieriams bu
vo jau smarkiai pasisekę 
prisiartinti prie ekonominio 
įsigalėjimo Baku naftos lau
kuose.“ Bet 1917 m. revoliu-• 
ei j a ir porevoliucinis laiko
tarpis parodė, kad Baku 
naftos valdymas pareina tik 
nuo Sovietų Rusijos nuožiū
ros. Anglų pastangos suny
ko, ir artimas jiems, kaip 
atrodė, laimikis pasiliko 
tikrųjų jo savininkų ran
kose. Tačiau, kaip anksčiau, 
taip ir dabar, anglai, čia 
remdami Šamilį, vėliau ati
tinkamose vietose veikdami 
diplomatija ir auksu, dabar
tiniu metu politiniais ir de
rybų keliais, tebėra susiinte- 
resavę Baku nafta. Mat, 
Baku naftos laukai iš tik
rųjų yra patys gausingiau- 
si. Naftos pramonė rūpes
tingoj SSSR ūkio priežiūroj 
čia tebekyla. Baku apylin
kėse yra išaugę ištisi naf
tos miškai. Baku naftai per
leisti į Juodosios jūros uos
tus, Batūmą, ir į kitas apy
linkes yra įrengti naftos 
vamzdžiai.

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas. — Anglų 

lakūnai oro bombomis pleš
kino italų Jarabub fortą Li
bijoj ir sunaikino daugelį 
italu kariniu trokų. Susikir- 
time žuvo vienas anglų ir 
vienas italų lėktuvas.

Italų orlaiviai atakavo 
anglų salą Maltą ir šiek tiek 
nuostolių padare. Anglai | 
nukirto žemyn vieną italų 
bombanešį.

Malone, N. Y.—Čia rugs. 
30 d. buvo jau 7 laipsniai 
šalčio.

Pagaliau, paminėti nas 
dar vienas ypatingas geopo
litinis punktas, priklausąs 
prie Kaukazo, tikriau, Už
kaukazės šalies. Tai vieta 
netoli legendarinio Ararato 
kalno, kur susitinka trijų 
valstybių sienos: SSSR, 
Turkijos ir Persijos. Čia su-

Atidaryta Naujos Gimnazijos 
ir Progimnazijos Lietuvoje
KAUNAS. — švietimo liau

dies komisaro nutarimu, Kau
ne įsteigtos 5 naujos valstybi
nės gimnazijos: 3 lietuvių dės
tomąja kalba ir 2 žydų. Gim
nazijos pavadintos:* .Kauno 
VIII, Kauno IX, Kauno X, 
Kauno šolomo Aleichemo gim
nazija ir Kauno XII gimnazi
ja. Vilniuje įsteigtos trys nau
jos gimnazijos lenkų dėstomą
ja kalba ir trys žydų dėsto
mąja kalba. Vilniaus pirmo
sios šešios gimnazijos šiemet 
nuo pirmos klasės veiks su lie
tuvių dėstomąja kalba. Vil
niaus 1 (Vytauto D.) ir II (Bi
rutės) gimnazijose jau ir peri
nai visi dalykai buvo dėstomi 
lietuvių kalba. Naujai įsteig
tosioms lenkų dėstomąja kalba 
gimnazijoms direktoriais pa
skirti Dr. Trukanas, Kar. Bie
linis ir L. Nastopka. Taip pat 
šviet. liaudies komisariatas 
leido atidaryti eilę naujų pro
gimnazijų, būtent: Sedoje, 
Skapiškyje, Leipalingyje, Erž
vilke, Krakėse, Dusetose, Kur
šėnuose. Kiek anksčiau buvo 
atidarytos Švenčionėlių ir Mer
kinės progimnazijos. Prie jau 
veikiančių progimnazijų leis
tos atidaryti ketvirtosios kla
sės (vadinasi, einama pilnyn 
į gimnazijas) šiose vietose: 
Anykščiuose, Žemaičių Nau
miestyje, Ramygaloje, Vilkijo
je, Šilalėje, Žagarėje ir Viekš
niuose.

Suaugusiųjų švietimo -dar
bui pastatyti ant tikro ir tei
singo pamato jau paskelbtas
Suau^usiųjų švietimo reikalus 
aptariąs įstatymas, paruoštos 
tam įstatymui vykdyti taisyk
lės ir baigtas ruošti suaugusių
jų mokyklų tinklo, projektas. 
Pagal projektą, suaugusiems 
šviesti pirmiausia numatyta 
įsteigti įvairūs kursai, būtent:

‘Kuprotas Oželis’
—-—:----------Juokinga Operetė, Parašyta S. Čiurlionienės-------------- ===

Vaidylom Vadovauja Jonas Valentis, Muzikai Kompozitore Brone šalinaitė 
Rengia Bangos Choras. Veikalą sulos Sietyno Choras
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LIBERTY HALL, 271 Second St., ELIZABETH, N. J. 
įžanga 50 centu. Vien tik šokiams 25 centai Durys atdaros 6 v. v. Vaidinimas prasidės 7 v. v.

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ
“Kuprotas Oželis” vaizduoja mūs senoje tėvynėje jaunos lietuvaitės pažeistą širdį, verčiamos 

tekėti už seno našlio. Bet tikra meilė laimi kovą ir mūs juokdariui Jonui tenka Onytė.
_______________________ ____ _____________________ VEIKIANTIEJI ASMENYS: ------------------------------------------------------------------------- ;

Onytė—O. Stehnokaitė, Jonelis—R. Žukauskas, Motina—T. Stonkienė, Pirftlys—"f. Ka&klaučius, Našlys—J. Sukackas.

Visus Užkviečia BANGO CHORAS. “ :

Bangos Choras, Vadovaujamas Aldonos Klimaitės

lietuvių kalbos, rusų kalbos, 
politinio auklėjimo ir atskirų 
profesijų, kaip batsiuvių, sta
lių, fabrikų darbininkų ir pan. 
Kursai bus steigiami profesi
nių sąjungų, visuomeninių or
ganizacijų ir valstybiniai. Be 
kursų numatytos steigti ir sis- 
tematingos mokyklos: pradi
nės, nepilnos vidurinės (jos at
stos progimnazijas) iiį pilnos 
vidurinės, atseit, gimnazijos. 
Liaudies universitetai bus stei
giami tiems, kurie negalės sis- 
tematingai lankyti vidurinių 
mokyklų. Tarp liaudies uni
versitetų- ir vidurinių mokyk
lų bus toks skirtumas, kad vi
durinėje mokykloje reiks išeiti 
visus dalykus, o liaudies uni
versitete bus galima pasirinkti 
atskirą šaką ir joje mokslintis. 
Tokiuose liaudies universite
tuose numatytos šios šakos bei 
fakultetai: Visuomeniniai po
litiniai mokslai, humanitari
niai (literatūra, istorija), ma-j 
tematikos—gamtos. Vėliau to
kių šakų bei fakultetų numa- Į
tyta įsteigti daugiau.

kaip atskira suaugusių Švieti
mo įstaiga bus darbo fakulte
tai. Jų uždavinys parinkti ga
besnius darbininkus iš valstie
čių masės ir parengti juos ti
krajam universitetui (ne liau
dies). Tie darbo fakultetai at
stos darbininkams gimnaziją, 
tik su tuo skirtumu, kad nerei
kės kaip gimnazijoje mokytis 
visų dalykų, kurie paprastai 
einami, bet tik savo pasirink
tąjį, kuris būtinai reikalingas, 
kad galėtų įstoti į universitetą. 
Toks būdas darbininkams ne
paprastai palengvins mokslini- 
mosi kelią. Pirmiausia tokie 
fakultetai numatomi steigti 
Kaune, Vilniuje, vėliau Dotnu-

(Tąsa ant 5-to nusl.)

Paskilbusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS
Dar galit pas mane gaut

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimų^ adresuoki t: 

J. BARKUS
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Visai

Dienraščio “Laisvės”
KONCERTAS

Bus*

Lapkričio 10 November
1940

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVENUE

BROOKLYN, N. Y.



Ketvirtai puslapis *
■ BM

Atsisveikinkite su Lietuviškais Skirtingi Paveikslai
Dvarais ir Vargšų Neprieteliais 

Buvusiais Ponais
• (Tąsa)

SMETONOS DVARO RŪMUOSE 
Kareiviai ir Policija Daugiau Nesaugo 

Užugirio Dvaro
Visi vieškeliai Ukmergės apskrityje 

yra geri ir pavyzdingai sutvarkyti, ta- 
\ čiau kelias iš Taujėnų į Užugirį (šitaip 

Smetona vadino savo Užulėno dvarą) 
yra nepalyginamai geresnis už visus ki
tus apskrityje esančius kelius, ir auto
mobilis juo slysta taip lygiai ir lengvai, 
kaip ir geriausiu plentu.

Kraštas čia skurdus ir nualintas. Tik 
vienoje kitoje vietoje raudonu stogu nu
rausta gražesnis vienkiemis, o šiaip tik 
samanoti šiaudiniai stogai ir išžirgusio- 
mis sienomis seni ir pajuodę namiūkš
čiai. Kiekviename žingsnyje aiškiai fna- 
tyti/kad valstietis čia dar niekad nema
tė žmoniškesnio gyvenimo, kad jis čia 
amžiais pasmerktas skurdui ir rūpes
čiams.

Smetonos dvaras, kuriuo rūmai ir tro
besiai yra nauji, moderniški ir gražūs, 
aštriu kontrastu įsirėžia į apylinkes, dar 
labiau pajuodindamas juodas valstiečių 
dienas.

Dideli pradžios mokyklos rūmai at
kreipia pravažiuojančių dėmesį, parody
dami tikrąjį kelią į dvarą. Kaimui šita 
mokykla yra per didelė, ji mokslo metų 
laiku būva pustutėlė, užtat Užulčno 
apylinkių vaikai turi žymiai daugiau pa
togumų, negu kitose kaimų pradžios mo
kyklose. Tačiau “vadas” juk turėjo kokiu 
nors būdu parodyti savo domėjimąsi apy
linkių kaimais ir palodyti žmonėms, jog 
jis galįs netik automobiliais važinėti, bet 
'ir gražias mokyklas statyti.

Vis tik neilgai tenka stebėtis didžiuo
ju pradžios mokyklos pastatu. Automo
bilis atsiduria ties dideliu ir gražiu Užu
girio parku, pasuka parko pakraštyje 
einančiu keleliu ir sustoja kieme prieš 
rūmus, kurie nieku nesiskiria nuo pačių 
puošniausių rūmų senuose buvusiųjų ma
gnatų — grafų ir kunigaikščių—dvaruo
se, nors jie yra dar visai neseniai statyti.

.Keistą skonį turėjo Smetona. Jis sten
gėsi nei žingsniu neatsilikti nuo dvari
ninkų ir kapitalistų, ir tatai labai ryš
kiai matyti jo rūmuose, parke ir skvere. 
Rūmai erdvūs, dideli, dviejų aukštų. Dvi
gubos kolonos laiko balkoną, iš kurio 
Smetona mėgdavo gėrėtis ežeru ir pla
čių apylinkių vaizdais. Antra veranda 
yra rūmų gale ir iš jos matyti vieške
lis, gyvate vingiuojąs iš Taujėnų./Apa
čioje kolonų prie plačių laiptų rūmų vai
zdą “papildo” 2 sargybiniams būdutės, 
nudažytos žalia, raudona ir geltona spal
vomis.

Dvaro darbininkai, pasakoja, kad šil
tose būdutėse žiemą ir vasarą prisiglaus- 

• davo nuo oro darganų sargybiniai—ka
reiviai ar policininkai, kurie saugodavo, 
kad niekas nereikalingas neįeitų į rū
mus, nežiūrint, ar juose gyveno, ar dar 
nebuvo atvykęs “visų mylimas vadas.”

Prieš rūmus, pagal seną ir visuose 
dvaruose matytą pavyzdį, yra didokas 
skveras, kuriame yra kelios gėlių klom
bos.

Prieš kelerius metus jaunalietuviai, 
pataikaudami savo “didžiajam” šefui, ši
tame svėrė pastatė didoką paminklą, ku
ris dabar tik liudija buvusio despoto 
trumparegiškumą ir jo pasiryžimą sto
vėti “tautos priešakyje” ir likti... ne
mirtingu. Jaunalietuviai visada pabrėž- t 
davo esą skaitlingiausia ir labai pajėgi j 
krašto organizacija, tačiau visoje šitoje 
organizacijoje neatsirado nei vieno žmo
gaus, kuris būtų sugalvojęs bent paken
čiamai skoningas paminklui epigramas. 
Mes tryse skaitėme paminklo šonuose už
rašus, kartojančius prąamžių, likimą ir 

Ikt. iš Smetonos leksikono žodžius, ir visi 
trys negalėjome suprasti, kodėl nesurado 
jaunalietuviai žmogaus, kuris bent būtų 
pastebėjęs, kiek juokingai nevykusios ir 
kvailos tos frazės.

•\ Kieme mus sutiko dvaro kalvis Felik- 
į 1 sas Stankevičius, kuris atkreipė mūsų 
| dėmesį į kitus dvaro trobesius, kadangi 
| į rūmus dabar negalima įeiti.

Šitas dvaras anksčiau priklausė kun. 
Radvilai ir buvo vadinamas Užulėnio pa- 
livafku. Smetonai vardas nepatiko, ir jis 
pakeitė vardą, pavadindamas jį Užugi- 
rio kiemu. Palivarko trobesiai, kada jį 
nupirko tautininkai už iš tarnautojų su
rinktus pinigus, buvo labai prasti ir ap
leisti. Dabar visi trobesiai nauji. Dalis 
trobesių yra akmeniniai, bet kiti—medi
niai. Dvare yra net keli gražūs gyvena
mi namai, skirti ne kumečiams dvaro 
darbininkams, bet kitiems, nieko bendra 
su dvaru ir jo darbais neturintiems rei
kalams. Tvartai, klojimai erdvūs. Visi 
trobesiai raudonai dažyti, gerai įrengti, 
nors Smetona nei pirštu neprisilietė prie 
trobesių įrengimo. Tautininkai pasisten
gė, kad dovana būtų galutinai pilna ir 
kad “mylimas vadas” jau nesinervintų 
vištidžių ir kiaulidžių statybos reikalin
gumu. Užtenka tiktai iš kiemo žvilgterti 
į rūmus, į ūkio trobesius ir į kiemo su
tvarkymų, kad būtų galima tvirtinti, jog 
110 hektarų dvaro žemės žymiai pigiau 
kaštavo, negu dvaro trobesių išstatymas.

Dvare dirba dvi kumečių šeimos, 4 
samdyti bernai, kalvis ir šėrikas. F. 
Stankevičius tvirtina, kad, nors dvaruo
se kumečiams už darbus mokamas nepa
prastai menkas atlyginimas, tačiau Sme
tona neparodė pavyzdžio atsižvelgti į 
sunkias kumečių darbo ir gyvenimo są
lygas ir kumečiams mokėjo tokį patį že
mą atlyginimą. Kumetis už metų darbą 
dvare'gaudavo butą, kurą, 150 litų ir 30 
centnerių javų ir 6000 kv. metrus žemės 
bulvėms sodinti. Bernai už darbą gauda
vo metinį atlyginimą—4-5 šimtus litų už 
darbo metus. Šitokį atlyginimą už darbą 
bernai gaudavo ir kituose dvaruose bei 
ūkiuose, tačiau skirtumas tik tokis, kad 
kitur jie gaudavo ir rūbus, o Smetonos 
dvare rūbų negaudavo.

Dvaro žemė yra gera, nepalyginamai 
geresnė už apylinkėse esančias žemes. 
Smetona tik retai pasirodydavo ūkyje, o 
ūkį tvarkė šitam reikalui pasamdytas 
ūkvedis. Dvare buvo gera karvių banda, 
kuri dabar kiek susilpnėjusi. Darbininkai 
nežino, ar šitas dvaras duodavo Smeto
nai didelį pelną, tik žino, kad Smetona 
labai didžiuodavosi savo dvaru, nuolat 
darbininkų klausinėdavo, ar jie galį kur 
surasti kitą tokį gražų dvarą Lietuvoje.

>

Tik vasarą atvažiuodavo Smetona į 
Užugirį. Kartais jis čia pasilikdavo tik 
2-3 dienas; atostogų metu Smetonai į 
Užugirį atvažiuodavo vasaroti. Smeto
nienė niekad nei neužsukdavo į tvartus, 
o tik ’iš tolo pasidžiaugdavo mykiančio- 
mis karvėmis. Smetona pasivaikščioti 
išeidavo į parką ir į paežerę. Darbinin
kai niekad nematę, kaip gyvena “dideli 
valstybės vyrai,” bet vis tik dažnai ste
bėdavosi Smetonos atsargumu: rūmus 
nuolat saugodavo 6-7 policininkai, stro-, 
piai nešdami sargybas prie rūmų ištisus 
metus. Kada vasarą atvykdavo į Užugirį 
Smetona, jį atlydėdavo 30-50 kareivių 
•būrys, policininkus pakeisdavo saugumo 
valdininkai, kurie ne tik užimdavo pos
tus dvare, bet pasklisdavo ir plačiose 
apylinkėse.

Dabar jau nėra Smetonos, nėra karei
vių, nėra policijos. Rūmai tušti ir vieni
ši. Sargybinių būdelės aplipintos prieš
rinkiminės propagandos plakatais su už
rašais : “Šitoki ponai Lietuvą valdė, kiek ' 
jie pragėrė, kiek jie pravalgė.” Raudo
na vėliava plevėsuoja dvare, kuriame 
dar taip neseniai darbininkas nedrįso nei 
pratarti laisvesnį žodį.

Dvaras nepasigenda buvusio šeiminin
ko. Darbininkai žino savo darbą, ir jo
kių susitrukdymų derliaus nuėmimo dar
buose čia nebuvo.

Darbininkai nekantriai laukia matinin
ko, kuris išspręs dvaro likimą, ir tariasi, 
kaip galima išsaugoti dvarą nuo išdras- 
kymo, kuris tik būtimi nuostolingas šitam 
ūkiui, turinčiam tokius puikius trobesius 
ir tokią gerą galvijų bandą. Galimas 
daiktas, kad į šituos darbininkų pagei
davimus bus atkreiptas rimtas dėmesys, 
ir Smetonos dvaras bus paimtas valsty
bės reikalams.

(Tąsa bus)

(Iš Legijono Konferencijos) 
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Praslinkus dvidešimt metų 
nuo Pasaulinio karo, rugsėjo 
24 d. Bostone suvažiavo iš vi
sų Amerikos kampų daugiau
sia to karo veteranų-legijonie- 
rių, Jie čiaVsūvažiavo atlaiky
ti savo metinę^ konferenciją ir 
pasisakyti, kur jie stovi. Prieš 
šią konferenciją, visa mūsų ša
lis labai daug kreipė domės j 
Amerikos Legijoną, nes tai mi- 
litarinė organizacija. Legijo- 
nieriai yra karo ekspertai ir 
jie pažįsta gerai karo prasmę. 
Juk niekas kitas, kaip jie per
gyveno pereito karo baiseny
bes : lipti per draugų lavonus, 
vynioti sužeistų žaisdas, iš
klausyti tuos balsus, kurie šau
kėsi damušti, patys buvo su
žeisti ir pergyveno baisias 
kančias, didžiuma likos ap
nuodytais nuodingais gazais, 
tūli išbadavo ištisas savaites 
šaltyj ir šlapioj pelkėj turėjo 
“miegoti”, jie matė, kad vis
kas yra teriojama ir patys te- 
riojo, kas tik pakliuvo priešo 
teritorijoj. Jokia gamtos rykš
tė : viesulas, potvyniai, nepa
liko tokių žiaurių pėdsakų Eu
ropoj, kaip pereitas Pasaulinis 
karas.

gijono paveikslas, ant kurio 
žiūri Amerikos nuliūdus visuo
mene ir jaunuoliai.

Skaitytojau! Dabar pasiimk 
paskutinį “šviesos” numerį ar
ba mūsų laikraščius, ir pasi
žiūrėk į paveikslą, kur Lietu
vos liaucjis susirinkus ir spren
džia savo šalies - likimą. Ten 
tūkstantinės minios, išpūtę 
ausis klausosi savo vadų, ku
rie duoda pranešimus apie 
tėvynės likimą. Tūkstantinė 
minia, kuri nesudaro mažiau
sio šlamesio— viešpatauja ty
los šventė. Tame suvažiavime, 
mitinge, konferencijoj nėra 
ponų. Ten susirinkęs valstybės 
kamienas iš valstiečių, amati
ninkų, krautuvninkų, meninin
kų, mokslininkų ir fabriko 
•darbininkų. Minia tyliai klau
sosi ir gaudo kiekvieną prane
šėjo žodį, nes ji žino, kad kal
ba ne kokis pasamdytas kapi
talistų bernas, bet Lietuvos sū
nus, kuris visas laikas sąžinin
gai dirbo ir kentėjo katargoj 
dėl šviesesnės ateities Lietu
voj.

Taigi, kuomet suvažiavo iš 
visų Amerikos kampų legijo- 
nieriai ir Bostono gatvėmis 
maršavo apie du šimtai tūks
tančių, tai bent armija buvo! 
Tokios armijos balsas be galo 
didelis ir jis reiškia labai 
daug. Jų balso laukė visa pro- 
gresyvė Amerikos visuomenė, 
o labiausiai laukė, tai Ameri
kos jaunuoliai—veteranų sū
nūs.

Visai neturiu tikslo legijoną 
paniekinti, nes žinau gerai, 
kad didelė dalis legijono susi
deda iš šviesios inteligentijos 
ir iš sveikai protaujančių le- 
gijonierių. Taipgi nemažai ir 
mūsų brolių lietuvių jame pri
klauso, tame skaičiuje ir 
dienraščio “Laisvės” skaityto
ji-

Reikia pasakyti, kad kuo
met legijonieriai suvažiavo į 
Bostoną, kai kurie iš jų elgė
si gana prastai. Stiklus dau
žė, smuklininkams už gėri
mus nemokėjo. Viešbučiuose 
lovas mėtė per langus, stalus 
vartė, savo žmonas vedžiojo 
ant grandinėlių. Pirko baltas 
žiurkes ir leido krautuvėse, 
kur daugiausia buvo susirin
kę moterų. Vienoj vietoj su
sistabdė veselifą, išsitempė 
jaunąją ir valkiojo gatvėm. 
Tą visą gatvinė spauda ne tik 
toleravo, bet ir jų paveikslus 
talpino ant pirmų puslapių. 
Parodos metu buvo sužeista 
ir nuvešta ligoninėse keturi 
šimtai žmonių ir nuostoliai sie
kė šimtus tūkstančių.

Kadangi konferencijas po-J? 
litikieriai atlaikė įvairiuose 
viešbučiuose, ,tai pačioj konfe
rencijoj buvo perskaityti tik
tai jų planai ir duota legijo- 
nuf užgirti. Konferencijoj 
Amerikos Darbo Federacij.os 
galva ponas Green perskaitė 
savo dekretą, kad apie keturi 
milijonai organizuotų darbi-1 
ninku, jo kontrolių ojami, 
“visi” sutinka su dabartine 
konskripcija ir pilnai sutinka, 
kad Anglijai būtų teikiama 
visokeriopa pagalba šiame ka
re. Jį pasekė visi kiti aukšti 
Legijono komandieriai.

Daugelis iš skaitytojų pa
klaus, kodėl konferencijoj nie
kas tiejn komandieriams nepa
sipriešino ? Kur tie legijonie
riai, ką maršavo į Washing- 
toną ir reikalavo bonų ? Kas- 
gi taip nekultūringai elgėsi 
Bostono gatvėse ?

Legijonierius visų pirma 
reikia klasifikuoti į tris kla
ses, nes jis susideda iš trijų 
klasių: turčiai, vidurinė klasė 
ią darbininkai. Pirmosios dvi 
klasės nemaršavo į Washing- 
toną, nes joms nebjivo reikalo. 
Maršavo darbininkai. Gi kon
ferencijoj niekas prieš tuos 
ponus negalėjo pasipriešinti, 
nes čia darbininkai neturėjo 
lėšų atvažiuoti (didžiumoje 
suvažiavo turčiai ir vidurine 
klasė). Tai maždaug toks le-

Jaunutis.

Lawrence, Mass
Rugsėjo 22 dieną čia kalbė

jo Smetonos bernelis, kuris at
vyko “American Legion” lai
vu, būtent, kunigas M. Urbo
navičius. Jis tiek primelavo, 
kad net pats save sumušė be
meluodamas. Sakė, kad būk 
Rusijos komunistai atimą viską 
iš kunigų, nieko jiems nepa
lieku, bet paskui kalbėjo, kad 
paliko 2 paklodes ir po vieną 
peilį, videlčių ir šauktšą. Ge
rai apsvarsčius, juk tiek ku
nigui ir užtenka, kaipo sen
berniui. Juk jis šeimos netu
ri, tai kam jam reikia dau
giau paklodžių, peilių ir vi
delčių ! Pertekliaus nereikia, 
nes perteklius veda prie piktos 
pagundos. Kunigų perteklius 
tegul eina ūkininkams, kurie 
turi užlaikyti dideles šeimy
nas, o kurie tačiau neturėjo 
nei vieno videlčio ir turėjo 
valgį burnon nešti savo pirš-
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tais. Be to, kunigai turėtų pil
dyti Kristaus gyvenimą, kuris 
juk su naginėmis vaikštinėjo ir 
žmoniškų drapanų neturėjo. 
Na, o mūsų kunigai tikrai po
niškai apsirengę ir didelius 
pilvus užsiauginę. Taigi, ko
munistai daro gerai, jeigu jie 
verčia kunigus gyventi Kris
taus gyvenimu. Ir kun. Urbo
navičius turėtų ant asilo joti, 
o ne automobiliais važinėti.

Paskui kunigas verkia apie 
ūkininkus, būk jiems esą blo
gai, nes iš jų žemes atėmę. 
Bet iš kokių ūkininkų ? Ogi 
iš dvarininkų ir kunigų, kurie 
turėjo po tris ir penkius va
lakus žemės. Tai dėl to grau
dus verksmas ponams kuni
gams ir Semtonos pakalikams. 
Bet darbo žmonėms, tai la
bai gerai. Gavę žemės, jie ga
lės pragyvenimą pasidaryti, 
nereikės kitiems vergauti.

Detroit, Mich.
Atlikime Savo Užduotį!

Detroito lietuvių organiza
cijos, pavieniai nariai ir visi 
pirmieji “Vilnies” ir “Laisvės” 
vajininkai! VAJUS jau Čia 
pat! O mes nesame prisiren
gę ir jokio plano neturime, 
kaip mes pasieksime kiekvie
no lietuvio buveinę, lietuvių 
organizacijas, pavienius narius 
ir biznierius. Na, o mes turi
me tą užduotį atlikti, kad nuo 
šio vajaus turės rastis kiek
vienoj lietuvių grįčioj, kiek
vienoj biznio įstaigoj “VIL
NIS” IR “LAISVĖ”, žodžiu 
sakant, kad nesirastų nei vie
no lietuvio Detroite, kuris ne
skaitytų “Vilnį” arba “Lais
vę”.

Todėl, kad tą viską atsiek
ti, mes turime susirinkti, pasi-

Sklokos fatfebelis M. Sta- kalbėti, susiorganizuoti, pasi- 
kionis nori išnaikinti visus ko
munistus. Tačiau benaikinda- 
mas komunistus greičiau su
naikins saVo protą, kurio ne 
per daugiausia turi.

Banditai apipiešė krautu
vę po num. 481 Broadway. 
Pasiėmė $137.17 Krautuvės 
savininką ir kostumerius suva
rė į kitą kambarį, o pinigus 
pasiėmė ir pabėgo.

Septyni šimtai Showsheen 
Mill dirbtuvės darbininkų va
žiuoja Pasaulinėn Parodom 
Išvažiuos spalių 11 dieną. 
Taipgi važiuos darbininkai ir 
Wool ir Ayer Mill. Kelionė į 
abi pusi septyni doleriai. Už 
tą. pačią mokestį -galės ir pa
rodą pamatyti.

Maple parko kliubas kvie
čia visus Lawrence ir apylin
kės lietuvius atvažiuoti į par
ką ir pasilinksminti subatomis 
ir nedėliomis. Visuomet įvyks
ta išvažiavimai ir piknikai, ar 
sniegą, ar lyja. Gera orkes
trą grajina kas subatą lie
tuviškai ir amerikoniškai. 
Įžangos jokios nėra. Tai pui
ki proga pasišokti. Atvažiuo
kite patys ir atsiveškite kitus 
su savim.

L. K. Biuras.

daryti planus ir pradėti VA
JŲ. Tik tuomet atsieksime šį 
tikslą ir atliksime savo už
duotį, Todėl penktadienio, 
spalių 11 dienos, 7:30 valan
dą vakare, Draugijų Svetainė
je, 4097 Porter St., šaukiame 
į susirinkimą visų organizaci
jų valdybas, pavienius narius, 
ir visus, kurie tik myli pa
žangiąją teisingą spaudą. To
dėl, viską padėję į šalį, daly
vaukite šiame susirinkime!

šiemet laimėjimo vėliava 
turės tekti Detroitui!

Kviečia prirengimui vajaus 
komitetas:

J. Baronas, 
A. Dapšis.

Ar Visi Lietuviai Prisirengę 
LLD 25 Metų Jubiliejui?
Nedėlioję, spalių 27 dieną, 

Finų Svetainėje, Fourteen ir 
McGraw Sts., Jubiliejaus Ba- 
zaro Ruimas atsidarys 2 va
landą- po pietų. Prakalbos ir 
koncertinė programa prasidės 
6 valandą po pietų. Šokiai, 
prie puikios muzikos, prasidės 
8 vai. vakare. Įžanga prie 
langelio 40c., iš kalno perkant, 
35c. Todėl nusipirkite visi iš 
kalno tikietus! Tikietus gali
ma gauti pas kiekvieną LLD 
52 ir 188 kuopų narį. Nepa
mirškite 27 d. spalių!

Jokūbo Sūnus.

a
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LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

Visų dienraščio “Laisvės” patriotų prašome tuojaus stoti 
j vajų gavimui naujų skaitytojų.

Vajus Prasideda 1 d. Spalių
Baigsis su 15 d. Lapkričio

Prašome visą “Laisvės” skaitytoją gauti savo dienraščiui nors po 
vieną naują skaitytoją.

PINIGINES DOVANOS KONTESTANTAM
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; 

9—$7; 10—$5.

Stokite į vajų tuojau, gaukite 
savo dienraščiui naujų skaityto
jų ir gaukite sau vienų iš aukš
čiau nurodytų dovanų.

“Laisves” kaina metams $5.50 
ir pusei pietų $3.00. Brpoklyne 
metams $6.00, pusei metų $3.25.

, Naujiems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra. Nes viskam 
brangstant prisieis pakelti ir “Laisvės” kainą. Kurie užsisakys 
naujai ar atsinaujins ją laike vajaus, tiems per visus metus ne
bus pakelta prenumerata.

Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

“LAISVE” 427 Lorimer St Brooklyn, N. Y
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SUDEGINO BALSAVIMŲ 
REKORDUS

Jersey City, 'N. J.—Teis
me miesto raštininkas Ro- 
sengard prisipažino, kad jis 
sudegino balsuotojų knygas. 
—Stengėsi paslėpt vietinės 
politikierių mašinos sukty
bes rinkimuose.

Italai Sužeidę Didelį Anglų 
Karo Laivą

V > a;
f U V .

Roma. — Italų komanda 
teigia, kad jų submarinas 
sunkiai sužeidęs didelį 
glų karo laivą rytinėje 
lyje Viduržemio Jūros.

an- 
da-

Šitaip upe švedai gabena malkas savo sostinei 
Stockholmui dėl žiemos.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų vyriausybe arešta
vo penkis anglų žibalo kom
panijų viršininkus ir atme
tė Anglijos reikalavimą 

_1 juos paliuosuoti.

Wilkes-Barre, Pa.

susirinko ne mažai, 
susirinkę daugiau, 

buvę rengiama bent 
vakarą, o ne šešta-

Rugsėjo 21 d. buvo suruoš
tos ALDLD 43 kp. prakalbos 
drg. Abekui, neblogai pavyko. 
Publikos 
Bet būtų 
jei būtų 
kurį kitą 
dienio.

Mūsų publika šeštadienių 
vakarais neįpratus lankyti 
prakalbas, ir turi kitokių rei
kalų bei kitokių progų laiką 
praleisti. Taipgi negalima ap
silenkti nepriminus, kad pra
kalbos buvo rengiamos ant 
greitųjų. Permažai laiko tu
rėjo draugai išplatinti pagar
sinimus.

Kiek man teko patėmyti ir 
nugirsti iš šalies, tai drg. Abe
ko prakalbos publikai patiko. 
Aną dieną netyčiomis sutikau 
vieną gerą parapijoną. Jis 
man sako: “Aną vakarą ma
čią ir tave prakalbose. Kaip 
tau patiko ?” Atsakiau : “Man I 
patiko, o kaip tamstai pati
ko?” Jis man sako: “Patiko, 
moterėle, patiko man. 
Tas bolševikas gerai moka pa
pasakoti, tik kažin ar jis ne
meluoja. Jeigu teisybė, kaip 
jis sako, tai ir mano brolis Lie
tuvoje gaus žemės, ir gal jis 
man duos ramybę ir neprašys 
manęs, kad aš jam siųsčiau 
pinigų, žinai, kad aš buvau 
priverstas sustoti jam rašęs 
laiškus. Nes aš patsai be dar
bo jau treti metai ir pusba
džiai su šeimyna gyvenu.”

Klausė jis manęs: “Ar neži
nai, kada vėl tas žmogus kal
bės?” Aš jam atsakiau, kad 
nežinau, bet tiek galiu pasa
kyti, jog ne paskutinės pra
kalbos, greičiau ar vėliau kas 
nors atvyks į W. B. su pra
kalbomis, jei ne jis, tai kas 
kitas.”

Jis man atsako: “Aš norė
čiau dar girdėti jį kalban, aš 
norėjau klausimą pastatyti, 
bet neišdrįsau.”

Būtų gerai, kad wilkes- 
barriečiai surengtų prakalbas 
tankiau, atrodo, kad žmonės 
interesuojasi prakalbomis.

Šermukšnė.

LAIŠKAS Iš LAISVOS 
LIETUVOS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
miela sesutė, iki šiol gavau 
apie 200 Lt. mėnesiui algos, 
o dabar numatau gauti apie 
250 litų mėnesiui. Tad, ma
tai, viskas į gerą pusę rodo. 
Mes kaip gyvenome, taip ir 
tebegyvename po seno, mes 
—Veronika, aš ir Kriselė 
gyvenam savo namuose 
tėveliai valsčiuje...

Reikia tik melstis ir dar 
pielstis, kad Dievas duotų 
kad praeitų tie visi neramu
mai. Tada tikrai Jūsų visa 
šeimynėlė turėtumėte atva
žiuoti į Lietuvą ir čia taip 
lengvai galėtume susitvar
kyti ir visi kaip ponai gy
venti. Mes su tėveliais labai 
gerai

o

sugyvename...
Tėveliai, brolis, 
Veronika ir Krisele.

i ' i lininiui - i .mu .. ..

dėjo dienraščio “Laisvės” vajus, tai 
turime gerai prisirengti pria< šio 
vajaus, kad padaryti jį sėkmingu.

7-to Apskričio • metinė konferenci
ja įvyks spalio 20 d. — J. J.

(232-3)

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Choro pamokos įvyks 

d. October (spalio), 8 vai. vakare, 
735 Fairmount Ave. Visos choristės 
dalyvaukite ir naujų atsiveskite. Ne- 
sivėluokite, būkite laiku. — J. Šmi
tienė. (232-3)
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CAMDEN, N. J.
Draugai! LDS ir ALDLD 

susirinkimai atsibus šios petnyčios 
vakare (4 d. spalio) pas draugus 
Valinčius, 901 N. 7th St., Camden, 
N. J. Visi draugai kviečiami daly
vauti susirinkimuose, nes randasi 
reikalų, kuriuos teks apkalbėti. At
siveskite ir naujų kandidatų į kuo
pas. Į ALDLD įstojimas tik vienas 
doleris. Abiejų kuopų sekr. S. V.

(232-3)

kuopų

ATIDARYTA NAUJOS
GIMNAZIJOS IR PRO
GIMNAZIJOS LIETUVOJ j ------

 Į ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 7 d. spalių, 7 v. v. L. T. 
Name. Nariai malonėkite dalyvauti 
ir atsiveskite naujų narių. 

(233-235)

PRANEŠIMAI IS KiTUK
MONTELLO, MASS.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
voje ūkininkams ir kitur.

Kaimuose ir miesteliuose, 
taip pat miestuose, numatyta 
organizuoti radio punktai su 
bibliotekomis ir skaityklėlė- 
mis, arba taip vad. socialisti
niai kampeliai. Jų ypač daug 
numatyta steigti kaimuose, nes 
kaimas švietimo atžvilgiu lig 
šiol buvo nepaprastai apleis
tas. Ypatingas dėmesys dabar, 
kreipiamas į bibliotekas, kurių 
senojo režimo metu teturėta 
162. Tuo būdu vienai biblio
tekai tekdą^o 17,500 žmonių, 
šiemet bibliotekų skaičius bus 
žymiai padidintas. Jau dabar 
nutarta įsteigti 150 naujų bi
bliotekų. Tačiau ir šių bus per 
maža, nes bibliotekomis esame 
atsilikę 20 metų. Toliau nu
matyta visą Lietuvą padengti 
vadinamais kultūros židiniais. 
Vienas toks židinys apims vi
są valsčių. Per kultūros židi
nių tarybas švietimo komisa
riatas susijungs su visa Lietu
va.

Patirta, kad jau dabar yra 
įsiregistravę daugiau kaip 4,- 
000 suaugusiųjų, kurie nori ko 
nors mokytis. Vilniuje, pavyz
džiui, daugelis nori mokykis 
lietuvių kalbos, kitose vietose 
norima mokytis rusiškai, dar 
kitur—šaukiasi kitokį prašyto
jai. šitokiam suaugusių švie
timui specialių patalpų dar ne
turint, bus naudojamos gimna
zijos, pradžios mokyklos, be 
to, rūpinamasi šiam tikslui 
gauti šaulių namus, perima
mos uždarytųjų organizacijų 
bibliotekos. Suaugusiųjų švie
timo reikalais pavesta ypatin
gai rūpintis švietimo liaudies 
komisaro pavaduotojui poetui 
drg. Liudui Girai ir Suaugusių
jų švietimo department© di
rektoriui drg. J. Geniušui. Tai
gi, švietimo srityje kukliai ir 
patylomis dirbami milžiniški 
darbai ir Lietuvos TSR liau
dies švietimo keliai diena iš 
dienos vis labiau plečiasi. To
kį milžinišką viso švieWio re
konstrukcijos planą neįmano
ma per kelias savaites įgyven
dinti. Bet švietimo vadovybės 
jau daug padaryta ir jau pra
deda rodytis pirmieji vaisiai.

Elta.

Indija Reikalauja Nepri 
klausomybės Tuojau

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro repeticijos 

Elizabethe šį penktadienį, spalių 4, 
Laisves Svetainėje, 271 ,Second St. 
Nariai, nepamirškite kostiumus at- 
sivešti, nes sekmadienį ivyks opere- 

‘Kuprotas Oželis,” todėl visi 
būkite 7:30 repeticijose. 

(233-234)

įvyks

te 1 
riai

na-

PHILADELPHIA, PA.
850 N. Franklin St., trys pilnai 

įrengti apartmentai, trys patogiai 
įrengti maudynių kambariai (bath
rooms), naujas aliejinis vandens šil
dytuvas. Prieinamai apkainuota. 
Maži rankpinigiai. Balansas menesi-, 
niais išmokėjimais. Tuojau galima 
apsigyventi, ’ nes dabar tušti. Prašo
me kreiptis šiuom antrašu: Samuel 
A. Baron, 157 W. Girard Ave., Phi
ladelphia, Pa. (233-235)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. ir LDS 128 

bendras susirinkimas įvyks šeštadie
nį, spalių 5 d., 7 v. v. O’Donnels 
Hali, 20 High St. Draugai, visi da
lyvaukite susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. — Val
dyba. (233-235)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 6 d. įvyks 

svarbios prakalbos, Naujos Lietuvos 
klausimu. Ruošia Liet. Kongreso 
Mąss. Sąryšis, Worcesterio Skyrius. 
Pradžia 7 v. v. Kalbės A. Bimba, 
iš Brooklyn, N. Y. ivyks Lietuvių 
Svet., 29 Endicott St. Jis kalbės 
šiais klausimais: "Kas iš tiesų at
sitiko Lietuvoj? Kas dabar daroma 
Lietuvoje? Kokia jos ateitis?” 
Kviečiame iš plačios apylinkės lie
tuvius 
šiame 
veltui.

CLEVELAND, OHIO
Didelis Jubiliejinis parengimas 

įvyks spalių 5 d. Rengia ALDLD 22 
kp. šeštadienio vakare, 7 vai. Liet. 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Pro
grama prasidės 7:30 v. v. Dainuos 
Lyros Choras, po vadovyste Alice 
Brazis, taip bus ir kitų pamargini- 
mų. Gera orkestrą šokiams, ivalias 
turėsime gerų gėrimų ir skanių val
gių. Šis parengimas yra 25 m. su
kaktuvių Liet. Literatūros Organi
zacijos. Įžanga prie durų 20c, iš an
ksto 15c. Kviečiame iš apylinkės 
vietinius dalyvauti. —Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, spalių 6 d., 2 vai. 

pietų, po numerių 1812 S. Front St., 
įvyks 141 kp. susirinkimas. Kvie
čiame narius dalyvauti, užsimokėti 
duokles, taipgi • turėsime keletą 
svarbių dalykų aptarti. — Valdyba.

(233-235)

HARRlSON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 6 d., 2:30 vai. po 
’ pietų. 15-17 Ann St. Harrisone. Na
riai, 'dalyvaukite susirinkime, atsi
veskite ir naujų narių įrašyti į kuo
pą. Bus ir kitų svarbių dalykų. — 
Kom. (233-235)

IndųBombay, Indija 
kongresas atmetė Anglijos 
pasiūlymą tik po karo duot 
Indijai daugiau laisvės. Rei
kalauja tuojau suteikt Indi
jai nepriklausomybę.

Sen LaFollette Remia Roo- 
sevelto Trečią Terminą

WORCESTER, MASS.
3 d. spalio (Oct.), LLD 155 ir 11 

kp. narių, "Laisvės” ir "Vilnies” 
skaitytojai turės svarbų susirinkimą. 
Kiekvienas minėtų organizacijų na
rys, "Laisvės” ir "Vilnies” skaityto
jas privalo dalyvauti šiame susirin
kime. Nesiteisinkite senatve ar ko
kiais negalėjimais, prikalbinti dien
raščiui naują skaitytoją galime visi. 
Būkime mitinge 3 d. spalio (Oct.), 
pasidarykime planus ir platinkime 
dienraščius; skleiskime apšvietą. Su
sirinkimas bus 29 Endicott St., 7:30 
vai. vakare. —J. M. Lukas.

(232-3)Madison, Wis.—Jungtinių 
Valstijų senatorius Robert 
M. LaFollette pareiškė, kad 
jis balsuos už prezidentą 
Rooseveltą trečiai tarnybai. riai yra prašomi dalyvauti šiame 

vadinasi susirinkime, nes yra daug svarbių

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. mėnesinis 

rinkimas įvyks penktadienį, 4 d. 
spalio (Oct.), 8 vai. vakare. Visi na-

Sen. LaFollette 
progresyviu.

\

reikalų 
reikalu.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2634 has been issued to the undersigned 
to cell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 533 
I’ark PI., 
Kings, to 

533 Park
NOTICE is hereby given that License No 
GB 11584 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 377 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ALEX STEIN & SAM BURSTE1N 
Slope Delicatessen

377 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4323 
Avenue D, Borough •'fif Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY GARBE
4323 Avenue 1). Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10794 has be«n issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 174 
Harrison Ave., Borough of Brooklyn. Countv 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH CONTI
174 Harrison Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1200 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Couhty 
of Kings, to be consumed off the premises.

MATES PELLER
1200 Nostrand Ave.. Brooklyn. ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6937 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Fulton St., Borough of Brooklyn, 
Kings, ti be consumed off 

VINCENZO 
2717 Fulton St..

NOTICE is hereby given that
GB 1668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under
the Alcoholic Beverage Control Law at 6417 
5.th Ave., Borough of Brooklyn, C
Kings, to bo consumed off the premises.

KARL F. ENDRESS
5417—5th Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 137;> has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 208 
Pearl St.. Borough of (Brooklyn, County of 
Kings, to lie consumed off the premises.

CHARLES GOLD & SAMUEL GOLD 
208 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2067 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Wilson Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL J. DICKLER 
(Dick’s Dairy)

409 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, County 
be consumed off the premises. 
ciiarles Anderson
1’)., Brooklyn, N.

given that

of.

Y.

retail under Section 107 of 
at 2717 

ofCounty 
premises.

LaMAYE
Brooklyn, N.

. License No;

Section 107 of
.........  .17
County oį

> i i t i unsr-ww11 mil.............>i<
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2142 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 258 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK McIIUGH 
(Clinton Food Market)

258 DeKalb Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2028 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
th Alcoholic Beverage Control Law at 11 oG 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK LAURO
1106 Cortelyou Rd.'. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4718 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

DORA DATZKER
4718 Avenue D. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2059 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1101 
Banner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANNA ESPOSITO
1101 Banner Ave., ' Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2382 has been issued to the undersigned 
*o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 569 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

LEO COHEN , 
5G9 Wilson Ave.,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 340 
Roebling St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOTTIE BOB1TCHE
310 Roebling St., / Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No,. 
GB 2618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law tit 436 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ALEXANDER ARDOL1NO 
43G Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2000 has bpen issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 304 
Prospect' Park West, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

EUREKA RESTAURANT. Inc.
304 I’rosjiect I’ark West. Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 172 
Prospect Park So. West, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

SAMUEL PONELLI
172 Prospect Park So West. Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lavi' at 869 
Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
premises.

' FRIEDA KLARFELD 
(Parkway Del. & Rest.)

Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail* under Section 107 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 1101 
Rutland Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GUSŠIE SPI’IZER
1101 Rutland Rd.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 811 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1863 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAX TRABECK
1863 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ____
EB 497 has been __  ______ _____
toy sell bqer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
Rutland Rd., 
of Kings ,to

1049 Rutland
NOTICE is hereby j^fven that License No. 
EB 1448 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 70 
Kingston Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCES GRANT 
Spic & Span Restaurant & Bar 

70 Kingston Ave.,__________ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1968 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 332- 
38 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN FEIGELES 
832-38 Pennsylvania Ave-, Brooklyn, N. Y. 
a-k-a 038 Sutter Ave.,

NOTICE i« hereby given that License No. 
EB 2008 has been Issued to the undersigned 
io sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 842 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BEN MARGOLIES & SOL KRAMER 
842 Franklin Ave., Brooklyn. N. Y.
to sell beei’ at retail under Section 107 of 
GB 2222 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2311 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to he consumed off the premises.

FRANK BOSCO 
d-b-a F. Bosco & Sons

2311 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

8G9
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Penktas puslapis

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. EeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS,,

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

VARPO BSEPTUV®
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniau**

kp.

Piešiniai laikrodėliai

ir metų

1113 Mt. Vernon Streetpo

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas 1‘oplar 4110

susi-

aptarimui draugijos vajaus 
Taipgi su 1 d. spalio prasi-

Siunčiame duoną per paštą J kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

nepraleisti progos, dalyvauti 
masiniame mitinge. Įžanga

—Kom. (233-235)

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned

Beverage Control Law at 1049 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 
JACOB BROOK
Rd.. Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savo Biznį Jien 
raištyje “Laisvėje”.

CHARLES J. ROMAN
< (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme- S 
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

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 skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla,

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

Apkainuoti nuo $2.00 
Pilnai garantuoti

Perfekto ir mėlsvai-balti dai- 
mantai pakeičiami sulig pilnos 
' kainos laike vienerių

Moterims ir vyrams setai pa- 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

Aplankykite mūsų religijinių daiktų 
departamentą. Ui mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

ROBERT LIPTON
JEWELER :: ĮSTEIGTA 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Graham & Manhattan Avės. Tel. Stagg 2-2178

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Rraujo, Odos ir Nervų Ligos. Abelnąs Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Ktėšlažatnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosičš, ‘Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir ki
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

Kraujo Tyrimai — šlapumo Tyrimai —- X-Rays 
Prieinamos Kalbos. Atiyginirtias Pagal Jūsų Ifcgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)
110 East 16įh Street New York

Tarp Union Square ir Irving Place 
Valandos: 9 A. M.—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.—2 P. M.
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tuvių Organizacijoms

Fordas Kalbėjo Harleme

McWilliams, nepraustabur
nis žydų niekintojas, nuteistas 
75 dienoms sunkiųjų darbų 
kalėjimo. v
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NevyYorkoa^^rZinios
CIO JJniju Taryba Pasisakė Remti 

Užpultą AF of L Uniją
Didžiojo New Yorko CIO 

Unijų Taryba savo susirinki
me pereitą antradienį pasmer
kė Queens bosų ir prokuroro 
pradėtą streiklaužišką kampa-

niją prieš Elektristų 3-čią Lo- 
kalą, AF of L. O unijos vadų, 
Van Arsdale ir kt., ištraukimą 
iš lovų nakčia ir įkalinimą pa
vadino “Gestapo metodomis.”

Konferencija Protestavo Prieš 
Unijisty Persekiojimą

New Yorko konferencijos j remiantis tyrimas rodo 
liaudies teisėms ginti pirminiu-i ją turėjus prielankumo 
kė Rosalie Manning, varde tos lauž’arns prieš teisėtą 
, - .. . mia pikietų linija priekonferencijos, pasiuntė protes- , - 5 .. • • t gle sapos, Glendale, ito telegramas majorui La-. . v~ .... , • • garba prašomeGuardijai ir policijos komisio-! 
nieriui Valentine dėl arešto 
elektristų unijos vadu. Tele- I .v c i matinesgramoj rašo: . .j visiems

“Varde šimtų tūkstančių Rights) priklauso daug dar- 
New Yorko piliečių bažnytinė- bo unijų ir kitų didelių ir svar- 
se, pilietinėse, broliškose ir bių masinių organizacijų. Jos 
darbininkų organizacijose, tu- j vadovybė irgi sudaryta iš at- 
rinčiose ryšius su mumis, reiš
kiam pasipiktinimą šališku ir 
nekonstituciniu nakties metu 
areštu ir įkalinimu (1794 me
tų įstatymu) unijisto Van Ars
dale ir kitų. Atsargus, faktais i mingas.

polici- 
streik- 
ir ra- 
Trian- 

Su pa- 
| garb a prašome išaiškinimo 
mūsų organizacijoms”.

Konferencijoj kovai už pa
ir nedalomas teises 

(for Inalienable

stovingų ir šiaip visuomeninia
me gyvenime aukštai pakilusių 
žmonių. Tad šios konferenci
jos pasisakymas vienu ar ki
tu klausimu yra labai reikš-

Visoms Brooklyno Lie- WPA Muzikos Projekto

Amerikos Ateiviams Gint 
Komitetas atsiuntė prašymą, 
per spaudą pranešti visoms 
lietuvių organizacijoms, jog 
viso Didžiojo New Yorko or
ganizacijų konferencija atei
vių reikalais įvyks šio mėnesio 
19-tą, Hotel Edison, 228 
47th St., N. Y., nuo 12:30 
6 vai. po pietų.

Kiekviena organizacija, 
dėlė ar maža, gali’ siųsti 
delegatus ar tėmytojus.
gistracija $1 nuo delegato ar 
svečio. Tėmytojam ir svečiam 
leista kalbėt, bet balsuoja tik 
delegatai.

Jei kurios organizacijos ir 
nebūtų gavusios specialių kvie
timų, vistiek prašomos siųsti 
delegatus ar atstovus, kadan
gi kviečiant šimtus visokių or
ganizacijų tūlos galėjo būti 
netiksliai praleistos.

Komunistų kandidatas į 
Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
dentus James W. Ford kalbė
jo Harleme pereito pirmadie
nio vakarą. Jo prakalbos iš
girsti susirinko šimtai negrų ir 
baltų darbo žmonių.

Kandidatas smerkė karo ša
lininkus Jungtinėse Valstijose 
sakydamas, kad “jie pat; s tu
rėdami brutališkų ir gyvų pa
tyrimų valdyme ir išnaudoji
me kolonijų, per ilgus laikus 
turėjo akis atkreiptas į tas ko
lonijas ir persistatė save val
dytojais pasaulinių sričių, į- 
imant Afriką, Lotynų Ameriką 
ir kitus didelius plotus.” Jis 
kritikavo J. V. rėmimą Angli
jos tikslu plėšt karą Afrikon, 
Azijon ir į kitas kolonijas.

Antradienį,--! d. spalių- 
Oct. mirė Jurgis Valuke- 
vičius, 67 m. amžiaus, gy
venęs 1926 Putnam Ave., 
Brooklyn, N. Y. Jo kūnas 
pašarvotas -pas Theodor 
Lutz, 68-08 Forest Ave., 
Brooklyn, N. Y. Bus pa
laidotas penktadienį, 4 d. 
spalių (Oct. 4th), 10 vai. 
ryte iš Karalienės Angelų 
bažnyčios.

Programos Salėse

orkes- 
dainų, 
aiški- 

orkes-

Sugrįžus visokiems veiks
niams į sales darbuotis viduje 
per rudens ir žiemos sezonus, 
sugrįžo ir WPA menininkai. 
Programos susideda iš 
trų ir benų muzikos, 
taipgi muzikos teorijos 
nimo. Veiks ir 3 šokių
tros. Programos bus bent 12- 
koj skirtingų vietų, bet didžiu
ma jų, kaip ir pereitą sezo
ną, bus Brooklyno Muziejuje.

Sekmadieniais nuo 1:30 
simfoniškos programos, o nuo 
4 vai. po pietų—beno koncer
tai. Gi Manhattan Choras 
pradės šeštadienių popiečių 
programas su lapkričio 2-ra.

šokiams muzika būna kas 
trečiadienio vakarą McCarren 
Parke, ir kas ketvirtadienio 
vakarą Samuel Rosenfeld Cen
ter, 17 Montrose Ave. »

Šį pirmadienį, spalių 7-tą, 
prasidės balsuotojų registraci
ja, ir tęsis spalių 8, 9, 10, ir 
14 dienomis nuo 5 po piet 
lig 10:30 vakaro ir paskutinę 
dieną, spalių 15-tą, nuo 7*80 
ryto iki 10:30 vakaro.

Užsiregistruoti privalo visi 
piliečiai, nes be to niekas ne
gali balsuoti rinkimų dieną. 
Registruotis gali visi kvalifi
kuoti balsavimui piliečiai, o 
jais yra:

Čiagimiai jaunuoliai, ku
riems suėjo ar rinkimų dieną 
sueis ne mažiau 21 metai am
žiaus ;

Visi piliečiai, kurie išgyve
nę valstijoj ne mažiau metus 
laiko, apskrityje 4 mėnesius ir 
rinkimų distrikte 30 dienų 
prieš rinkimus. Tiems, kurie 
persikraustė naujon vieton tai 
įsitemytina. _

Prof. Vytautas Bacevičius 
Sulaikytas

Pereitą pirmadienį laivu 
“Brazil” iš Argentinos atvyko 
žymusis Lietuvos pianistas— 
profesorius Vytautas Bacevi
čius. Jis atvyko An>erikon 
koncertuoti.

Tačiau imigracijos valdinin
kai surado netikslumų jojo vi
zoje ir todėl jis nebuvo išleis
tas. Prof Bacevičius sulaiky
tas Ellis Islande—imigracijos 
name, kol imigracijos viršinin
kai Washingtone pertikrins jo 
dokumentus.

Susirūpinus Motina 
Nužudė du Vaikus

Pabaltijo 4 Tautų 
Bendra Veikla

Perkraustytojų unija išgavus 
iš samdytojų pažadą, kad pa
šauktieji karinėn tarnybon vy
rai bus priimti atgal darbuos- 
na po sugrįžimo iš kariuome
nės.

Amerikos Rašytojų Lygos 
Mokykla skelbia specialį kur
są norintiems mokintis popu- 
liariškai rašyti.

j?*

Įsibauginus gręsiančio dar 
didesnio skurdo ir alkio iš 
priežasties artėjančjoS žiemos, 
Mrs. Helen O’NeiĮl gasu už
dusino savo dpt kūdikius, 
George, 7 metų/ ir Robertą, 
14-kos mėnesių. Mažasis vai
kutis rastas vygėj, o vyresnįjį 
motina tebelaikė savo glėbyje 
prieš atidarinėtą gasą virtuvė
je. Motina irgi buvo be są
monės, bet nugabenus Kings 
County ligoninėn atgaivinta. 
Juos atrado policistas .

Mrs. O’Neill buvusi atsisky
rusi nuo vyro pereitą vasarą ir 
nuo jo gaunamieji per savaitę 
$10 buvę jos vienintelėmis 
įplaukomis. Paliktoj notoj ji 
rašo, kad didžiumą tų pinigų 
pairhdavo rerida, gasas, elek
tra ir kiti reikalai, o maistui 
ir drabužiams likdavę tik apie 
pora dolerių. Ji bijojus, kad 
jie visvien neišgyvensią per 
žiemą, tad pritrūkus kantry
bės šalti.

šeima gyveno 59 15th St.

P. Domikaitis Atidarė 
Naują Restauraną

Pranas Domikaitis, užlaiky- 
tojas restaurano “Laisvės” na
me, šiomis dienomis atsidarė 
antrą tokią pat įstaigą-restau- 
raną Central Brooklyne, prie 
Adams Į ir Prospect gatvių. 
Nauja vieta yra dirbtuvių apy
linkėje, tad jam norisi išban
dyti biznio galimybes skirtin
goj vietoj nuo turimosios. Jis 
tebelaiko ir Lorimer Restau
raną.

Reiškia, norinti pavalgyti 
gerų lietuviškų kopūstų ar 
barščių, o taip, pat ir mėsos 
kepsnių, kuriems gaminti Do
mikaitis yra <geras ekspertas, 
centra Ibrooklyniečiai galės 
gauti ant vietos, nereikės 
žinoti į Williamsburga.

Veikiausia dar visi prisime
name pirmą keturių pabalti jo 
tautų bendrą žygį—pereitą 
vasarą surengtą šaunų pikni
ką, kuriame vieni su kitais ar
čiau susipažinome ir parėmė
me visiems svarbų tikslą, at
eivių gynimą. Piknike dalyva
vo apie 7^8 šimtai lietuvių, 
latvių, estų ik.suomių.

Tas pats komitetas, kuris 
pereitą pavasarį įvykusios 
konferencijos buvo išrinktas ir 
veikė surengti pikniką, prade
dant rudens sezoną ir vėl at
naujino pasitarimus. Iš visų 
pusių buvo pasireikšta už tęsi
mą ir plėtimą bendro darbo.

Pereitą sekmadienį įvyko 
suomių organizacijų apskričio 
konferencija, kurioj labai 
prielankiai pasisakyta tuo 
klausimu. Kitų 3 tautų aps
kričių konferencijos įvyksta 
vėliau, tad jų laukiant darbo 
pradžia pusėtinai suvėluotų. 
Dėlto komitetas nutarė šauk
ti visų 4 tautų pažangiųjų or
ganizacijų konferenciją/ tiks
lu aptarti tolimesnę vdiklą ir 
išrinkti platesnį 
rimams pravesti.

Tokia visų 4 
vių, latvių, estų
ganizacijų bendra konferenci
ja šaukiama šio mėnesio 27- 
tos popietį, estų salėj, 2061 
Lexington Ave., N. Y. Orga- 
mizacijos-kuopos prašomos at
siųsti po du delegatus, taip
gi kviečiami tėmytojai ir sve
čiai. Organizacijų praneši
muose apie jų padėtį ir veiklą 
išgirsime daug ko įdomaus ir 
gal kai ką pritaikytino sa
vame veikime.

Lietuvių Komisija.

RANDAVOJ1MAI
Išsirandavoja tinkamas vienam 

vyrui fornišiuotas kambarys, garu 
apšildomas, Williamsburgh sekcijoje. 
Arti gerų restauracijų ir patogi 
traukiniais komunikacija. Kreipki
tės: Bukšnys, 364 So. 1st St., Broo
klyn, N. Y. (232-3)

SUSIRINKIMAI
LDS 13 KUOPOS NARIAMS

Ketvirtadieni, 3 d. spalių, 8 vai. 
vakare, Logan Inn patalpoj, kampas 
Logan St. ir Atlantic Avė., jvyks 
kuopos susirinkimas. Nariai kvie
čiami dalyvauti. — Sekr. A. Bieliau
skiene. (232-233)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau moters prie naujo dar

bo, prižiūrėjimui 10 m. amžiaus 
mergaitės'ir vieno vyro, mokėsiu $5 
j savaitę, valgis ir guolis, 274 S. 
American St., Philadelphia, Pa.

(231-233)

Ant Bedford Ave., Brooklyn
arti North 9th Street

DU BARGANAI
1 šeimai 9 kambariai-$3000

trijų šeimų mūrinis namas, 14

komitetą ta-

tautų—lietu- 
ir suomių-or-

ir 
kambarių, dvi maudynės naujai iš- 
dekoruotos, pilnai gerose sąlygose, 
šilumos nėra. Laukiame pasiūlymo 
kainos. Kreipkitės j:

Chauncey Real Estate Co.,
149 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y. 

Main 4-4300.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7904

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

o

Blogi Orai, Blogesne 
ir Sveikata

Susirgimai plaučių uždegi
mu pereitą savaitę padaugėjo 
32-mis, viso susirgo 56. Taipgi 
padaugėjo susirgimai kokliu
šu. Pa mažiau susirgo Skarla
tina ir tymais. Du susirgo in
fluenza.

Auto nelaimės baigia pripil
dyti dvišimtinę aukų, perei
tą savaitę užmušta 4, o šiais 
metais viso 189. Tai tik Brook- 
lyne, neskaitant kitų dalių 
miesto. Nuo visokių priežas
čių per savaitę išmirė 502, 
daugiau,, negu kipią kitą iš 
pastarųjų 8 savaičių. Gimė per 
savaitę 912.

Dalyvausiantiems V. Taurui 
Pagerbti Vakare

V. Tauro-Vidiko 30-ties me
tų litaratinio darbo sukakčiai 
a^ymėti vakarąs įvyks jau šį 
šeštadienį, spalių 5-tos vaka
rą, “Laisvės” salėj.

Pasikalbėjimuose teko pa
tirti,' kad tūli iš rengiančiuo- 
sių dalyvauti dar neapsirūpinę 
bilietais. Tiems draugams rei
kia priminti, jog šis vakaras 
nėra biznio propozicija, kaip 
jau matyti iš bilieto kainos. 
Dėlto ir vaišių manoma ruošti 
tik tiek, kiek bus iš anksto 
numatyta esant reikalinga, tik 
su labai maža užlaida viso
kiems netikėtumains, dalyvių 
netikėtiems svečiams priimti 
ir t.t. šiaip visi apsisprendusie- 
ji dalyvauti, prašomi iš anksto 
užsisakyti bilietus. Jų kaina 
$1.00.

Tyrinėjimų komisionieriaus 
Herlands’o agentai jiešką tūlo 
Morris Newman, newyoifkie- 
čio, kaltinamo išleidus ir pa- 
skleidus pusę miliono kopijų 
nešvaria pripažintos literatu 
ros.

E. Jeskevičiūtė Turėjo 
Operaciją

Ketvirtadienis. Spaliiį 3,

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

Kiekvieną sukatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

V

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydao, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

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

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 Barberini

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

• Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

va-

Tel. Virginia 7-4499

s

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

New 
Jeske- 
ir pa-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiu! {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -?xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių • 
Vynų ir Degtinės

J. GARŠVA
Graborius-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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
<

Pereitą pirpiadienį, 
Yorko Hospital, Elenai 
vičiūtei padaryta sunki 
vojinga operacija atitaisyt pa
žeistus inkstus, šiuos žodžius 
rašant ligonė atsipeikėjus iš 
po operacijos ir daktaras bei 
slaugės tikrina, kad operacija 
buvo sėkminga, ligonės padė
tis gera, tačiau tebėra labai 
silpna ir pergyvena pačias 
skausmingiausias ir nepato
giausias dienas.

Linkime greitai pasveikti ir 
atgauti jėgas.

LALIO ŽODYNAS
Reikalingas A. Lalio žodynas, 
abi dalis vienoje knygoje, Lie- 
tuviškai-Angliškas ir Angliš- 
kai-Lietuviškas. Kas turite to
kį žodyną t pardavimui prašau 

 

laišku pranešti: B. Clerk, 427 
Brooklyn, N. Y.Lorimer St

ADVERTISEMENT 

 

NOTICES

Notice is hereby given that The 
F. & M. Schaefer Brewing Co. Inc., 
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its trade-marks "Beer at its Best’’ 
and "Our Hand Has Never Lost Its 
Skill” with the Secretary of State 
of New York, to be used on beer 
and malt ‘beverages. (233-249)

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Lietuvių Rakandu Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

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

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Sprihgsai
GRAND CHAIR CORPORATION,

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tel. 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 aprokatjmus be jokio mokesčio.

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKlV RUSIŲ GfiRIMŲ

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

Telefonas EVergreen 7-1661
m* w iai tnt irti im mt w ww ww tnt tm w w ww w w¥ tnt

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI*
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kllbasal Ir kepta paršietia; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai. .

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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