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ANGLAI MULKINA 
PILIEČIUS APIE 
KARO VEDIMA
London. — Anglijos val

džia pradėjo praleisti tik 
J vieną kitą karo žinią* pro 

cenzūrą; ir tos žinios puldo 
■ anglų ūpą. Anglai dabar 
patiria štai ką:

Anglija žadėjo apginti 
/ Lenkiją, o vokiečiai tik per 

į porą savaičių sukriušino 
Lenkiją. Anglų valdžia iki 
pat paskutinių dienų tvirti
no, būk Lenkijos armija 
“nesulaužyta”; o jinai pasi
rodo visai ištaškyta.

I Anglijos valdovai ketino
kariniais laivais apgint pre- 

’ kinius savo šalies laivus
nuo nazių submarinų. Bet 

į tie submarinai vis skandi-
( na Anglijos laivus vieną po

kito. Jie pasiuntė į jūros
I dugną net Anglų karo did-

laivį “Courageous”, nors šį 
. didlaivį saugojo keli kiti 

‘ kariniai Anglijos laivai.
/ * Anglų premjeras Cham- 
)♦> berlainas seime rugs. 20 d.

sakė, kad Anglija sunaiki
nus “šešis ar septynis” Vo
kietijos^ submarinus ir 
Francija apie “keturis ar 
penkis.” Bet Chamberlainas 
nenurodė, kur ir kada tie 
submarinai sunaikinti. Tai 
net anglų laikraščiai, pilnai 
remiantieji savo valdžią, iš
reiškia abejonę apie sunai
kinimą tų submarinų.

. Kelios dienos atgal, Ang
lų propagandos ministerija 
pranešė, kad sunaikintas 

| vokiečių submarinas, kuris
I paskandino karinį Anglijos

laivą “Courageous” bet šis 
• submarinas, kaip girdėt, 

paspruko ir išdavė raportą 
nazių vyriausybei, kaip jis 
nuskandino “Courageous.”

Anglų valdžia kartotinai 
skelbė, kad Franci jos ir An
glijos lėktuvai “skirią) Vo
kietijos orlaivius” Vakari
niame fronte. Bet trečiadie
nį šią savaitę jau pripaži
no,* jog iki šiol nukirsta že
myn tik “du” vokiečių or
laiviai.

Garsiausias anglų rašyto
jas G. B. Shaw viešai per 
spaudą kaltina valdžią, kad 

* jinai apgaudinėja savo pi
liečius ir slepia savo ištiži- 

l mą ir neveikimą prieš na- 
zius. Shaw pareiškia, jog 
ką Sovietų vadai Stalinas ir 
Molotovas sakė, tai “kiek
viena jų raidė yra teisin
ga;” o Anglijos valdžios 
prižadai ir pranešimai me
lagingi.

Lenkų Meldimai Pagalbus 
Kaip “Šauksmai Pūstyneje”

Varsa va, rugs. 21.—Len
kų kareiviai ir civiliai ko
votojai Varšavoj, iš visų 
pusių aklinai apsupti vokie
čių, verksmingai per radio 
maldauja Anglijos: “Gelbė
kite, kuo greičiausiai gel
bėkite!” Bet pagelbos vis 
nėra.

Tuo tarpu naziai šimtais 
kanuolių ir lėktuvų bombo
mis pleškina miestą, “kol 
lenkai pasiduos.” 

. Berlin, rugsėjo 21.—Pas
kutinėmis žiniomis, vokie
čiai suėmė 350 tūkstančių 
Lenkijos kareivių į nelaisvę 
prie Varšavos ir Deblino.

ORAS.—Giedra, šilčiau.
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LIETUVA IŠVIEN SI! SOVIETAIS NUSTATANTI RUBEŽIŲ
Raud. Armija Šau

niai 'Žygiuoja
Maskva. — Šrivietų Rau

donoji Armija užėmė balta
rusiškus ir ukrainiškus 
miestus: Gardiną, Lwowa, 
Koweli ir kitus, buvusioje 
rytinėje Lenkijoje. Raudon
armiečiai suėmė į nelaisvę 
60 tūkstančių lenkų armi
jos, 120 orlaivių ir 280 ka
nuolių.

Vokiečiai pervedė rau
donarmiečiams Bialystoką 
(Baltstogę) ir Brest Litov- 
ską (Lietuvių Brastą), kaip 
baltarusiškus miestus, ku
riuos vokiečiai buvo pir
miau užėmę.

“Bremen,” Nazių Did- 
laivis, Sučiuptas Anglų?

London, rugs. 21.—Kelei
vinis Vokietijos didlaivis 
“Bremen”, 51,000 tonų įtal
pos, esąs suimtas Anglijos 
karo laivų ir dabar stovįs 
vienojė Anglijos prieptriu- 
koje, kaip rašo “Daily Ex
press.” Anglija laikanti 
800 “Bremeno” įgulos na
rių kaip belaisvius.

(Pirmiau iš Londono ir 
Paryžiaus buvo skleidžia
mi gandai, kad “Bremen” 
iš New Yorko nuplaukęs į 
Meksiką, į Sovietų uostą 
Murmanską, į Italiją, paga- 
liaus, į Icelandiją...)

“Bremen” išplaukė namo 
iš New Yorko rugpjūčio 30 
d., už dviejų dienų pirma, 
negu vokiečiai įsiveržė į 
Lenkiją.

(Amerikos vyriausybė be
veik dvi paras sutrukdė 
“Bremeno” išplaukimą; da
rė ilgą “kratą patirt, ar ja
me nėra ginklų ir amunici
jos.” Nazių valdžia tvirti
na, kad Amerika tyčia taip 
sulaikė “Bremeną”, idant 
Anglijos karo laivai galėtų 
sučiupt jį.)

Naziy Submarinas Vėl Nu
gramzdino Anglą Laivą
London, rugs. 21.—Vokie

čių submarinas viduryje 
Atlanto Vandenyno šian
dien paskandino Anglijos 
prekinį laivą “Kensington 
Court,” 4,836 tonų įtalpos. 
Laivo Jūrininkus išgelbėjo 
Anglijos^ variden - lėktuvai 
(hydroplanai).”

Vokiečiai Pradėsią Štur- 
muot Prancūzus

Berlin, rugs. 21.—Vokie
tija pasiuntė šimtus tūks
tančių savo kariuomenės iš 
Lenkijos į vakarinį frontą 
prieš Franci ją. Sugabeno 
ten didelius daugius smar
kiausių kanuolių ir kitų ka
ro pabūklų.

Vienam iš Lenkijos miestų: moterys ir merginos su lopetomis ant pečių žy
giuoja kasti apkasus nuo vokiečių gintis.

Anglą Valdovai Nori 
Įtraukt USA į Karą
Nesitiki Laimėt Karo be 

Amerikos
London. —Anglijos vald

žia nori būtinai įtraukti 
Jungtines Valstijas į karą 
prieš Vokietiją. Eiliniai an
glai yra įsitikinę, kad jeigu 
Amerika neis į talką Angli
jai, tai Anglija ir Francija 
nesumuš Vokietijos.

Pagal pranešimus Ameri
kos laikraščiams, anglai net 
“meldžiasi,” kad Jungtinių 
Valstijų kongresas pakeistų 
bepusiškumo įstatymą, ir 
leistų “visom” kariaujan- 
čiom šalim pirkt iš Jungti
nių Valstijų orlaivius, gin
klus ir amuniciją. .

(Taip pakeistas , Ameri
kos bepusiškumo įstatymas 
tarnautų tik Anglijai ir 
Francijai. Vokietija negalė
tų pirkti jokių karo reikme
nų iš Amerikos. Nes Angli
ja savo karo laivais kietai 
blokaduoja Vokietiją.)

VARŠAVIEČIAI DEGINA 
NAZIUS

Varšava, rugs. 21.—Vo
kiečiai įsibriovė jau į Var
šavos; vidurio gatves. Gy
ventojai apipila kerosimi 
drabužius, ir kambarių bal
dus, padega juos ir pro lan
gus mėto ant nazių.

Estija Atsiprašė Sovietu
Maskva. — Estijos atsto

vas atsiprašė Sovietų, kad 
Estijos valdininkai leido 
pasprukt Lenkijos submari- 
nui iš Talino, Estijos prie
plaukos.

Maskva.—Soviętai siun
čia daugiau savo Raudono
sios Armijos į Lenki jos-Vo
kietijos pasienius. a

NAZIAI NUŠOVĖ RUMU-
• NIJOS MINISTER!
Bucharest, Rumunija, 

rugs. 21.—Gatvėje nušautas 
Rumunijos ministeris pir
mininkas Calinescu, nazių 
priešas. Manoma, kad jį nu
žudę rumuniški naziai.

Budapest, Vengr., ru^s. 
21.—Nežinia, kas visiškai 
nutildė radio stotį Bucha- 
reste, Rumunijos sostinėje.

“ATGIJO” GOEBBELS, NA- 
ZUJ MINISTERIS

Berlin, rugs. 21.—Pasku
tinėmis dienomis buvo pa
skleisti gandai užsieniuose, 
būk nazių valdžia sušau
džius ar įkalinus J. Goeb- 
blesą, savo propagandos mi- 
nisterį. Tad šiandien Goeb
bels pats pasirodė kores
pondentams užsieninių laik
raščių ir juokėsi iš tokių 
gandų.

Paskalas apie Angly ir 
Naziy “Laivyny Mūšį”

'X f ■ . ■ ■■

Paryžius^ — Buvo pa
skleista girdai, kacf “šėls- 
tąs baisus karo laivų ka
nuolių mūšis” tarp Angli
jos ir Vokietijos laivynų 
Kattegatte, jūros rankovė
je tarp Švedijos ir Danijos.

Copenhagen, Danija, rug
sėjo 21.—Švedų armijos ar
tilerija darė pratimus. Gir
dint Švedijos kanuolių tren
ksmus, kas tai ėmė ir iške
pė neva “žinią” apie “bai
sias kautynes” tarp Angli
jos ir Vokietijos karo laivų.

Paryžius, rugs. 21.— 
Prancūzai ' sakosi nukirtę 
žemyn “kelis” vokiečių or
laivius.

Anglija Skelbia, Kad 
Cechai Sukilę

Naziai Sako, kad Anglai 
Meluoja

London. — Anglų propa-| 
gandos ministerija prane
šė, kad Čechijoj—Moravi
joj tūkstančiai žmonių suki
lę į revoliucinę kovą prieš 
nazių policiją ir smogikus. 
Sako, kad įvykę kruvinų 
susikirtimų gatvėse ir ce
chai - slovakai darbininkai 
sunaikinę bei sugadinę ma
šinas fabrikuose ginklų ir 
amunicijos. Sukilę ir apie 
15,000 čechų-slovakų karei
vių, ir naziai juos nugink
lavę.

Anglijos valdininkai skel
bia, kad naziai “žiauriau
siais būdais sukriušinę su
kilimą, suėmę tūkstančius 
žmonių ir sušaudę šimtus.”

Siunčia Svetimšalius Kores
pondentus Patirt, ar 

Sukilo čechai
Berlin. — Vokietijos už

sieninis ministeris von Rib
bentrop pareiškė, kad Ąng- 
lijos ■ valdininkų pasakos 
apie cechų sukilimą prieš 
vokiečius tai esą “kvaila ne
sąmonė ir išmislas.” Rib- 
bentropas siuntė iš Berly
no korespondentus svetimų 
šalių laikraščių į Čechiją- 
Moraviją, kad patys patir
tų, ar ten yra ar buvo bet 
kokie sukilimai prieš Vokie
tiją.

Tėmytojai Sako, Kad Angli
ja Taikysis su Naziais

London. — Kariniai tė
mytojai iš Šveicarijos, Šve
dijos ir kitų bepusiškų kra
štų nužiūri, kad Anglija ir 
Francija gal pakariaus tik 
iki naujų metų, o paskui 
taikysis su Hitleriu.

Gavimas Lietuvai Vilniaus Priklauso nuo 
Kauno Valdžios Susitarimo su Sovietais
Kaunas. — Lietuvos val

džia “pilnai bendradarbiau
ja” su Sovietų Raudonąja 
Armija kas liečia naujo ru- 
bežiaus nustatymą, kaip 
praneša kauniškis N. Y. 
Times korespondentas.

Maskva. — Atskrido ke
turi įgalioti Vokietijos ka
rininkai tartis su Sovietais 
apie nustatymą sienos tarp 
vokiečių ir baltarusiškų-uk-

Naujausios Žinios
Amerikos Bepusiškumo Keitimasis i

Washington, rugs. 21.—Susirinko specials sesija Jung
tinių Valstijų kongreso. Prez. Rooseveltas sušaukė ją 
pakeist Amerikos bepusiškumo įstatymą. Apie tai jis 
dabar ir per radio kalbėjo.

Diena pirmiau prezidentas piršo vadam republikonų 
ir demokratijų partijų vieną iš dviejų: arba pataisyt be
pusiškumo įstatymą taip, kad leist visom kariaujančiom 
šalin? pirkt ginklus ir amuniciją iš Amerikos, arba vi
siškai panaikint bepusiškumo įstatymą, ir vest Ameri
kos prekybą su užsieniais karo laiku pagal senąsias tarp
tautines teises.

Bet jeigu bepusiškumo įstatymas būtų tik pataisytas 
pagal Roosevelto siūlymą, tai kariaujantieji kraštai turė
tų čia jau užsimoket už perkamus karo pabūklus ir išsi- 
gabent juos savais (ne amerikiniais) laivais. — Vokieti
jai gi šiaip ar taip būtų neprieinami ginklai ir amunicija 
iš Amerikos.

Raudonarmiečiai Tik Nuginkluoja ir Paleidžia Lenkus
Maskva, rugs. 21.—Sovietų Raudonoji Armija tik nu

ginkluoja suimtus lenkų kareivius baltarusiškoj-ukrai* 
niškoj dalyje buvusios Lenkijos ir paskui paleidžia juos.

Varšava, rugs. 21.—Naziai oro bombomis ir kanuolių 
šoviniais jau nutildė Varšavos radio stotį.

Bucharest, Rumunija, rugs. 21.—Rumunų valdžia laiko 
kaip karinį belaisvį maršalą Smigly-Rydzą, buvusį vy
riausią komandierių Lenkijos armijų.

- - - - - - - - - - - - - - - ' 1
“Tik” 70,000 Lenku Perbėgę j Lietuvą 1

Kaunas.—Paskutinėmis žiniomis, tai iš Vilniaus kraš
to perbėgo į Lietuvą “tiktai” 50 tūkstančių lenkų armi
jos ir 20 tūkstančių civilių gyventojų.

Lwowo Žmonės Priėmė įItalija Bruka Anglijai ir 
Francijai Taikytis 

su Naziais
Roma, rugs. 21.—Italijos 

fašistų laikraščiai raginą 
Angliją ir Francija greitai 
susitaikyti su Vokietija. Sa
ko, kad Anglija ir Franci
ja turėtų pripažinti Vokie
tijai vakarinius plotus bu
vusios Lenkijos. Italų fa
šistai reikalauja, kad vie
šai “pasitrauktų iš vietos” 
ligšiolinė Lenkijos valdžia 
(kuri, beje, yra pabėgus į 
Rumuniją, o iš ten rengiasi 
persikraustyti į Paryžių).

Italijos valdovai per sa
viškę spaudą įrodinėja, kad 
tai esąs visai neprotingas 
dalykas dabar Francijai ir. 
Anglijai tęsti karą prieš; 
Vokietiją .vakariniam fron
te.

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

j į

I

rainiškų plotų, kurie jau 
paliuosuoti nuo Lenkijos ir 
turės priklausyt Sovietų 
Sąjungai.

Vokiečiai sutinka, kad 
Sovietai šiuo tarpu laikytų 
savo globoj ir Vilniaus 

I kraštą. Bet Vilnius galės 
būt pervestas Lietuvai; ale 
tatai priklausys nuo to, 

I kai]) išeis derybos tarp Lie- 
1 tuvos ir Sovietų Sąjungos.

Raudonarmiečius Kaip 
Savo Draugus

Maskva, rugs. 21.—Vo
kiečiai per ištisą savaitę 
laikė apsupę Lwową, ukrai- 
nų miestą buvusioj pietinėj 
Lenkijoj. Miestas vokiečiam 
nepasidavė. Bet kaip tik at- 
maršavo Sovietų Raudonoji 
Armija, jinai tuoj aus ir už
ėmė miestą. Žmonės pasiti
ko raudonarmiečius kaip 
savo draugus.

Paryžius. — Prancūzai 
šiuo tarpu kalba tik apie ? 
atrėmimą atakų, kurios 
gręsia iš Vokietijos pusės. 
Nieks jau nesvajoja apie 
“greitą pralaužimą” vakari
nės vokiečių tvirtovių sie
nos.

I
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Neleisti Amerikai Įsivelti Į Karą
Šiuos žodžius rašant Washingtone at

sidaro nepaprasta USA kongreso sesija, 
sušaukta aptarimui padėties, kilusios 
Europoje. Prezidentas Rooseveltas pa
darys kongresui pranešimą apie pakei
timą USA neutralybės akto. Ką jis kal
bės ir siūlys kongresui, pasilieka paslap
tis. Matysime tuomet, kai jis tąjį savo 
pareiškimą paskelbs.

USA Neutralumo Aktas nusako tai, 
kad Amerika neparduos nei vieno gin
klo bei amunicijos tom valstybėm, ku
rios yra kariaujančios. Vadinasi, Jungt. 
Valst. prezidentas, eirįant tuo aktu, ne
galėtų dabar parduoti nei vienai Euro
poje kariaujančių valstybių karo reik
menų.

Dėlto kilo mintis tąjį aktą pataisyti 
taip, kad prezidentas turėtų teisę par
duoti ginklus ir amuniciją tokiom ša
lim, kurioms jis mato reikalo: sakysim, 
demokratinėm šalim jis galėtų parduoti, 
o nedemokratinėm—negalėtų. Yra dar 
viena mintis, būtent, kad ginklai ir amu
nicija turėtų būti parduodama visom ša
lim, kurios tik užsimoką, Bus gal būt 
dar pasiūlyta visokitį1'kitokių sumanymų 
tam dalykui pataisyti.

Šis Neutralumo Aktas savu laiku la
bai daug pasitarnavo Ispanijos respubli
kai sunaikinti. Lojalistams prez. Roose
veltas atsisakė ginklus parduoti, o Fran
kui jis pardavė netiesioginiai: per Hit
lerį ir Mussolinį. Ir taip tasai aktas pa
dėjo sunaikinti vieną respubliką. Tuo
met daugelis pažangiųjų žmonių reika
lavo tąjį aktą pakeisti.

Šiuo metu tasai klausimas atpuola. 
Neutralumo aktas nėra tai svarbus da
lykas. Šiuo metu svarbiausias klausimas 
turi stovėti: neįvelti Amerikos į antrąjį 
imperialistinį karą.

Einamasis karas yra pakartojimas 
1914—-1918 metų karo. Todėl Amerikos 
žmonės, kuriems rūpi taika, privalo dėti 
dideliausių pastangų to karo neremti ir 
jame nedalyvauti. Jeigu bus taip, tai 
jis greičiau užsibaigs ir pasaulyje taika 
ūmiau užviešpataus.

Tasai Karas—Ne Mūsų Karas
Ir pas lietuvius yra žmonių, kurie ma

no, kad šis Europos karas tai esąs de
mokratijos karas prieš fašizmą. Gal 
būt greitu laiku atsiras žmonių, kurie 
agituos, kad ir Amerika turėtų šin ka- 
ran įsivelti ir pakartoti prez. Wilsono 
žygį. 1914-1918 metais didžiausiu talki
ninkų ^priešu buvo skelbtas kaizeris, o 
šiuo metu—Hitleris. Girdi4, tik sunai
kinkim Hitlerį, tai pasaulyje žydėsianti 

Į laimė.
Kad Hitlerio rėžimas yra bjaurus, 

žiaurus—visiems aišku. Bet reikia žinoti, 
jog Hitlerį išperėjo Anglija ir Francija; 

.Hitlerį išaugino Anglija ir Francija; 
.Hitlerį apginklavo Anglija ir Francija. 
Hitleris buvo ruošiamas tam, kad jis 

A vestų karą prieš Sovietus, kurių Angli- 
*’■ 'jos reakcininkai visuomet neapkentė ir 

visuomet buvo pasiruošę sunaikinti. Bet 
kai pamatė, kad Hitleris atsisakė klau
syti Chamberlaino, tai tuomet pradėjo 
karą su juo.
’ Anglija su Francija škelbia, būk josios 
einančios į karą Lenkijos nepriklauso
mybei ginti. -Tai kita netiesa. Anglijos 
Ir Franci jos valdytojai nepakėlė nei pirš
to Lenkijai apginti. Pagaliau pati Len

kija buvo sukurta imperialistiniais su
metimais; pati Lenkija buvo grobikiška, 
pavergusi daugybę kitų kraštų.

Todėl šiandien europinis karas yra ve
damas grynai dėl pasaulio persidalini- 
mo—grobikiškais tikslais. Tai imperia
listinis karas. Darbininkai ir bendrai 
darbo žmonės neprivalo duoti šitam ka
rui nei cento pagalbos, neprivalo jo 
remti. Priešingai, jie privalo reikalauti, 
kad mūsų kraštas šitam kare’ nedaly
vautų; jie privalo kovoti su karo ruošė
jais, amunicijos, karo ginklų dirbėjais, 
kurie bandys Jungtines Valstijas į šį 
karą įvelti.

Žmonės Nusivylę; Žmonės Beviltėį
Iš i Rumunijos pranešama, kad ten su

bėgę tūkstančiai Lenkijos pabėgėlių rei
škia nepaprastą pasipiktinimą buvusiais 
Lenkijos valdovais ir Anglijos ir Fran- 
cijos valdžiomis. Jie sako (ir . tai yra 
gryna tiesa!), kad jų valdytojai juos nu
vylė. Jie sakė tą ir kitą: jie atmetė So
vietų Sąjungos.pagalbos ranką; jie šalį 

. įvėlė į karą ir kai tik naziai pradėjo 
giliau į kraštą veržtis,—patys pirmuti
niai pabėgo, palikdami žmones beviltėj 
ir nusiminime. Tai ponai Moscickiai, tai 
ponai Beckai, tai generolai Smygliai- 
Rydzai. Tai tie patys ponai, kurie per 
ilgą laiką Hitleriui pataikavo, o paskui 
visiškai atsidavė Chamberlainams ir 
Daladieriams!

Nepasitenkina žmonės ir Chamberlai
no ir Daladiero politika. Pastarieji ža
dėjo Lenkijos nepriklausomybę ginti, ta
čiau, kai atėjo laikas savo pažadą vy
kinti; gyveniman, nei vieno orlaivio ne
pasiuntė Lenkijai gelbėti!

Tai baisi išdavystė lenkų tautos, tai 
bjaurus žygis. Todėl visiškai natūralu, 
kad Lenkijos žmonės piktinasi tais bjau
riais darbais žmonių, kurie Lenkiją pra
žudė.

Laimingi šiandien tik tie buvusios 
Lenkijos žmonės, kurie pateko glJbon 
Sovietų Sąjungos. Ir jie tą laimę reiškia 
su džiaugsmo ašaromis, kai Raudonoji 
Armija tik įžengia į kurį buvusį paverg
tą miestą, miestelį arba kaimą!

Apie Mus Pačius
“Laisvės” dienraščio 20 metiųių sukak

tuvių proga “Vilnis,” be kitko sekančiai 
parašė:

“Laisvės” jubilėjus yra šventė visos 
mūsų progresyvės visuomenės, o ne 
vien tik komunistų. Ją augino bendra 
talka visų tų, kurie myli apšvietą, ku
rie ėjo ir tebeina progreso keliu. “Lai
svės” pasisekimas yra įrodymas, kad 
mūsų minios yrd aktingos ir veiklios, 
jeigu jų globai pavedama išlaikyti švy
turį kuris rodo kelią į ateitį, kurioj 
nebus išnaudojimo. Mūsų žmonės, mū
sų progresyvė visuomenė todėl taip lo
jalūs “Laisvei”, kad ji visuomet buvo 
jiems lojali. Nors savo praeityje “Lai
svė”, kartais ir paslysdavo, bet ji greit 
ir pasitaisydavo, nes ją vairavo ne vie
nas kuris asmuo, bet mūsų progresy- 
vio judėjimo avangardas, kuris sudaro 
tinkamą kolektyvą ir tinkamą' drau
giškumo atmosferą. Toj atmosferoj 
kritika stiprino laikraštį ir ji buvo la
bai pageidaujama. x .

“Laisvė” apsaugota nuo privatinių 
ambicijų, nes jos visuomeniškumas yra 
garantuotas tiek jos politinėm tradici
jom, tiek pačios bendrovės struktūra, 
kur visi, dalininkai yra vienos demo
kratinės Jeimynos nariai.

“Laisvei” todėl ir sekėsi, kad ją ly
dėjo, ją, globoja, jai bendradarbiavo 
tūkstančiąį, žmonių. Tie tūkstančiai 
draugų “Laisvei” visuomet ateidavo 
pagelbon sunkiose dienose. Kiek kartų 
ją užpuldavo visokio plauko reakcinin
kai, kiek kartų ją grąsindavo likviduo
ti; užvesdami prieš ją bylas teismuo
se, tie tūkstančiai žmonių puldavosi 
“Laisvę” gelbėti.

Joks lietuvių laikraštis neturi tiek/ 
bendradarbių ir aktyvių rėmėjų, kiek 
jų turi “Laisvė”. Daugelį savo bendra
darbių pati “Laisvė” išauklėjo. Jie 
augo sykiu su “Laisve,” jie, taip sa
kant, įsiaugo į ją.

“Laisvės” pasisekimas daug prisidė
jo prie to, kad mūsų kairiojoj visuome
nėj žymiai sustiprėjo pasitikėjimas sa
vomis spėkomis. O tas pasitikėjimas 
savomis spėkomis pagimdė it “Vii-

LAISVI

Neleiskime Ameriką Įsivelti į
Imperialistinį Karą

Jungtiniu Valstijų Komunisty Par
tijos Nacionalio Kom. Deklaracija

J Amerikos Žmones: Darbi
ninkus, Darbo Farmerius, Vi

durines Klases ir Jaunimą
Šis karas, kuris prasidėjo Europoje, 

yra Antras Imperialistinis Karas. Visų 
kraštų valdančiosios kapitalistų ir dva
rininkų klasės yra lygiai atsakomingos 
už šį karą.

Todėl darbininkai negali šį karą remti. 
Tai nėra karas prieš fašizmą; tai nėra 
karas už apsaugojimą mažųjų tautų nuo 
agresijos; tai nėra karas, kuris turėtų 

' nors vieną teisingo karo pobūdį; tai nė
ra karas, kurį darbininkai galėtų ir tu
rėtų palaikyti. Tai yrą karas tarpe ko- « 
vejančių imperializmų už viešpatavimą 
pasaulyje. Darbininkai turi kovoti prieš 
šį karą. Tai yra karas, kuris grūmoja 
Amerikos ir viso pasaulio žmonėms.

Naziški imperialistai begėdiškai sten
giasi apdengti savo agresyvišką karą ir 
savo tikruosius mierius, sakydami, būk 
Lenkija atmetus jų “taikos sąlygas” ir 
išprovokavus karą. Šis teisinimasis yra 
bjauri fašistinė apgavystė.

Iš kitos pusės, Anglijos ir Francijos 
karo kurstytojai irxjų teisintojai šaukia, 
būk Lenkija, ta kankinė Lenkija, esąs 
šio karo pateisinimas ir įrodymas, jog 
jų karą turėtų remti visi taikos mylėto
jai, jog jie vedą karą “už sunaikinimą 
hitlerizmo.” Tai yra veidmainingas me
las—vienas tų didžiųjų istorinių melų, 
kurie reikalauja tikėjimo todėl, kad jie 
be galo drąsūs ir be galo dideli. .
. Šis karas nevedainas už apgynimą 
Lenkijos. Priešingai, Anglijos ir Fran
cijos valdonai tiksliai Lenkiją paaukojo, 
idant pateisinus savo plėšikišką, impe
rialistinį karą.

Lenkijos valdžia pildė Chamberlaino 
padiktavimą, kuomet ji atmetė Sovietų 
Sąjungos pasiūlymą suvienytomis Ang
lijos, Francijos ir Sov. Sąjungos spėko
mis užtikrint apsaugą visoms agresijos 
aukoms. Pagal tą užtikrinimą, Sovietų 
Raudonoji ■ Armija ir Raudonasis Laivy
nas būtų tuojau, kaip reikalas iškyla, 
veikę logiškose tokiam veiksmui vieto
se, būtent, kaimyninėse šalyse, agreso
rių užpultose. Tų šalių tarpe būtų bu
vus ir Lenkija. Kuomet Chamberlainas 
atmetė šitą planą, kuris vienintelis būtų 
išgelbėjęs Lenkijos nepriklausomybę, ji
sai parodė visiems žmonėms ir istorijai, 
jog Anglija nepaiso Lenkijos arba paiso 
tik tiek, kiek ji gali patarnauti pateisi
nimui karo ir davimui progos nukreipti 
nazių militarinę agresiją prieš Sovietų 
rubežius.

Chamberlainas ir jo klasė išaugino ir 
galion įstatė vokiškąjį fašizmą—naziz- 
mą—tą kruviną monopolinio kapitalizmo 
diktatūrą. Per eilę metų Chamberlainas 
spekuliavo karu tarpe Vokietijos ir So
vietų Sąjungos. Tam tikslui jis pagelbė
jo Hitleriui, pasigauti galią ir iš naujo 
apginkluoti Vokietiją. Tam tikslui jis 
priėmė apdrūtinimą Rhinelando. Tam 
tikslui užgyrė išžaginimą Austrijos. Tam 
tikslui jis'paaukojo Čechoslovakiją. Tam 
tikslui jis pagelbėjo pasmaugti Ispani
jos Respubliką. Tam tikslui jis atidavė 
Ethiopiją ir Albaniją Mussoliniui. Tam 
tikslui jis sunaikino Tautų Lygą. Tam 
tikslui jis priėmė pažeminimą Tolimuo
siuose Rytuose nuo Japonijos ir apleido 
Chiniją Japonijos imperialistų malonei. 
Ir, pagaliau, tam pačiam tikslui jis su
metė Lenkiją į fašistinių vilkų nasrus.

Lenkijos Valdančiosios Klasės 
Supuvimas

Kodėl gi Lenkijos valdžia, pasidavė to-

nies” dienraštį.
“Laisvės” dienraščio sukaktuvių pro

ga “Vilnies” štabas ir visi vilniečiai 
siunčiav“Laisvei” širdingiausiu linkėii-
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kiam sąmokslui, kuris atnešė jos pačios, 
sunaikinimą? Todėl, kad ši valdžia pati 
buvo fašistinio pobūdžio. Todėl, kad ji 
per eilę metų buvo įtraukta į visus suo
kalbius sunaikinti Sovietų Sąjungą. To
dėl, kad iki keli mėnesiai tam atgal ji
nai pati dirbo išvien su nazių valdžia ir 
dalyvavo sunaikinime Čechoslovakijos. 
Todėl* kad ji sekė nazių politiką perse
kiojime žydų. Todėl, kad jinai buvo su
gedusių ir tironiškų dvarininkų ir bur
žujų valdžia, kuri slėgė ir plėšė ne tik 
Lenkijos žmones, bet taipgi pavergtas 
tautines mažumas savo valstybės ribose, 
kurios sudarė vieną trečdalį visos šalies 
gyventojų. Tokia valdžia negąlėjo apgin
ti Lenkijos. .

Šita lenkų “generolų” ir dvarininkų 
valdžia subyrėjo ir paspruko į užsienį 
prie pirmo karo smūgio, palikdama žmo
nes beviltingumui ir sunaikinimui. Šitoje 
situacijoje Sovietų Sąjunga atliko savo 
pareigas dėl savo pačios saugumo ir dėl 
saugumo savo kaimynų, kurie yra su
rišti su ja teritorija ir tautiškumu. Ji 
taipgi atliko savo pareigą dėl pasauli
nės taikos, pasiųsdama savo Raudonąją 
Armiją į Vakarinę Ukrainą ir Baltarusi
ją. Tuo tarpu ji pareiškė savo neitralumą 
šiame kare ir savo pastangas pasiekti 
taiką ir apgynimą žmonių, kuriuos ap
leido jų buvę viešpačiai.

Mes, Amerikos ir visų šalių komunis
tai, norėjome ir dėjome visas pastangas 
sudaryti tikrą anti-fašistinį frontą, ku
riame dalyvautų Sovietų Sąjunga ir 
Jungtinės Valstijos. Ne tik mes, bet visi 
kiti nuoširdūs taikos fronto palaikytojai, 
žinojo ir viešai skelbė, kad be Sovietų 
Sąjungos bet koks save pasivadinęs tai
kos frontas būtų tiktai apgavystė, tiktai 
maska naujam plėšikiškam imperialisti
niam karui. Bet apvienytos torių (reak
cionierių) spėkos Jungtinėse Valstijose 
neleido Amerikai prisidėti prie taikoj 
fronto. Gi Anglijos ir Francijos Valdonai 
atmetė Sovietų Sąjungos dalyvavimą to
kiam taikos fronte, nes jie norėjo ne 
taikos, bet naujo plėšikiško karo atsie- 
kimui naujo Versailio ir naujo Municho.

Už Savo ir Pasaulio Taiką
Sovietų Sąjunga yra vienintelė didžiu

lė šalis su nuosakiu taikos rekordu. Vie
nintelė šalis, kuri išlaikė pasitikėjimą 
Chinija, Ispanija ir Čechoslovakija. Ji 
yra tvirta savo puikiai augančioj socia
listinėje ekonomijoj. Jos vidujinė vieny
bė nepalaužiama, paremta panaikinimu 
klasių ir bendradarbiavimu jos ribose 
esamų tautų. Ji turi galingą Raudonąją 
Armiją ir Raudonąjį Orlaivyną. Šita So
vietų Sąjunga tapo atstumta pagelbėt 
suorganizuoti ir palaikyt pasaulyje tai
ką. Šita Sovietų Sąjunga,^kuri viena, be 
jokios paramos iš jokios valstybės, per 
metų eiles kovojo už taiką. Šita Sovietų 
Sąjunga įrodė, jog jinai gali apginti sa
vo žemės nepaliečiamybę ir tuomi prisi
dėti prie palaikymo pasaulinės- taikos. 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos nepuoli
mo sutartis, pagal kurią nazių valdžia 
buvo priversta atsisakyti senos savo su
tarties su Chamberlainu, pagal kurią jie 
buvo susitarę sunaikinti Sovietų Sąjun
gą, už ką Anglija prižadėjo pagelbėt Vo
kietiją apginkluoti ir sunaikinti kitas 
tautas,—šita sutartis numaskavo Cham
berlaino visą'bjaurią politiką.

Šita Sovietų Sąjungos pergalė dėl tai
kos, dar pridedant sustabdymą susikirti
mų jos Rytiniuose parubežiuose, nepa
prastai pagerino Sovietų Sąjungos tarp
tautinę poziciją. Sovietu Sąjungos per
galė dėl taikos taipgi Sustiprino visur 
darbininkų klasės ir visų tikrų demokra
tinių spėkų poziciją. Šita pergalė padarė 
galimu Jungtinių Valstijų žmonėms ne
prileisti Amerikos prie Imperialistinio 
Karo ir sustiprinti naujus kelius dėl pa
laikymo pasaulyje taikos ir tvarkos. 
Šiandien daugiau, negu kada nors, ne
paisant jų skirtingų ekonominių siste-

(Taša ant 4-to puslapio)

Išsiaiškino
—Ką reiškia juodas mo

teriškas plaukas ant tavo< 
švarko? — klausia žmona i 
savo vyro, įtarinėdama jį 
neištikimumu.

—Tai reiškia, — ramiai 
atsakė vyras, — kad nuo to 
laiko, kai tu geltonai nusi
dažei savo plaukus, tu dar 
nevalei mano švarko.

Netaip Suprasta
—Aš mačiau, kaip tu pa

bučiavai tarnaitę, — užsi
puolė žmona vyrą.

—Tikrai pabučiavau, 
mano brangioji. Bet aš ją 
bučiavau ne kaip moterį, o 
kaip gerą virėją.

Restaurane
—Ar jums nepatinka šitas 

kepsnys? Kodėl jūs nevalgo- ? 
te? «

—-Man labai gaila, kad 
šitą xkiškį nušovė ir iškepė. 
Jis būtų dar ne vieną pelę 
sugavęs.

Puiki Priemone
—Tamsta sakeisi pats 

sau rašąs laiškus su suklas
totais parašais. Ir kodėl 
taip darai?

—Matai, tais laiškais a$ 
reikalauju grąžinti taria
mas skolas, o žmona, kaip 
yisada, mėgsta perskaityti 
kas parašyta, ir jau kuris 
laikas nebereikalauja iš 
manęs pinigų.

Vienodos Pareigos
Mokytojas klausia mažą

jį Jonuką::
—Na, Jonuk, kuo tu bū

si, kai užaugsi?
—Mokytoju arba kamin

krėčiu !
—Taip, taip. O kodėl?
—Tada vaikai manęs vis 

vien bijos!

Irgi Su Pagrindu
Kurį laiką vyras iškentė, 

laukdamas kol žmona baigs 
pudruotis ir galės išeiti. 
Bet, pagaliau, pritrūko jam 
kantrybės ir jis tarė:

—Kodėl tu taip ilgai pu- 
druojies?

—Iš kuklumo: aš neno- * 
riu eiti į viešumą su bliz
gančiu veidu.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Kokia tauta galėtų būti 
po vardu “karaimai”? “Lie
tuvos Žiniose” buvo rašo
ma, kad Lietuvos Karaimų 
Draugija išleido iliustruotą 
žurnalą karaimų kalba. Iš 
kur ta tautybė atsirado ir 
kaip skaitlinga?

mų. Būkite stiprūs, draugai, kaip jūs 
visuomet • buvote! Dar labiau susiriš- 
kite su mūsų plačiąja visuomene, nes

Atsakymas:
Lietuvoje išleistas “Tarp

tautinių Žodžių Žodynas” 
paduoda sekamą apie tuos 
žmones ir jų atsiradimą 
Lietuvoje:

“Karaimai, neaiškaus ki
limo ir negausinga žmonių 
giminė, gyvenanti pietų Ru
sijoje, pryšakinėje Azijoje 
ir kitur; Vytautas Didysis 
14-to amžiaus pabaigoje at- 
kraustė karaimų į Lietuvą 
if įkurdino Trakų apylinkė
se; karajimai yra žydų ti
kėjimo, bet nepripažįsta 
Talmudo ir padavimų, o tik

Rasta.”' J

frtw
--—-„'linui,i,nyŲn^i'i yumili,—
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PROTAVIMAS SU PUSE SMAGENU
Pavadint žmogų pusgal

viu yra įžeidimas. Lygiai 
, įžeistum žmogų, jeigu pava
dintum jį “pusiau-smage- 
niu.” Vienok su viena puse 
priekinių smagenų žmogus 
gali visai sveikai protauti. 
O priekiniai\smagenys yra 
laikomi buveine aukščiausių 
proto veiksmų: vaidentu
vės, atminties ir mintijimo.

Priekiniai smagenys su
sideda iš dviejų “kepaliu
kų,” kairiojo ir dešiniojo. 
Per operaciją išėmus vieną 
“kepaliuką” šių smagenų, 
antrasis kepaliukas lygiai 
gerai atlieka protavimo 
darbą, kartais net geriau, 
negu tie čieli, dvilypiai sma
genys. Jog taip yra, tai pa
tyrė profesorius dr. Byron 
Stookey iš New Yorko Ner
vų Ligų Instituto. Savo pa
tyrimus jis dabar pranešė 
tarptautiniam suvažiavimui 
specialistų, gydančių vėžio 
ligą. — Suvažiavimas įvyko 
Atlantic City, N. J.

Daktaras Stookey yra iš
ėmęs dalis smagenų vienuo
likai žmonių, kurie turėjo 
skaudulius smagenyse; ir 
nė vienas dėl to nemirė.

Išėmimas / vienos pusės 
priekinių smagenų nepaken
kė protavimui nė vieno as
mens. O kai kuriuose atsiti
kimuose tokia operacija

dar pagerino protinius žmo
nių gabumus.

Taip antai, vienas vyras 
su puse priekinių smagenų 
gabiau valdė troką (auto, 
sunkvežimį) negu su čielais į 
dvilypiais smagenimis. Vie-j 
nam studentui lengviau mo- i 
kintis, : 
smagenų. Viena moteris pa-j Vokietijos naziai jau pra
sidarė protiškai vikresnė, i eitą antradienį pradėjo 
kada buvo išpjauta jai pusė j skųstis per spaudą, kad; 
priekinių smagenų. Be to, j girdi, lenkai vartoj ą nuodų 
pagerėjo jos būdas, ir jinai i dujas prieš vokiečius. Kur? 
greičiau galėjo nusitart, m" 
kas reikia veikt. Padidėjo apsuptame siaurame plote įj 
tos moteries pasiryžimas ir vakarus nuo Varšuvos! Am 
energija vykdyt savo planus iš' tikro lenkai ten pradėjo 
ir siekt tam tikro tikslo. Į nazius vaišinti karinėmis 

Dar Didesnė Keistenybe dujomis? .Turbūt, ne. Atro
do, kad lenkai ten visai ne- 

Bet štai kas keista. Jeigu turėjo įtaisų nei galimybių

Kiekvienam Žinotini Dalykai 
Apie Cheminį Karą

Hitleris yra prižadėjęs medžiagos vartojamos fab- 
prezidentui Rooseveltui ne- rikams, geležinkelių stotims 
vartot nuodingų karo dujų ir įvairioms kitokioms vie- 
(gesų) prieš lenkus. Bet ar 
jis išlaikys savo žodį? Abe- 

netekus pusės tųiJ°^ina-

30,000 Eriksonu
Švedų pavardės prieš 

daugelį metų buvo šitaip 
sudaromos. Jeigu tėvo var
das yra Kari, tai jo sūnaus 
pavardė bus “Karlson.” Žo
delis “son” lietuviškai reiš
kia “sūnus.” O jeigu sūnus 
yra Albertas, tai jo vaikai 
v a d insis Albertsonais, o 
dukterys Albertsdotter. Va
dinas, kiekvieno švedo pa
vardė susidarydavo iš tėvo 
vardo ir priedėlio “son.” O 
vardų nėra tiek daug, tad 
ilgainiui Švedijoj atsirado 
labai daug vienodų pavar
džių. Stockholmo telefono 
abonentų knygoje yra:

4,525 Andersonai,
4,129 Johansonai,
3,757 Karlsonai,
3,743 Petersonai ir t.t. 

Eriksonų / visoje Švedijoje 
yra daugiau kaip 30 tūks
tančių. Tad švedai keičia 
savo pavardes, kad jos būtų 
įvairesnės. Daug kas pasi
vadina Alkvistais, Norma
nais ir kitokiais vardais. 
Vaikai dabar vadinasi tėvo 
pavarde, kaip ir kitose vals
tybėse.

Perdaug Saules — Priežas
tis Odos Vėžio 

—r----
Johns Hopkins Universi

teto mokslininkai, Baltimo- 
rėje, patyrė, jog pas žmo
nes, kurie nuolat ir ilgai bū
na saulės šviesoje, dažnai 
atsiranda vėžio' skauduliai 
ant lūpų ar veido. Bet šis 
paviršutinis vėžys lengvai 
nugydomas. *

Ale sergant ie ji tuom 
“sauliniu,” paviršiniu vėžiu 
negauna tikrai pavojingo

KULKASVAIDIS
Artimame mūšy j kulka

svaidis yra baisiausias karo 
įrankis. Kulkasvaidžių yra 
įvairaus dydžio ir skiriamų 
įvairiems tikslams. Papras
ti kulkasvaidžiai prieš pės
tininkus ir raitariją šauna 
apie mylią atstos; naudoja 

l veik tokius pat šovinius, 
į kaip ir šautuvai. Bet yra 
kulkasvaidžiai skiriami ap- 

I šaudymui tankų. Toki yra 
didesni, naudoja didesnius 
šovinius, skiriamus pramu
šimui plieno sienų. Veik to
kios pat rūšies kulkasvai
džiai skiriami ir apšaudy
mui lėktuvų, tik jų kulkos 
greičiau ir toliau lekia.

Kulkasvaidis jau senai 
vystėsi. Jis pradžią gavo 
nuo dubeltavų vamzdžių 
šautuvų ir pištalietų. 1872 
metais amerikietis Gatling 
buvo pagaminęs tų laikų 
k ui kas vai dį, kuris buvo nie- 

i kas kitas, kaip šeši vamz
džiai sudėti į vieną eilę. Bet 
jis buvo neparankus ir sun
kus. Kitose šalyse veik tuo 
pat keliu ėjo tobulinimas to 
mirties įrankio.

Dabar kulkasvaidis turi 
vieną vamzdį, ir tas yra 
vandens patalpoj, nes kitaip 
nuo baisiai greito šaudyrrio 
jis įkaistų^ ir nebūtų gali
ma šaudyti. Kulkasvaidžiai 
svaidinius gauna arba iš 
diržo, kuris eina per tain 
tikrą užpakalinę vamzdžio 
gerklę, arba iš apvalo rato, 
kuris sukasi ir kulkasvaidį 
maitina šoviniais. Kulkas- 
džių yra įvairių rūšių. Vie
nus gali kareiviai nešti, ki
tus reikia ant ratukų vežti.

Pereito Pasaulinio Karo 
pradžioj, 1914 m., Vokieti
jos armija turėjo daugiau 
kulkasvaidžių, kaip bent ko
kia kita armija. Vienok, ji 
turėjo tik 2,500. Dabar ma
noma, kad Sovietų Raudo
noji Armija užima pirmą 
vietą ir turi 53,000 kulka
svaidžių; Vokietijos 
000; Francijos ir Anglijos 
armijos po 34,000. Tai labai 
daug. Bet ir pereito Pasau
linio Karo pabaigoj kariau
jančios armijos turėjo iki 
240,000 kulkasvaidžių.

Šių dienų kulkasvaidžiai 
yra daug moderniškesni, 
negu jie buvo pereitame' 
kare. Vokiečių dideli lėktu
vai turi kulkasvaidžftus, ku
rie šauna nuo 450 iki 600 
šovinių į minutę, ir kulkos 
lekia 3 mylias. Tat jeigu 
lėktuvas turi bent 6 ar 8 
kulkasvaidžius, tai jis į mi
nutę paleidžia kelis tūkstan
čius kulkų. Tokių pat lėktu
vų turi ir kitos didelės ša
lys.

nas” degdamas irgi pasie
kia labai didelio karščio. 
Gesinamas taip pat, kaip ir 
termitas. P a d e g amosios 
bombos būna nuo 200 gra
mų (padegamosios stelės) 
iki 50 kilogramų svorio. 
(Kilogramas yra du svarai 
ir penktadalis.)

Padegamosios bombos už
taisomos v a d i n amaisiais 
daužomais degikliais, t. y. 
jos užsidega atsimušusios į

puoti per drėgnos purios 
žemės sluoksnį (geriausia 
tokios žemės prisipilti į 
maišiuką ir juo užsidengti 
akis, burną ir nosį), arba 
kvėpuoti per drėgnas sama
nas.

Pagelba Apsinuodijus
Apsinuodijusieji troški

namaisiais nuodais turi lai
kytis visiškai ramiai, nes 
bėgiodami ir nervindamiesi 
turės giliau kvėpuoti ir dau
giau prisikvėpuos nuodų, 
sunkiau apsinuodys. Kada 
jau dujų banga praėjus, jei 
ne šalta, reikia nusivilkti 
viršutinius rūbus, nes tuose 
rūbuose visada būna prisi
sunkę daug nuodų. Išplau
ti kelis kartus geriamosios 
sodos ar boro rūkšties 3% 
(kaupinas arbatinis šaukš-Į 
telis į stiklinę vandens)-j 
skiediniais akis, burną ir 
nosį. Paimti kaupiną arba
tinį šaukštelį geriamosios 
sodos į vidų. Kosuliui su
laikyti duoti 2-3 tabletes ko
deino. Žiūrėti, kad apnuo
dytiems nebūtų šalta. Duo
ti šiltų gėrimų. Geriausia 
stipri kava ar arbata, sal
des pienas. Jei ligoniai yra 
be sąmonės, tai negalima 
duoti vaistų į vidų, nes jie 
gali paspringti. Sunkiau ap- 
n u o d y tiems, jei galima, 
duoti kvėpuot deguonio 
(oxygeno).

Net ir lengvai apsinuodi
jusių troškinamaisiais nuo
dais arba nitro junginiais 
negalima leisti eiti pėsčių į 
sanitarinius punktus arba 
ligonines. Lengvai ir viduti
niškai apsinuodijusius rei
kia vežti, o sunkiai apsi
nuodijusius reikia nešti ant 
neštuvų. Jei sužalotos akys, 
^tai jas reikia plauti jau mi
nėtais skiediniais kelis kar
tus.

b) Ašarinamieji Nuodai
Svarbiausi iš. jų yra: 

chloro aceto fenonas ir bro
mo benzilio cianidas. Pir
mas kvepia žibuoklėmis, 
antras karčiaisiais migdo
lais. Abudu nebijo nei drėg
mės, nei karščio. Vartojami 
sprogstantiems prietaisams

toms bei daiktams nuo prie
šo lėktuvų paslėpti. Dirbti
niams dūmų debesims suda
ryti vartojami įvairūs mi
šiniai. Dažniausiai vartoja
mas B erge r o mišinys. Jo 
sastatas toks: cinko milte
lių 34.6 gramo, keturchlo- 

AT . .v . v . . v. rėš anglies 40.8 gr., natrio Nae’i, is visu šonu vokiečiu I , . ” „ o ’" i chlorato 9.3 gr., ammomo
I chlorato 7 gr. ir magnio 
karbonato 8.3 gr. (Gramas 
yra truputį mažiau, negu 
gautume, padalinę švara į 
500 dalių.)

Yra ir kitų dūminių mi
šinių. Taip pat yra ir Ber- 
gero mišinio kelios rūšys. 
Bergero mišinys duoda be
spalvius — baltus dūmus. 
Jei prie šio mišinio pride
dama kiek suriko, tai gau
nami oranžinės spalvos dū- 

i mai. Primaišius prie dūmi
nio mišinio kino varo, gau
nami šviesiai raudonos spal
vos dūmai. Primaišius gi ul
tramarino, gaunami mėlyni 
dūmai. Spalvoti dūmai var
tojami sutartiems ženklams 
kariuomenės dalims arba ci
viliniams gyventojams duo
ti.

Jei prie dūminių } karo 
cheminių medžiagų primai
šoma nuodijamų medžiagų, 
tai galima gauti ir nuodin
gus dūmus,—kaip rašo dr. 
V. Kauza kauniškėje spau
doje.

Dūminiai mišiniai laiko
mi visai sandariose skardi
nėse. Jei dūminis mišinys 
palaikomas nesą ndariamė 
inde, tai jo negalima uždeg
ti. Dūminiai mišiniai užde- 
gamŲspecialiais degtuvaią, 
panašiais kaip rankinės 
granatos. Mišinius galima 
uždegti įkaitinta iki raudo- 

i numo viela, arba bedūmio 
parako plokštele.
2. Padegamosios Medžiagos

Padegamosios karo che
minės medžiagos vartoja
mos priešo miestams, san
dėliams ir įvairiems pasta
tams padegti.

Seniausiai vartojama pa
degamoji medžiaga yra fos
foras. Fosforas ore pats už
sidega. Bet fosforas gali 
uždegti tik lengvai degan
čias medžiagas: plonas sau
sas malkas, šiaudus, miškus 
ir kt. Tačiau karo reika
lams kaip padegamoji me
džiaga vartojamas vadina
mas termitas. Termitas yra 
mišinys geležies oksido (ge
ležies rūdžių) — 74 nuoš. ir 
aliumino miltelių—24 nuoš. 
Šis mišinys degdamas iš
vysto iki 3000 laipsnių karš
čio, pagal šimtalaipsnį ter
mometrą. Jam degant tirps
ta geležįs. Jei degantį ter
mitą pilti vandeniu, tai jis 
dar smarkiau dega. Termi
tą galima užgesinti tik api- 
pylus sausu smėliu.

Padegamosioms bomboms 
kevalai daromi iš vadinamo 
“Elektrono”. “Elektronas” 
susideda iš magniaus 40% 
ir alumino 60%. “Elektro-

do, kad lenkai ten visai ne-

išimama tik dalis vieno ke
paliuko priekinių smagenų, ’ sjas dujas prieš vokiečius, 
o ne visas kepaliukas, tai | Kodėl tad hitlerininkai tvir- 
nupuola žmogaus^protas iri tina> būk jenkai čmę ]eist 

nuodų dujas prieš vokie
čius? Todėl, kad naziai įieš
ko pasiteisinimo pradėt 
nuodingų dujų karą prieš 
likučius t e b e k o vo j ančių 
Lenkijos kareivių.

Negana to. Hitleris rug
sėjo 19 d. pareiškė Danzi- 
ge, kad Vokietija turinti 
tokių karo įrankių, kokių 
Anglija visiškai nesitiki iš 
nazių pusės. Kas yra tie 
įrankiai ?—Suprantama, jog 
ir specialiai ištobulinti, mir- 
tingiausia karo gesai, arba 
dujos. Nazi'am atrodo, kad 
jie turį smarkesnių karo 
dujų ir už Angliją ir Fran
ci ją.

O tatai turėtų but žingei
di! ir amerikiečiams. Nes 
hitlerininkų laikraščiai rug
sėjo 18 d. grūmojo ir Ame
rikai. Jie rašė, kad jeigu 
Amerika pakeis savo bepu- 
siškumo įstatymą, jog An-

sugenda būdas. Tada ypač 
žmogaus mintys “pjaunasi” 
vienos su kitomis, ir jis ne
pajėgia nusispręst, ką ir 
kaip daryt. Tuomet žmogus 
tampa lyg dviem asmenim, 
ir neturi vieno pastovaus 
charakterio. Žmonės, ku
riem buvo išimta tik nesvei
ka dalis vienos pusės prie
kinių smagenų, virto mela
giais ir visai nepasitiki
mais. —N. M.

Šviečiančios Kulkos .
' Visos didžiosios armijos 

turi įvairiausių ginklų, kad 
kuo greičiau parbloškus sa
vo priešininką. Armijos tu
ri ir svaidinius, kurie yra 
matomi arba palieka pėdsa
ką. Rusai juos vadina “tre- 
sirujuščije,” . anglai—“tra
cer.”

paleist darban nuodingą-

Kada kulkasvaidis šaudo gkja jr Francija galės gaut 
iirt-iAH Inil/ii i I/A Iz 4" 11 x r o nv’no • i i — i i a •!nakties laiku į lėktuvą arba 

kokį kitą taikiklį, tai kas 
25-me šovinyje jis paleid
žia matomąją kulką. Tos 
kulkos užnugaryje yra sky- 
lelė ir pro ją veržiasi fosfo
ro dujos, kurios nakties 
tamsoj palieka šviesią juos
tą. Kur kulka nulėkė, ten 
liko juosta. Šaudanti karei
viai, pagal tokią matomąją 
kulką, aiškiai mato, ar jų 
šaudymas yra gerai nusta
tytas. Vėlesniu laiku išrado 
šovinius, kurie matomi ir 
dienos laiku. 1 —š.

Nazių “Vakarinė Siena” 
Negreit Pralaužiama

London. — Anglijos kari
niai žinovai spėja, jog ka
da nors galima būsią pra- 
laužt Vokietijos “Vakarinę 
Sieną,” tvirtovių liniją, ku
ri yra 15 iki 30 mylių plo
čio. Bet tie žinovai sako, 
kad dar daug turės praeit 
laiko, iki francūzai ir an
glai galėsią prasimušt per 
tas nazių tvirtumų eiles.

Jie su panieka atsiliepia 
apie antgalvius tūluose laik
raščiuose, ' kurie skelbia, 
būk “francūzai jau pralau
žę Vakarinę Sieną.”

vėžio giliau, vidujiniuose 
kūno organuose. •

karo pabūklų iš Amerikos, 
o Vokietija negalės, tai na- 
ziai pradės karinius veiks
mus ir prieš Jungtines Val
stijas.

Ar tai yra tik blofas? Ar 
naziai gali pasiekt Ameri
ką, statyt pavojun mūsų gy
vybes bei sveikatą?

Jie tatai gali padaryt, 
nors, galų gale, ir būtų su
mušti. Juk Vokietijos sub- 
marinai jau nuskandino 
kelis Anglijos prekybos lai
vus pakraščiuose Kanados 
įr Piėtų Amerikos. O ar už
miršome; kad laike čikagiš- 
kės pasaulinės parodos Mus- 
solinis atsiuntė, kaipo “sve
čius,” kelis tuzinus Italijos 
vanden-lėktuvų į Jungtines 
Valstijas?

Vadinasi, ir karinių du
jų (gesų) klausimas negali 
būt mums amerikiečiams 
visai svetįmas, neįdomus 
dalykas. Todėl šičia .ir de
dame ilgoką straipsnį apie 
įvairias karines dujas.

KARO DUJŲ RŪŠYS
Karo cheminės medžiagos 

skirstomos į šias grupes: 
1) Dūminės karo cheminės 
medžiagos, 2) Padegamo
sios ir 3) Nuodijamosios ka
ro cheminės medžiagos.

1. Dūminės Medžiagos
Dūminės karo cheminės

r.,.,, u. ■

3. Nuodijamosios 
Medžiagos

Nuodijamosios medžiagos 
skirstomos šiomis grupė
mis:

a.—Troškinamieji nuodai 
ir nitro (azoto) junginiai;
b) — Ašarinamieji nuodai;
c) — Čiaudinamieji nuodai, 
arba aršinai; d) — Šutina
mieji, arba votiniai nuodai; 
e)—Paralyžiuojamieji nuo
dai.

a)—Svarbiausi troškina
mieji nuodai yra šie: chlo
ras, labai aštraus durian
čio kvapo; fosgenas supelė- 
jusio šieno kvapo; difosge- 
nas, taip pat supelėjusio šie
no kvapo, ir chloro pikrinas 
labai aštraus duriančio kva
po.

Chloras ir fosgenas var
tojami dujų bangai paleisti. 
Difosgenas ir chloro pikri
nas vartojami įvairiems 
sprogstamiems prietaisams 
pripildyti, kaip štai: ran
kinėms granatoms, patran
kų sviediniams, lėktuvų 
bomboms ir k t.
Kaip Troškinamuosius Nuo

dus Pažinti
Tai gelsvai — žalsvas ar

ba baltas žeme slenkąs de
besis — rūkas. Jei tas debe
sis, dujų\banga, bus chloro, 
tai bus labai aštrus kvapas, 
jei banga—debesis bus fos- 
geno — tai kvapas bus su
pelėjusio šieno, arba visai 
jaunučių obuolių. Po labai 
trumpo laiko suima labai 
smarkus “ kosulys, čiaudėji
mas, ašarojimas, troškini- 
mas. Jei būna pavartotas 
chloro p i k r i nas, traukia 
vemti ir vemiama. Pakvė
pavus troškinamaisiais nuo-1 pripildyt. Yra miltelių arba 
dais, p r a d e da smarkiai 
skaudėti krūtinėje, trūksta 
oro, sunku kvėpuoti, pamė
lynuoja lūpos, ausys ir vei
das, purto šaltis. Jei sum 
kiau apsinuodijama, Veržia
si iš burnos baltos arba 
rausvos putos, žmogus bū
na pusiau sąmoningas arba 
visai be sąmonės. Trokšta—• 
dūsta.

Apsauga
Užsidėti dujokaukę arba 

eiti į priešdujinę slėptuvę. 
Jei dujokaukių bei slėptu
vių nebūtų, reikia kvėpuoti 
per kelialinką audeklo ga
balą sumirkytą 5—10% ge
riamosios sodos skiedinyje 
(Į stiklinę vandens' įpilti 
šaukštą geriamos ' sodos). 
Jei sodos arti nebūtų, tai 
tokį audeklo gabalą sumir
kyti nors paprastame šva
riame vandenyje, arba kvė-

kruopelių pavidalu. Be to, 
dar yra: chloro acetonas, 
bromo acetonas, akroleinas, 
benziliobromidas, k s i 1 i lio 
bromidas ir daug kitų. Visi 
šie yra bespalviai skysti
mai, labai aštraus — du
riančio kvapo. Vartojami 
sprogstantiems prietaisams 
pripildyti. Gali būti išlaisto-

Kaip Pažinti
Šie nuodai turi aštrų du

riantį arba karčiųjų migdo
lų, arba žibuoklių kvapą. 
Jie staigiai graužia akis. 
Skauda. Kyla nelabai smar
kus kosulys ir čiaudėjimas.

(Pabaiga rytoj)

50,-

i'

“SIAUBAS” VežYS
Valdiškas raštininkėlis G. 

Albery atrado “siaubo” vė
žio kaulus ties Georgian už
laja Kanadoj. Kaulai rodo, 
jog tas vėžys buvo 6 pėdų 
ilgio ir 3 pėdų storio, taigi 
panašus į žaltį. Jis ten gy-

Apskaitliuojama, jog dvy- veno 140 milionų metų at- 
nukai gimsta vieną sykį iš gal, laikotarpyje, kuris že- 
80 gimdymų; trejukai—vie- mės istorijoj vadinasi šilti
ną sykį iš 6,400; ketveriu- rine gadyne. Bet tada ta 
kai—vieną sykį iš 512,000. vieta buvo po jūra.

f
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Jungti n iri Valstijij Komunistę Partijos Nacionalio 
Komiteto Deklaracija

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

mų, Jungtinės Valstijos ir Sovietų Są
junga gali darbuotis išvien dėl apgynimo 
savo žmonių bendrųjų interesų, kurie 
yra taipgi visų kraštų plačiųjų masių in
teresai.

Susidarė Nauja Situacija
Išmušimas Antrojo Imperialistinio Ka

ro, kuris buvo ruošiamas per metų eilę 
kaipo vienpusiškas karas, pamatiniai pa
keičia visą iki tol buvusią situaciją. Visi 
klausimai ir visi spėkų susiglostymai iš 
naujo perkratinėjami ir pervertinami 
šviesoje tų pasikeitimų. Pirmesnis susi- 
grupavimas į demokratinę ir fašistinę 
kempę nebetenka savo pirmesnės reikš
mės. Šiandien demokratinė kempė visų 
pirma susideda iš tų, kurie kovoja prieš 
imperialistinį karą. Patys Vokietijos 
žmonės paruošė sąlygas, kuriose ilgainiui 
fašizmas bus sunaikintas. Taip vadinama 
“Ašis” jau sudaužyta. Anglijos imperia
lizmas sušilęs darbuojasi tos “Ašies” da
lis įtraukti į savo karinę sistemą, bandy
damas šitą karą paversti karu prieš So
vietų Sąjungą. Demokratija Anglijoj ir 
Francijoje jau gana seniai aptemdyta, 
kenčia nuo sukaneveikimo. Ją prikels 
tiktai darbininkų klasė, atsistojus visos 
tautos pryšakin ir sumušus plėšikiškus 
savo valdančiosios klasės tikslus.

Visose kariaujančiose šalyse komunis
tai numaskuoja šio karo imperialistinį ir 
plėšikišką pobūdį. Jie balsuos prieš karo 
kreditus. Jie eis pas kareivius frontuose 
ir į mases namie, aiškindami, kad šis ka
ras nieko gero neduos žrflonėms, apart 
vargo naštos, sunaikinimo ir mirties.

Jungtinės Valstijos turi stovėti nuoša
liai nuo bet kokio įsitraukimo į šitą im
perialistinį karą, arba į tuos prieštara
vimus ir konkuravimus, iš kurių šis ka
ras pakilo. Amerikos žmonės turi reika
lauti, kad prezidentas prižadėtų neįvelti 
šios šalies į karą. Jie nuolatos turi bu
dėti prieš tas spėkas, kurios darbuojasi 

*7 už šios šalies įtraukimą į karą. Mes ly
giai turime budėti prieš' pasislėpusius 
taikos priešus, kurie pasislepia po garsiu 
šauksmu “saugokimės karo,” o tuo pat 

-tarpu siūlo tokią politiką, kuri.įtrauktų 
mus į karą. Tokiais žmonėmis yra 
Coughlinas, Hearstas ir Lindberghas, 
kurį Hitleris apdovanojo už pasitar- 
navimą Municho suokalbio pravedime 
metai atgal. Dabar šitas pats Lindber
ghas kalba už tą reakcinę kempę, kuri 
reikalaudama palaikymo Neutralumo Ak
to turi kitus planus pasinaudoti iš karo 
ir galų gale įvelti šią šalį į karą. Kiti 
gi tos pačios reakcinės kempės atstovai 
reikalauja panaikinimo arba pataisymo 
Neutralumo Akto tuo tikslu, idant pa
gelbėjus Anglijos ir Francijos imperia
lizmui ir tuomi įtraukus Ameriką į karą. 
Šitie gaivalai susidėjo didžiausius pel
nus pristatydami Japonijai daugiau 
kaip pusę žaliosios medžiagos jos karui 
prieš Chiniją. Šitoks jų elgėsis sudaro 
begėdiškiausį Amerikos istorijos lapą.

Jungtinių Valstijų Kongrese, kuris 
susirinko rugsėjo 21 d. į specialę sesi
ją, klausimas neleidimo Amerikos į šitą 
karą bus keliamas sudarkytoje formoje. 
Bus dedamos didžiausios pastangos įti
kinti 90 nuošimčių žmonių, kurie stoja 
už neprileidimą šios šalies prie karo ne
paisant kaštų, kad palaikymas Neutralu- 

I mo Akto atliks jų' darbą, arba, priešin
gai, kad atšaukimas Neutralumo Akto 
išgelbės juos nuo karo.

Abu skelbimai yra melai ir hipokritiz- 
mas. Abejose šito klausimo pusėse stovi 
karo ruošėjai ir jų agentai, su gerai pa
ruoštais planais išnaudoti tąjį nutarimą, 
nepaisant, kokis jis bus, kaipo pradžia 
įvėlimo Amerikos į karą. Ir taipjau abe
jose šito klausimo pusėse yra masės dar
bininkų, farmerių, ir vidurinės klasės 
žmonių, kurie visi karštai trokšta, kad 
Amerika neturėtų kištis Jtą pavojingą 
ir bereikšmį karą. Bet šitos^mi^ės-nžsu- 
sivieniję. Jų grupės kovoja kita kitą dėl 
netikro klausimo, būtent, ar neutralumo 
aktą palaikyti, ar jį pakeįsti, ąr visai at
mesti. Bet nei viena iš tų pozicijų Ame
rikai nuo karo įsivėlimo nepadės* ir dėl 

.tariamojo klausimo pasidalinimas padės 
tik karo ruošėjams,

@5 '. A '

Šiandien Jungtinėse Valstijose dienos 
uždaviniu yra nugalėti dirbtinus pasida
linimus tarpe taikos jėgų, 4 kovojančių 
tarpe savęs, ir sujungti jas bendran 
frontan prieš karo ruošėjus, stovinčius 
visose šitų neaiškių klausimų pusėse. 
Neutralumo Aktas, kuris praeityj lošė 
reakcinę rolę, padėdamas pasmaugti Is
panijos respubliką^ kuris sulaikė Ameri
kos įtakos pasireiškimą sudaryme Tai
kos Fronto, už kurį mes taip ilgai ir sun
kiai kovojome, dabar yra, sunaikinus 
Taikos Fronto įsteigimo galimybes ir 
prasidėjus imperialistiniam karui, jau 
nesvarbus ir ne sprendžiantis klausimas. 
Jis gelbsti tik tikriems klausimams su
painioti, suklaidinti mases, užuot nuro
džius aiškesnį kelią į taiką.

Ruošdami Jungtinėms Valstijoms tik
rąjį taikos programą,- tokį, kuris iš tik
rųjų garantuotų Amerikos neįsikišimą į 
karą, mes turime turėti du svarbius da
lykus galvoj: Pirmas, daryti viską, kad 
nei vienu dalykėliu nepagelbėti nei vie
nai imperialistinio karo dalyvių pusei. 
Antra, reikia surasti pačius ryškiausius 
būdus išsilaikymui nuo įsivėlimo į karą, 
be atsižiūrėjimo, ar tie būdai kaip nors 
galėtų pripuolamai kad ir mažai pasitar
nauti vienai kuriai kariaujančiųjų pusei, 
ar ne.

Šitie du dalykai yra nedalomi. Kiek
vienu konkrečiu atsitikimu jie padės 
mums nuspręsti, kas yra geriausio Ame
rikos žmonėms. Nepaisymas tų dalykų 
vieno kurio tuojau sunaikintų ryškumą 
kito.

Visiškai skirtingoj kategorijoj mes tu
rime spręsti pagalbos teikimo klausimą 
Chinijai. Didžioji Chinijos liaudis veda 
kovą už išsilaisvinimą,—teisingą karą, 
kuris reikalauja ne tik Amerikos prijau
timo, bet jo tautiniai interesai reikalingi 
visokios galimos pagalbos.

Ypačiai mes turime kreipti dėmesį į 
karinę propagandą, kurią skleidžia so- 
cial-demokratai, trockistai ir lovestorųe- 
čiai Amerikoje ir kituose kraštuose,— 
tie patys žmonės, kurie gelbėjo paruošti 
karą ardymu darbininkų klasės vieny
bės, tautiniai ir tarptautiniai. Šitie jude
siai kalba socializmo vardu, bet pradėjo 
atvirai kurstyti į karą prieš Sovietų Są
jungą, kraštą, kuriame socializmas tapo 
įkurtas pirmu kartu žmonijos istorijoj. 
Jųjų visa veikla buvo nukreipta už talką 
Chamberlainui, už kurio darbus jie yra 
visi atsakomingi, ir kurį jie gynė. Jie 
yra vieni iš pavojingiausių Amerikos tai
kos priešų, jie veikia iš vien su bjauriau
siais sutvėrimais, trokštančiais įtraukti 
mūsų kraštą į imperialistinį karą.

Šis laikotarpis yra laikotarpis didžiųjų 
visuomeninių konvulsijų ir katastrofų, 
laikotarpis ūmių pakaitų, kai istorija bė
gą orlaivio ir radijo greitumu. Darbinin
kai ir visi darbo žmonės turivbūti pasi
ruošę tatai pasitikti ir prisitaikyti prie 
ūmių pasikeitimų, turi suvienyti savo jė* 
gas plačiausia skale, turi auginti demo
kratinį darbininkų, farmerių ir vidurinės 
klasės žmonių susivienijimą, turi pada
ryti ūmius pakeitimus savo reikalavi
muose ir taktikoje bendrai, —taktikoje, 
kurios pareikalautų visuomeninės kon
vulsijos,"kurias supuvusi ir mirštanti ka
pitalistinė sistema antmetė ant žmonių. 
Ryžtinga kova bus reikalinga apsaugoji
mui civilinių laisvių ir gyvenimo stan- 
dardo prieš reakcininkų atakas, kurias 
anie jau pradėjo daryti. _

Kelyje savo kovos prieš imperialistinį 
karą, kovos už palaikymą tautinio ir vi
suomeninio saugumo, už darbus, demo
kratiją ir taiką, darbininkų klasė ir visos 
dirbančiosios Amerikos žmonių masės 
pradės žygiuot pirmyn rimtai ir masine 
plotme linkui įsteigimo naujos sitemos, 
sistemos be klasių ir be išnaudojimo, kur 
visas šalies ūkis yra nuosavybė visų ir 
visų naudojimui, — tai yra, socialistinė 
sistema, —= kuri tik viena panaikins vi
są išnaudojimą, priespaudą, nedarbą, 
skurdą^ fašizmą ir karą, ir įvykins gy- 
veniman geriausias žmonijos svajones 
naujam laimingam pasauliui.

Šioje krizio valandoje, kai Amerikos 
taikai ir demokratijai grūmoja pavojus, 
USA Komunistų Partija, dabar kaip ir

cssa;;.1..... Trrrsrraa . 1 " r 11 1 ssss
praeityj, pasižada dėti visas savo pas
tangas sustiprinimui bendro darbininkų 
veiksmo pravedimui gyveniman šitų 
obalsių:

Neprileisti Amerikos į imperialistinį 
karą! Už Amerikos Tautinį ir Visuome
ninį Saugumą!

Įkurti Amerikos žmonių demokratinę 
vienybę prieš karą, fašizmą ir monopoli
nio kapitalo reakciją.

Demokratinis darbininkų, dirbančiųjų 
farmerių ir vidurinės klasės žmonių su
sivienijimas prieš ekonominius rojalis
tus ir imperialistinius karo ruošėjus. Ap
saugoti ir pagerinti gyvenimo lygis, de
mokratinės laisvės, ir teisė organizuotis 
ir streikuoti!

Suvienyti darbininkus kaipo tautos,

demokratijos ir taikos tvirtumą!
Sustiprinti demokratines vienybės jė

gas visų Amerikos respublikų kovai už 
taiką, tautinę laisvę ir gerus kaimyniš
kus santykius!

Suteikti didžiausią pagalbą Chinijai ir 
visiems pavergtiems žmonėms jų kovoje 
prieš imperializmą ir fašizmą, už laisvę 
ir nepriklausomybę!

Remti Sovietų Sąjungos taikos politi
ką,—žemės socializmo, žemės demokra
tijos, progreso, taikos iF žemės tautinės 
laisvės! y,

USA Komunistų Partijos 
Nacionalinis Komitetas:
Wm. Z. Foster, pirmininkas.
Earl Browder, gen. sekretorius.

Ketvirtas puslapiu

Iš WPA Darbu Išmesta 700,- 
000 Ilgiau Dirbusiųjų

Washington.—Pagal nau
jąjį WPA viešų darbų įsta
tymą, jau pavaryta iš tų 
darbų 700 tūkstančių bedar
bių, kurie tuose darbuose 
dirbo po 18 -mėnesių ar 
daugiau.

Latvijoj Nutūpė Keli Tuzinai 
Lenkijos Lėktuvu

Ryga.—Perskrido iš Len
kijos į Latviją 60 karinių 
lėktuvų ir nusileido Dau- 
gavpilyj, Latvijoj. Latviu

šiuos Lenkijos lėktuvus, o 
jų lakūnus suvarė į koncen
tracijos stovyklą.

nebūt daugiau kaip 24 va
landas Meksikos prieplau
kose.

Ignas Urbonas
Profesionališkas Barberis

Plaukų kirpimo ir apsku- 
timo darbą atliekam greit 1 

ir patenkinančiai.
BARBER SHOP 

103 Steamboat Road
Great Neck, L. I., N. Y.

Mexico City, rugs. 20.— 
Meksikos vyriausybė nuta
rė priimt bet kurios šalies 
karinius laivus ir leist jiem 

valdžia konfiskavo visus pasiimt karo reikmenų, bet
> ~ =c

Lawrence-4owell-Haverhill--Nasliiia

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia ALDLD ketbrių kolonijų kuopos: Lawrence, 

Lowell, Haverhill, Mass, ir Nashua, N. H.

Sekmadienį, Rugsėjo 24, September
LIETUVIŲ GEDEMINO PARKE

HAVERHILL, J^ASS.
Pradžia 10 valandą ryto ir tęsis iki vėlai nakties.

Bus visokių pamarginimų, valgių, gėrimų 
geriausios rūšies

Gera Orkestrą Gros Šokiam
Kviečiame lietuvius šauniai suvažiuoti j šį pikniką, nes 

bus paskutinis šios vasaros sezono. Galėsite pakvėpuoti 
tyru oru.

Bus ir laimėjimai prie Įžangos bilieto.
ĮŽANGA TIKTAI 10 CENTU

Važiuokite j pikniką Salome St. iki Brookside Avenue.

■ =?

NEWARKUI IR APIELINKEI

GERBIAMIEJI! LANKYKITE \ 
t \ \

Geo. Kaminsko irJSūmj 
drabužių krautuvę, —Aries dabar 
pats laikas. Jau gavome rude
niui 2,000 naujų vilnonių ir ne- 
vilnonių blankietų. Jie yra viso
kių kainų nuo $1.00 iki $15.00.

Geo. Kaminskas
Taipgi turime visokių kaldrų: vatinių, vilnonių ir plunks
ninių. Padarytos šilko ir nešilko viršais. Didelis pasirin
kimas kortinų ir lovom užtiesalų (bed spreads). Yardais 
kortinų ir vilnonių audimų didžiausias pasirinkimas.

Turime puikų sandelį gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 
visokiems reikalams.

Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

Geo. Kaminskas ir Sūnai
152 FERRY ST. Cor. Adams St. NEWARK, N. J.

Namų Rakandų Krautuvė

V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street 'Telefonas
Brooklyn, N. y. EVergreen 7-6673

Pasauline Paroda
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) .postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

ti y ni
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to Fore in LDS Membership Drive
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BROOKLYN BRIEFS
1 By Franya

battle insofar as the LDS 
concerned. We of course

of 
is 
want to put Chicago in an

The advent of war has made im-1 field
drive 
don’t
hysterical stage but, Massachusetts
is again.....

perialistic circles writhe in rage 
over Soviet diplomacy and tactics. 
The reversal, or to put it bluntly, 
the backfiring of their ambitious 
venture to goad Hitlerism into an 
attack on the land of Socialism, re
minds one of the little boy who 
kept on throwing stones at
neighbor’s house until one day the 

neighbor 
tanned his

My friends in Worcester are al
ways pulling sneak punches. Ac
cording to the latest news, the LDS 

started revival ce-
the

’branch there has 
remonies.

At Coney Island
A week ago last Wednesday 

Builders went to Coney Island, 
ing the week of the Mardi Gras — 
there was plenty of excitement for 
all who went.

the
Be

quiet mild mannered 
caught up with him and 
britches.

New YorkMy God!, weeps the 
Daily News. The Russians had no 
business stopping the Nazi advance. 
Let them take it all. When they at
tempt to cross your frontier, only 
then put up a fight. What if Poland 
has no functioning government? 
Suppose they did leave the people 
holding the bag? By all means you 
should stand by and watch the ad
vancing conflagration even though 
a group of close relatives are being 
consumed by the flames! English 
and French diplomats will solve the 
situation after Poland has been con
sumed by the Nazis. After all, they 
are aiding Poland, aren’t they? 
Even Beck the dictator, who is in 
Rumania, and aided in the dismem
berment of the Czech state, said so. 
Why, French troops are attacking 
on the German Western front. Sup
pose no reporters are allowed up 
to the “front” as is the case, don’t 
you receive reports from the war 
ministry? Certainly news is cen
sored. All this is necessary in order 
to present the people with a clear 
understanding. Can’t you see? 
gad, it’s becoming jolly well 
peopje don’t believe us!

Though war news is confusing
^.in fnany cases pure supposition on 
‘ the jpart of wishful thinkers, we can 

on reports emanating from the

By
so

and

Reporter” who so 
only correspondent

The “Renegade
far has been the

has more or less consistently 
us news from the Worcester 
has become seemingly slighted 
(its) first attempt at writing.

who 
sent 
area, 
over
Don’t worry palsy-walsy, only two 
people know..... you and I. P. S.
You are making good, but as you 
know, you can always do better.

Strange scenes in and 
around the city

Liths careening
Greenwich Village

in and
and ad-
shellac,

Four 
around 
mirig its settings, figures, 
games and floor shows, the past eve.

Four more Liths indulging in a 
“snack” the very same “eve”, but 
this time way, up in Williamsburgh. 
P. S. (Brooklyn).

Same four Liths attending hike 
Sunday morn.....Yeah, in bed! Still
same Liths now comprise new orga- 
nizaton,

A group of a dozen or so were 
game enough to go—but there were 
many missing who had promised.

Now the Builders are ones who 
arq going to set an example to be , 
followed by other groups. By this I 
mean: when an activity is planned 
for a certain day and on a certain 
time, if you fail to show up on or 
before the specified time—you alone 
are the loser. Sunday a hike was 
scheduled to the Palisades, all go
ing to meet no later than 9 a. m. 
The group that gathered left ex
actly 9:05 a. m. This shows that if 
we make up our minds to be at a 
certain place and on a certain time, 
we can do it without causing un
necessary waiting which spoils 
things even before they get started.

With plenty of confetti on hand, 
funny hats on their heads,
ticklers (sticks with colored grass 
skirts on the ends) this gay Build- 

its ,way thru the 
and the boardwalk 
or two from

days later), the Comet, etc., they 
seemed to like the Virginia Reel 
the best. The reason, well it was 
a bargain, pay for 2 rides and you 
get the third ride free. What fun— 
sore 
hoarse

The 
in at 
had a 
it wasn’t very flattering, but it was 
one for the rhemory book.

The evening went by more 
quickly than they thought—they 
called it a day at 1.00 a. m.

knees, bruised backs and 
voices.
same eve this group stopped 
one of the photo shops and 
group picture taken. Course

and

“The Starmakers.”

A. M. Sunday morning.....
standing in doorway of 

abodement holding shoes in

Four
Women
humble
hand, bare feet on cement flooring,
and singing, “Flat Foot Floogie, 
with a Floy-Floy.”

Speaking of rushes and crowding 
in subway trains, last Saturday’s 
gift of speed came in handy while 
on the train. Ask Al Dobinis — he 
should know!

THE OPEN ROAD
By WALTER KUBILIUS

Jess M. Leslie in an Issue of the 
Vilnis English Section asks, "Do 
animals think?” Offhand I’d say 
yes, even though you wouldn’t think 
it watching worms crawl and 
snakes wriggle at some jitterbug 
dances...

Moro News Items: Thousands of 
Polish troops, airplanes and tanks 
crossed into Lithuania from Vilna. 
Of course, what the troops were do
ing there when they were supposed 
to be fighting Germany in the west 
is besides the point...

straws 
in the wind

Metropolitans Leading in Conflict, 10-8

ers group made 
crowded streets 
getting a smile 
passerbys.

Taking in the
ing Turns (which burned down

best rides, the

ALDLD Releases 
New Books for 
Youth Members

the

Fly-
two

BROOKLYN, N. Y. — The Lith
uanian Literature Society (ALDLD) 
recently released an announcement 
that it will supply its youth mem
bership with progressive literature 
written in the English language.

For years it has been the policy 
of the • Literature Society to furnish 
its English speaking and reading 
membership with the latest books 
and pamphlets written by prominent 
working class and progressive lead
ers and this year the English lit
erature will include such prominent 
authors
linger, the 
others.

Members 
ciety will have
of five sets of

The first set 
ry of the Communist Party 
Soviet Union, and Earl Browder’s 
“Fight for Peace.”

In the second set are included 
such noted works as “Fatherland” 
by Karl Billinger and “Britons in 
Spain,” by William Rust.

Set three has “Ten Days That 
Shook the World,” by John Reed 
and V. Ivanov’s “Armored Train.” 
Set four is the 524 page story en
titled “Red Planes Fly East,” by 
Piotr Pavlenko. The “Illustrated

as Earl Browder, KarlyBil- 
late John .Reed

of

Quotation from “LDS Merry-Go- 
Round” by Matt Sholomskas:—“One 
thing is essential in order to meet 

' the new demands made upon our 
youth sections. That is a better res
ponse from among the myriads of 
youth, first in broadening the na
ture of contents of the youth sec
tions and second in spreading the 
circulation of the English Sections 
amongst a wider strata of young 
Lithuanian Americans.

“This requires on the one hand 
the serious development of young 
writers and contributions and on 
the other hand a reflection of those 
problems which affect Lithuanian- 

, American youth particularly.”

That man again:—General Fran
co, who single handed so courage
ously wiped out thousands of Spa
nish women and children, called off 
his visit to Italy. Reason—the inter
national situation...

Chamberlain theme song:—“Comes 
rain, put your rubbers on. Comes 
a snowstorm, put your snowshoes 
on. Comes Hitler, and nothing can 
be done!”

the Literature So- 
the choice of 

books.
comprises the

either

Histo- 
of the

At the Palisades
Sunday morning the' Builders 

at the corner of Lorimer and 
Eyck St. for the first leg of their 
hike tp the Palisades.

The group would have left at 9 
a. m. but waited five more minutes 
as one of the hikers was putting 
final touches to the sandwiches 
which he had prepared.

The fifteen then left under the 
guidance of two bespectacled males. 
From subway to subway and then 
finally they walked towards the 
125th St. Ferry. Upon reaching it 
the group was confused as they 
thought they were being led to 
Dyckman St. Ferry—so more walk
ing than another subway ride and 
finally on the ferry where 3 more 
hikers were found and still later 2 
-more came by car bringing the to
tal of hikers to 20.

Upon reaching the other side most 
of the group claimed they were hun
gry. A fire was built and frankfur
ters were placed on sticks to roast 
over the fire. T>

After a short snack the group di
vided into 3 different hiking groups 
—one that went in for climbing the 
cliff without the aid of the trail— 
the other group that hiked on the 
trail and still another that preferred 
to hike along the shore of the Hud
son.

Later in .the day a few of the 
girls and Junior decided to go wad
ing—this caused some excitement 
as the boys were able to get in
teresting capdid snapshots.

Others tried throwing stones at a 
large oil drum floating in the 
that served as a target.

More eating — trading of 
wiches for a frankfurter 
could be roasted—toasted i 
mallow and plenty of all 
fruit.

After all they tried to 
they were much too full for that so 
they just took it easy—and after a 
few hours they were homeward 
bound after /spending the entire day 
out in the great out-doors.

met
Ten

water

sand- 
which 

marsh
kinds of

sing but

World History,” by John Hammer
ton and Dr. Harry Elmer Barnes is 
offered in the last set. This book 
contains over 1,100 pages and should 
be invaluable to all in 
war situation.

Membership in the
Literature Society cost
per year and entitles the member 
to his selection of books.

the present

Lithuanian 
only $1.50

Weather Report: — Evening low, 
bright moon and dull thunder roar 
as if the beating beating rhythm of 
free flowing blood. First one drop. 
Then another. Another. And the 
rain comes—from the heavy grey 
clouds that bear the swastikas on 
theirx wings...

U. S. Steel went up 6 points and 
Bethlehem Steel went up 8 points 
after Hitler’s speech. Who own’s U. 
S. and Bethlehem Steel? Who 
stands to gain with the outbreak of 
hostilities and the possible ensnare- 
ment of America in this imperialist 
war? Understand who these people 
are and you clearly see their align
ment with every reactionary move
ment in Congress ...

Imperialist War

Rcmemberance:—The swell Hart
ford String Orchestra under the 
direction of J. Visockis. The enthu
siastic and hardworking youth, and 
the promise that the correspondent 
would write in and let us know how 
things are progressing ...

Columnist’s item: “J. P. Morgan 
passing an armored truck on Wall 
Street. The guards watch him sus
piciously.” Well, after all—they 
know him ...

“Chamberlain Misunderstood.” — 
news item. Yes, that’s the trouble, 
nobody understands him. We know 
how it feels because we—er, knew a 
chap who was caught placing cal
cium carbide in the ink-wells of 
the school some eleven years ago. 
When about fifteen desks had been 
ruined they* caught up with him and 
demanded peace.

“We’re sorry.” “But don’t do it 
again.” “Course not.”

But alas, the damage had been 
done. Caught short with an invest
ment of calcium carbide on his 
hands, he did the next best thing. 
He invested and sold the carbide to 
interested parties. An epidemic of 
explosions began once more, but his 
retreat was clear. Came the day of 
reckoning. Instead of attacking the 
desk of that quiet big fellow in the 
rear, the mcanies, with whom he 
made treaties, attacked his.

So you see, he didn’t get away 
with it—nor will Chamberlain.

Is there a psychologist in the 
house? We have come across some 
information that has upset our 
usual phlegmatic views regarding 
the pace that kills: a maestro has 
made some unusual discoveries with 
regard to the healing power of 
swing when applied to clouded in
tellects.

“GULLIVER” CLICKS
Highly satisfied with the first 

color rushes on Paramount’s “Gul
liver’s Travels,” Producer Max 
Fleischer announces plans for a se
cond full-lenth cartoon feature to 
be made as a successor to the 
screen version of the Jonathan 
Swift satire. ♦ * *

x Movie’s Realism
A navy plane salvaged by mem

bers of a motion picture troupe 
after cracking up off Catalina Is
land has been reclaimed by the 
cruiser Louisville.

Piloted by Lieutenant Bryer, of 
the Louisville, the airship was dam
aged by a submerged reef as it 
alighted on the water.

What is happening in the world today?
Now that years of appeasement of betrayal have led to the 

Second Imperialist War, the ruling classes of Britain and France 
attempt to becloud the issue by pointing accusingly at the Soviet 
Union for her action in Poland.

Let us look at the facts.
Chamberlain and Daladier had hoped that Poland would be a 

bribe for an anti-Soviet war by Germany. But the bribe failed 
when Hitler saw the growing strength of the Soviets, and his 
price has gone up.

The dream of a world war against the Soviets has been 
broken. Hitler has-been forced to toe the line in Poland upon 
thd collapse of the Polish regime. The Soviet Union has rescued 
the Ukrainian, and Byelo-Russian areas that would only fall 
under the crushing heel of the advancing fascist army. The 
Nazis even tried to save their face by the issuance of a joint 
communique with the Red Army which was performing an act 
of liberation which the Nazi troops'1 dared not, oppose.

For over 2 years the defenseless and poverty-stricken Spanish 
people held out against Italy and Germany. Yet in two weeks a 
modern world power, Poland, collapses like a deck of cards. 
What can more eloquently speak of the corruption and rotten
ness of the Polish state which had oppressed minorjtięs with a 
zeal that can compare only with Hitler’s? The liberation of te- 
ritory seized by Poland after the First World War is not impe
rialism. ,

The action of the Soviet Union in the present war is conduct
ed only for her socialistic interests. The Soviet Union is remain
ing, neutral in a war which is NOT between democracy and fas
cism but between French-British Imperialism and German Im
perialism.

1 THINK summer has spent, its 
wad. Inertia and leisureliness are 

fading from the scene. Evidences of 
organizational stirrings are ’ show
ing up. Reports seeping into the 
Vilnis English Section office indi
cate an increase in the LDS mem
bership drive, with people telling 
about friends prepared for the dot
ted line and others signed up but 
not yet doctorized. The Sparks 
“Big Dance” committee is meeting 
regularly and already laid plans that 
cannot fail. And according to con
versations the Monarchs, Redwings 
and Zephyrs held unusually interest
ing meetings. The “Go” signal is 
on. Watch your favorite source of 
information for news of Chicago’s 
progress.

I read with interest ,the amount 
of lines devoted by this paper and 
the TIESA ENGLISH SECTION to 
the competitive drive between Chi
cago and Massachusetts. TIESA can 
be relegated to the position of na
tional organ of the LDS, and there
fore “neutyal” but this paper falls 
into the logical position of exponent 
of the local potentialities and their 
chances against Cleveland. (You 
know, the competition between 
Cleveland and Brooklyn.) Instead, it 
hollers somewhat vociferously 
Massachusetts.

for

this 
few 
the 

Claims

The reason is plain, although 
does not justify the situation. A 
people have taken to thumping 
drum for their favorites, 
have been boomed across the count
ry. Excitement has been created. On 
the other hand the situation be
tween Cleveland and Brooklyn 
seems to assume a nice personal 
understanding that they will see if 
they can get around to signing up 
a few members as time goes on. 
Maybe one or the other will win, 
but heck what’s the use of becom
ing enthused 

❖
To Walter Kubilius: Being asked 

as to what 1 
can compare 
Massachusetts 
saic situation 
another what 
that she hasn’t. Obviously, in both 
instances the physical is inferred. 
What is overlooked are subtle in
tangibles of people and localities. I 
want to point out just one thing 
Chicago 
hasn’t.
warm and hospitable environment. 
There is a warm and cheerful wel
come on our door mat and our 
firm extended hand disarms the so
phisticate. And so far as Massachu
setts having a youth movement 
that will pin our ears back—well, 
we wait for that moment while 
signing up an unprecedented number 
of members for the LDS. Incidental
ly Walter, a trip taking you among 
us would give you another perspec
tive.

about it.* *

llas Chicago got that 
to certain things in 

; recalls to me the pro
of one woman asking 
another woman has

has that Massachusetts
It is the Middlewestern

By Cal
Zooming in daily, a flood of letters, applications come to the 

fore in the current Metropolitan-Cleveland LDS drive race.
Gaining momentum from the early days of the drive, both 

groups have been slightly secretive in th6ir maneuvers. We can 
however state that as a result0----------------------------------- •----
of their energetic efforts both 
groups are fighting tooth and nail 
to maintain top leadership.

I. C.-Awl, the well informed Tie
sa columnist, writing in the Sept
ember 15th issue of the Tiesa has 
this to say after speaking to dele
gates at the recently held Women’s 
Congress, he warns “Cleveland ne
ver takes anything lying down and 
that there is nothing that we have 
heard as yet which would lead us 
to believe that they shall this time.” 
Truer words were never spoken. 
Collinwood is reported to be coming 
thru with seven new applicants (7).

Joe Sacal, writing in the last is
sue of the Tiesa English Section, re
ported in an interview with Vete 
Zablackas, Metro drive leader, that 
the Metropolitan group is also on 
the move and that “all the secrets 
of the Metrop group would not be 
divulged.” The secret however is out 
at last. The Brooklyn “Builders” 
have two new members, the Mas- 
peth “Cavalcades” have five. Rich
mond Hill came thru with three 
new members at present. New Jer
sey, though unreported, is expected 
to add considerably.

The groups, as they sUmd at pre
sent are as follows:

Cleveland Leaders
Collinwood .....
Cavalcades ....
Builders .........
Richmond Hill

“who will overtake whom, which 
day.” According to last minute re
ports Massachusetts seems to tc 
leading/ A few days more may 
verse the tables and put Chi in 
lead, but for how long, you guess? 
Massachusetts has developed a me
thod of popping up at a time when 
Chi takes the lead. Keep it up, all 
you LDS’ers, it’s still anybodys race.

be 
re- 
the

LDS ers Hold Open 
Forum on War

BROOKLYN, N. Y. — With a 
world war already beginning in Eu
rope and the tremendous importance 
of this waf as it affects the United 
States and Lith-Americans, the 
Brooklyn Builders have decided to 
hold an open forum and discussion 
on European events.

The forum will be held this com
ing Wednesday, September 27, at 
Laisve Hall, 427 Lorimer Street and 
all Builders and their friends are 
invited to attend. —Cor.

Labor Defends

According to this lineup, the Mc- 
trops are leading by two. Informa
tion at our disposal reveals a 
mendous amount of enthusiasm 
valent amongst all groups in 
drive.

The Massachusetts-Chicago drive 
has developed into a breathless

tre-
pre-
the fruit

B’dgewater Attends 
Lawrence Dance

BRIDGEWATER, Mass. — Last 
Saturday the Bridgewater L.D.S. 
youths decided to accept the invi
tation to a “Moonlight Frolic” Law
rence L.D.S. gave. And that night 
turned out to be quite a memorable 
one for us.

In the first place, Lawrence for
got- to send directions on how to 
reach “Maple Park,” so we had 
quite a difficult time finding it.

After riding for four hours, re
ceiving different directions from six 
people, and passing the state' border 
into Salem, N. H. we could hardly 
believe it, when we finally reached 
the woods called “Maple Park.”

We werq almost afraid to go 
there, when upon inquiring the way 
to the so-called park, one man ex
claimed, “What do you want to go 
there at this time of. the night 
for?” Maybe he was thinking of a

SAN
Associated 
labor 
big landowners 
copying the book-burning
Hitler by banning the “Grapes 
Wrath” throughout California.

John Steinbeck’s masterpice deals 
with migratory workers and how 
they turn to unionism because of 
the terrific exploitation and misery 
inflicted ' on them by landowners 
and packers of the kind thp.t belong 

'.to the Associated Farmers.
The charge of fascist tactics is 

being made by organized labor here 
which is waging a campaign against 
the banning of the book in public 
libraries in every county in the 
state.

į:
How many of you remember back 

to 1933 when this section was 
known as the “Young Worker and 
Student?” I don’t, because I was 
out in California in Mason Valley 
building roads. But I speak of it 
now because in the pursuit of my zoo or something, 
work I have managed to collect 
files of most Lithuanian-American 
newspaper pages and sections. I was 
thumbing through the early issues 
of this page the other morning 
marking the contents and contribu
tors of those days as against the 
present. What changes! Where the 
beginning was vigorous the present 
product is polished. However, it 
isn’t my intention to develop an 
analysis but to remark the idea and 
offer a few suggestions. * * *

I think the past is sufficiently 
distant for a ■ chronological and 
psychological study of the Laisve 
Youth Section. The editor should 
undertake it. It would make swell 
reading for a near future publica
tion.

Then there is the idea of organiz
ing a field day of as many of all 
the contributors to this section 
since its start as can be contacted. 
They can be asked to write articles 
op their present attitudes as com
pared with those of five to seven 
years ago, A gossip throughout-the- 
years colurrin 
someone. And 
have different 
used.

Free Advertising
“The attempted suppression of 

this book of Steinbeck’s will only 
help advertise it more widely, but 
as far as we are concerned in the 
labor movement it is the beginning 
of a fascist regime. This helps to 
expose the faces of these local fas- 
ciscts,” declared Organizer Bill Bo- 
nar, of the Hod Carriers of Kern 
County. Representatives of the But
chers Union and the Brotherhood of 
Locomotive Engineers have similar
ly denounced the activities of the 
Associated Farmers.

can be written by 
perhaps others may 
ideas that can be

*
Ltist, when is this section going 

back to ' the four-page tabloid 
form? Such plans should be laid, 
and these plans should include a 
publicity campaign coupled with a

We were a little disappointed to 
see that the dance hall was a small 
barn, that even Bridgewater can 
boast of having better, ones. But it 
was nicely decorated in Lithuanian 
colors. /

During intermission refreshments 
consisting of a cup of sweet cider 
and a doughnut, were served.

One thing we especially noticed 
at this dance was, that no one could 
dance the polka the real Li th way. 
You should come down to Bridge
water, Montello, or Stoughton and 
see how it’s done, Lawrence.

All in all, we had a good time, 
and met several nice LDS’ers.

We "thank them for asking us to 
stay over-night and attend the 
“Beach party” held the next day. 
Much as we would have liked to 
have been there to meet the rest 
of the gang, we shall have to wait 
for another affair.

Don’t forget, Lawrence, we ex
pect to see you at our first affair. 
Although no plans have yet been 
made, we shall have one in the very 
near future. —“Winnie Winkle.”

Special Call to 
Choruses of the 
Second District

held Sunday, 
ten 
at 376

clock at 
i Broad-

send 
have

have 
and

sub drive. A certain 
set and when it is 
paper can become a 
make something like 
teresting the Laisve 
can challenge the 
Section in the sub

be 
the 
To 
in-

quota can
achieved

four-pager.
this more
Youth Section
Vilnis English Gene, 
drive.

—Bunni Sen Jski.

Here is the news for which you’ve 
all been waiting.

The annual meeting of the LMS, 
2nd district will be 
October 8th, 1939 at 
the Lithuanian Club 
way, South Boston.

Each chorus is requested to 
four delegates (more if you 
people who are really 
and please be sure that they 
properly executed mandates
complete reports of activities for 
past year and your plans for 
future.

There will be very! many 
ant items on the agenda, 
the election of new officers 
coming year and plans for 
joint chorus activities as in 
past.

There’s no time to be lost, 
delegates at your very next 
and start discussing ideas to 
before the meeting. Notices 
^eing sent to all chorus 

The executive 
meet at 9:30

import

for the 
' some 
in the

;t. Elect 
meeting 
present

executive cojpmittee will 
9:30 foj-e short session so 

op EV, Alec, Isabel, Joe V. 
d Joe K., please note.

Secretary.
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"AVĖ VITA!’”
KARūžIS

(Tąsa)
Domas, net šlapias nuo prakaito, su

silenkia, kiek tik įmanoma, kad perdaug 
nesikeltų galvūgalis, bet pirmasis nešė
jas Januška staiga suklumpa, neštuvai 
ūžteli žemyn, ir lavonas, nutraukęs nuo 
galvos maršką, kojomis įsiremia nešėjui 
nugaron.

Naujokai baimingai glaudžiasi prie 
sienų,..

Visas, tas kelias iki lavoninės durų 
Domo atmintyje—kaip gedulinga mirties 
procesija: nubalę, lavono išgąsdinti žmo
nės, prisiploję prie sienų ilgom dviem ei
lėm. .. Ir vis laiptas po laipto žemyn ir 
žemyn į šiurpų rūsį...

Kai jį išnešė, toje pat lovoje prie lan
go paguldė Baratinską. Karalčiukas va
gis,—-kalifaktorius atbėgo pajuokauti:

—Ką, vienas jau gatavas? Kada tavo 
eilė? Tu slaugytoja—visų mirtininkų 
“nianka” ir pats mirtininkas. Greit ir tau 
džiova padarys “kajuk”!

—Ne iš tavo malonės! Bėk!—atsikirto 
Domas, bet ne piktai: tokie juokai ne- 
bejaudino.

Prisiminė vėl: “Revoliucionieriai—nu
mirėliai atostogose.” Tai Bavarijos ko
muna! Sušaudytojo Leo Jogiches žo
džiai. Kaip seniai!... Nublukę, pašiurpę 
pokarinės epochos laikraščiai. 1923 metų 
įvykių sukaktuvės, Leo Jogichės foto: 

Mįesas, įdvasintas veidas, degančios pa-

“Mes revoliucioniė^iai esam numirė
liai atostogose.” Ne, tai tik jo paradok
sas... Gyvenimas—socialinė gyvybės 
funkcija... Šioje visuomenėje jie neduo
da mums funkcionuoti: gyvenimas at
ima mums gyvybę. Bet mūsų gyvybės 
pakeis gyvenimą! Pakeis!

—Domininkėli...—Tyliai nuaidi tarp 
sienų, prietemoje...

ta nemigo naktis! Bromo nėra. 
•Jyėpžinigti.- ĮJeužsimiršti. Nenusiramin-

Ties viršininko kabineto durimis, pa
sieniu išrikiuoti keli kaliniai. Šalia—du 
prižiūrėtojai. Iš kalinių laikysenos, 
žvilgsnių ir pasisveikinimo, daktaras su
metė, kad tai kriminaliniai:—“Žlobai, 
tuoj matos... Politiniai turi bent savi
garbos, o šitie—nieko...”

Kabinete griaudė smarkus ir piktas 
balsas:

—Aš tave suvaldysiu!... Bus maža

kandalų,—atimsiu patalą, įgrūsiu karce
riu ! \

.—Nieks nebus, pone viršininke!
—Ką? Von! Išeik von!
Žvangindamas pančiais, iš kabineto iš

ėjo perbalęs, tamsiu neapykanta degan
čiu žvilgsniu, pagyvenęs žmogus."

“—Tai bent įkaitino!”—pagalvojo dak
taras: “—Duok jam dabar peilį*—skers 
visus iš eilės, kas tik po ranka pakliu
vo” ... Daktaras niekino viršininko ad
ministravimo metodus. Viršininko jis ne
gerbė, jis iš viso negerbė nei vieno žmo
gaus pasaulyje, bet viršininkui negerbti 
buvo atskiras pagrindas: “Ką jis gali 
išauklėti, tas saldafonas iš drausmės da
lių ? Mano, kad visur gali laimėti su savo 
gerkle: ant kalinių rėkia, ant prižiūrė
tojų rėkia, ant valdininkų rėkia, net kė
sinasi daužyti fizionomiją! Ir tokio rei
kia klausyti...”

Kai jis įėjo kabinetan, viršininkas bu
vo jau atsileidęs, kalbėjo, nekeldamas to
no:

—Aš jus pakviečiau, daktare dėl L—ko. 
Pasikalbėkite su juo.... Suprantate? 
Nors tai nelengva—su bolševiku... Bet 
jis jau gerą laiką izoliuotas, atskirtas 
nuo to “universiteto”—bendrų kamerų... 
Reikia visiškai izoliuot: nei laikraščių, 
nei laiškų, nei draugų, nei pasimatymų. 
Nieko! Vot tada jie lūžtų, kaip šiaudi
niai! Suprantate?... Na, L-kas jau se
niai serga; čia pat po akių — lavonai... 
Sėdi dvyliką metų. Dar turi iki gyvos 
galvos! Suprantat? Pasakykit jam aiš
kiai: jokios amnestijos! Jei nesutiks,— 
supus čia...

Philadelphia, Pa
Labai Svarbūs Parengimai
Spalių 1 d, įvyksta masinis 

mitingas apkalbėjimui ir išaiš
kinimui dabartinės visapasau- 
linės padėties, o labiausiai, 
kodėl Sovietų Sąjunga padarė 
nepuolimo sutartį su fašistine 
Vokietija? Kalbėtojas bus d. 
Jonas Gasiūnas, “Tiesos” re
daktorius.

Masinis mitingas prasidės 2 
vai. po pietų, 735 Fairmount 
Avenue, Philadelphijoj. Visi 
lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, 
jatės virš 
kviečiami

Susirinks 
švietė, 

išgarsinti 
savo

gų Orkestrą, vad. V. Visoc
kio; Vilijos Choras iš Water- 
burio, vadovybėj C. Strižaus- 
ko; Dainos Choras iš New 
Haveno, vadovybėj J. Latvio, 
ir Echo Choras iš Torringtono, 
vadovybėj irgi J. Latvio. O 
LLD CK sekr. D. M. šoloms- 
kas pasakė atatinkamą apie 
šių dienų įvykius prakalbą.

Būtų galima 
giau įspūdžių 
tuos,- kurie ką 
bet tą paliksiu 
riam atlikti.

Kadangi šaltesnis sezonas 
prisiartino, parengimai atsida-1 
ro svetainėse, todėl “Laisvės” 
sukaktį 20 m. dienraščiu išsi
laikymą atskirai' kožna kolo
nija turėtų su parengimais at
žymėti. Kuri pirma kolonija 
tą padarys? Waterburis jau 
turėjo paruošęs naktinį pikni
ką ir veikiausiai jie dar ką 
ir kitą sumanys. V. V.

Turkija Planuoja Apsigyni-, 
mo Sutarti su Sovietais
Istanbul, Turkija.—Tur

kų valdžia tikisi padaryt

tarpsavinio apsigynimo su
tartį su Sovietais, Rumuni
ja ir gal dar Bulgarija.

Sovietai užtikrina savo 
bepusiškumą Rumunijai.
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kur kas dau- 
suteikti apie 

yra aukavę, 
komisijos na-

Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.
įmokėti $2.45 ir

po $2.45 i mėnesį

i

kurie tik interesuo- 
minėtais klausimais, 
dalyvauti. 

—o—
Spalių 22 d. yra rengiamas 

labai gražus “Laisvės” naudai 
bankietas su turtinga koncer
tine programa, 
daug darbininkiško 
Biznieriai, norinti
savo biznius, duokite 
įstaigų garsinimus, kad gali
ma būtų suspėt atspausdint 
koncertinėj programoj. Visi 
draugai ir draugės kviečiami 
prie greito darbo parinkti 
garsinimų ir peręluoti juos d. 
J. Šmitienei, 5809 Fairhill 
St., kad spėtų sutvarkyti.

Parengimų Komisija.

M. Urbon Kriaučius

Balto chalato rankovę užvertęs, dak
taras nubrėžė dvi eilutes ir atsilošė kė
dėje:—Ant jūsų rankų, sakau pilna tų 
žodžių prasme, mirė du jūsų artimi 
draugai... Jūs sergate, jau penkti me
tai... Jūs apie savo ligą žinote pakanka
mai. Galiu tik pridėti, kad nuo Bara- 
tinsko jūs vėl apsikrėtėt... Galit gauti 
tuberkuliozę atviroje formoje... Dabar 
klausimas: arba ji nugalės arba jūs. Ka
lėjime jums nėra išsigelbėjimo. Kalbu 
visiškai atvirai... Suprantat?...—neju
čiomis daktaras perėmė viršininko^ stilių 
ir ėmė vartoti jo žodžius: “Supranta
te?”—AŠ nesivadovausiu jokiu gailesčiu, 
aš esu medikas... Kur Presmanas? Kur 
Baratinskas?... Jūs sulauksite tokio 
pat likimo! Supraskite! Ar negeriau bū
tų jums atsisakyti nuo visko? Apsieis ir 
be jūsų... Kam kokia nauda, kad jūs 
čia nugaišite? Gal manote nutęsite kaip 
nors: metai po metų ir revoliucija! 
Ach... neapsigaukite!... Iš viso aš ne
galiu suprasti, ką jūs sau manote?

(Bus daugiau)

Lawrence, Mass.
Keturių Miestų Pramoga;

Prakalbos
Keturių kolonijų progresyvė 

visuomenė turės progą suva- 
žiuot į bendrą* pikniką ir pa
siklausyt įdomių prakalbų.

Visa tai įvyks šį sekmadie
nį, rugsėjo 24 d., Liet. Ge- 
demino Parke, Bradford, 
Mass.

Apart smagaus pasilinksmi
nimo atvirame ore su savo 
draugais bei pažįstamais, tu
rėsite progą išgirsti įdomias 
prakalbas apie Europos karą 
ir įvairias permainas ryšyje 
su tuom.

Šį parengimą ruošia Law- 
rence’o, Lowell ’io, Nashua ir 
Haverhill’io organizacijos.

Bandykime šį savo bendrą 
apylinkės parengimą padaryt 
sėkmingu.

S. Penkauskas, 
4-rių Kol. Org.

Siuvu ant užsakymų viso
kius vyriškus drabužius su

lyg naujausių madų.

Taipgi taisome, valome ir 
suprosiname drabužius 
už prieinamą kainą.

Turime visokių drabužių ir 
čeverykų stake savo krau

tuvėje. Tai general ė 
krautuvė.

Mūsų patarnavimas prielankus.

87 Steamboat Road 
Great Neck, L. L, N. Y.

Taipgi yra kitas garsus Edisono bargenas, kuris kainuoja $59.95. 
Jis prasidės tuojau po šio išpardavimo.

Lietuve pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.

Kaip užeisite, malonėkite klausti

MR. CHARLES D’ORAZlG
664 GRAND ST. BROOKYN, N. Y.

“ Telefonas EVįergreen 7-6111
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So. Boston - Montello - Worcester
Įvyks Prakalbos Labai Svarbiais Klausimais

Antras Pasaulinis Karas!
Ateikite išgirsti, kas stovi prieš jus šiuom momentu

LIETUVIŲ MASINIS SUSIRINKIMAS
šaukia Komunistų Partijos Lietuvių Kuoj)a

v

Bostono ir Apielinkes Žinios
Kubiliūno Radio Programa 

šį sekmadienį, rugsėjo 24, iš. 
stoties WCOP, 1120 k., pra
sidės 8:30 ryte. Programą 
pildys dainininkai Robertas ir 
Jėva Niaurai; pianistė Elena 
Žukauskaitė.

Lietuvių Radio Korporacijos 
šeštadienio, rugsėjo 23, pro
grama per stotį WORL, 8:30 
iki 9 vai. ryte, bus sekanti:

1. žinios.
2. Muzikantai L o n g i n as 

Buinis, Sr., ir Jonas Sidzlaus- 
kas iš Cambridge.

3. Dr. Juozas Landžius iš 
So. Bostono kalbės apie svei
katą.

Sekmadienio, rugs. 24, radio 
programa per stotį W O R L , 
920 k., 9:30 iki 10:30 ryte, 
bus sekanti:

. Longino Buinio, Jr., Ca
valiers orkestrą is Cambridge.

2. Dainininkė Ona Kava
liauskaitė iŠ Dorchesterio.

3. Steponas Kontautas, dai
nininkas, iŠ So. Bostono.

Steponas Minkus,
’ : , Garsintojas.

Svarbios Prakalbos
Europa karo liepsnoj. Mies

tai dega, mūrai griūva nuo 
kanuolių šovinių; tūkstančiai 
žūva vyrų, moterų ir vaikų; 
kiti tūkstančiai vaitoja su
žeisti ar kęsdami šaltį ir ba
dą! Jau neliko pasauly vals-

tybės, kad nesiginkluotų ir 
nerikiuotų savo geriausias 
spėkas dėl karo.

Išskiriant komunistinę spau
dą, visi buržuaziniai laikraš
čiai maitina visuomenę sensa
cijomis ir neteisingais girdais; 
o labiausiai tuo pasįžymi A- 
merikos buržuazinė spauda. 
Europos įvykiai čia paduoda
ma, kad vienas kitam priešta
rauja. Bet visuomenė gaudo 
žinias ir nori žinoti tiesos, 
kaip yra ištiesų. So. Bostono 
lietuvių komunistų kuopa ren
gia prakalbas, kad tuos ne
teisingus girdus išblaškyti ir 
letuvišką visuomenę supažin
dinti su tikra tiesa. Prakalbos 
įvyks rugsėjo 24 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Salėj, E ir Sil
ver Sts., So. Bostone.

Kalbės Lietuvių Komunistų 
Centro Biuro sekretorius drg. 
A. Bimba iš Brooklyno.

Todėl Visi ateikite , ir iš
klausykite, ką komunistai ma
no apie Sovietų-Vokietijos su
tartį ir dabartinį karą.

, —o—
Vežikai Laimėjo Streiką
Bostono ir apylinkės buvo 

sustreikavę valgomų daiktų 
monopolinių krautuvių veži- 
,kai. Jie ouvo gerai organi
zuoti, tad streikas tęsėsi tik 
keturioliką dienų ir jie lai
mėjo.

Bostono didlapiai pradėjo 
vartoti keistą taktiką: kuomet

darbininkąi išeina į streiką 
arba streikuoja, tai tuose 
laikraščiuose nerasi nė už
keikto žodžio apie streiką ir 
darbininkų laimėjimą. >

—o—
Prasidėjo Mokslo Metai
Bostono Universitetas, švęs

damas 71 metų jubilėjų, pa
statė modernišką namą ir ja
me tilps apie 3,000 mokinių. 
Be to, ten bus knygynas ir 
viešoji svetainė.

Reikia pažymėt, kad šiemet 
Bostono Universitetas pakvie
tė mūsų tautietį ministerį B>t 
J. Kubilių dėstyti psichologi
ją, embriologiją ir biologiją.

Rodosi, bus vienas iš atei
vių lietuvis, kuris pasiekė to
kią aukštą vietą. Pirmutinis 
lietuvis profesorius Bostono 
Universitete.

Jaunutis.

Naziu Submarinai Paskandi
no Jau 28 Anglijos Laivus

į ■■ ■■  ................................

London. — Vokiečių po- 
jūrįnės valtys - submarinai 
paskandino Anglijos prekinį 
laivą “Avuemore”, 4,600 to
nų įtalpos, ir du žvejų lai
vus. Tai iki šiol nazių sub
marinai sunaikino jau 28 
Anglijos laivus.

Washington.— Dabar jau 
tiktai 1,660,557 bedarbiai 
turi užsiėmimo viešuose1 
WPA darbuose ištisoj šalyj.

Hartford, Conn
Iš Spaudos Pikniko

Sutaųus “Laisvės” dienraš
čiui 20 metų sukakčiai, Conn, 
valstijos pažangioji žmonija 
dienraštį ir abelnai visą dar
bininkišką spaudą įvertino 
reikšmingai atsilankydami į 
spaudos naudai pikniką, įvy
kusį Lietuvių Darže, Hartfor
de, rugsėjo 17 d.

Hartfordiečių organizacijų 
draugai ir draugės begaliniai 
sunkiai darbavosi iki priren
gė pikniką; vieni rinko aukas 
(ypač šeimininkės), maistą; 
kiti garsino, apie jį spaudoj 

arašė ir it.
Dar ankstokai pribuvę į pik

niko vietą, jau radome kaip 
šeimininkes, taip ir šeiminin
kus, prisiruošusius vesti tvar
ką ir patarnauti svečiams-pik- 
nikininkams. O prie patarna
vimo reikėjo daug žmonių, 
nes sulyg išsigėrimo naujos 
tvarkos tas prisiėjo padaryti 
su daugiau rankų.

Publikos piknike galėjo būti 
daugiau, ,bet, žinant, kad sa
vaitė pirmiau daugybė žmo
nių iš šios Valstijos dalyvavo 
Pasauliniuose Feruose, todėl 
daugelis dėl finansinio stovio 
susilaikė nuo išėjimo; o an
tra, iš ryto lietus nugąsdino, 
sulaikė buvoti namuose. Ta- 
čiaus, kaip dvasiniai, taip ir 
medžiaginiai išrodė sėkmin
gas pažmonys.

Apie programą tiek reikia 
pasakyti: kad mūsų visi Me
no Sąjungos chorai dalyvavo 
programos pildyme: dalyvavo 
dietos Laisvės Choras su Sty*

i

Nedėlioj, 24 Rugsejo-Sept., 1939
2-rą valandą po pietų

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
E. ir Silver Streets So. Boston, Mass.

Pirmadienį 25 Rugsėjo-Sept., 1939
7:30 Valandą Vakare

Lietuvių Tautiško Namo Apatinėje Svetainėje
Kampas North Main ir Vine Streets, Montello, Mass, 

šaukia Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija

AntradienŲ 26 Rugsėjo-Sept, 1939
/ 7:30 Valandą Vakare

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 Endicott St Worcester, Mass.

Šaukia Komunistų Partijos Lietuvių Kuopa

ANTANAS BIMBA
iš Brooklyn, N. Y.

Mieli broliai ir seserys lietuviai! Jau prasidėjo antras baisus pasaulinis karas, jau 
griūva1 miestai ir kaimai, jau žūsta tūkstančiai žmonių Lenkijos laukuose. Kanuolių 
baubimas jau girdis ir Lietuvoje. Visas pasaulis susijaudinęs ir susirūpinęs.^ Susirin
kime ir svarstykime tuos klausimus. Kas kaltas už šitą naują karą? Prie ko jis veda? 
Kaip pasiekti taiką? Ką turime daryti mes lietuviai? Ką turi daryt Amerikos žmonės? 
Kuriuo keliu eisime? Kodėl Sovietų Sąjunga padarė nepuolimr sutartį su Vokietija? 
Ką veikia Anglijos, Francijos ir Lenkijos diplomatijos? Kodėl >Js nepriėmė Sovietų Są
jungos pagelbos kovai prieš Hitlerį?

Tai vis didžiausios svarbos klausimai. į juos visus atsakys savo prakalboje A. Bim
ba. Galėsite patys klapsimus statyti ir išreikšti savo nuomonę.
Ateikite visi ir visos! ' - Įžanga visiems veltui.
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LAISVIPenktadien., Rugs. 22, 1939

Baltimore, Md
MONTELLO, MASS.

512

Wilkes Barre, Pa

drau-

PASAULINĘ PARODU
S-Pasaulinių Ferų

vtoff

RHEA
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Special Rates per WeekCORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Ilavemeyer 9-9115

sekretorius B. M. Field, 
norės, galės duoti klausi- 
arba dalyvauti d is kusi j o-

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chestnut Avenue 

NEWARK, N. J.

■°ru..šiai

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugsėjo 22 d. ,7:30 v. 
v., 407 Lafayette St. Visi nariai atei
kite, gausite po naują knygą. Taip-

Teįefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius

v. v. po pietų, 1320 Medley St.
Komitetas. (222-224)

gi apkalbėsime kitus svarbius rei
kalus. — M. Kairis, Fin. Sėkr.

(221-223)

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

Sun. all day and night

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

pasilinksminti. Bus gera 
Balius įvyks šeštadienį, 
d. Įžanga veltui. — N.

(222-223)

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

■ “į,- nustatyt. ši įstaiga 
y *c^'l/nuo Marine bu- 

y entrance į fėrus.

110-O2 Corona Ave.

JONAS
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
Tol.: Glenmoro 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

BINGHAMTON
Sekmadienį, rugsėjo 

apvaikščiojimas 20 m.

į

Septintas puslapis

Visuotinas Susirinkimas
Šį sekmadienį, rugsėjo 24, 

8:15 vai. vakare, Baltimorės 
Komunistų Partija šankia pla
tų narių ir šiaip žmonių masi
nį susirinkimą. Susirinkimas 
įvyks Baltimore Workers 
School, 322 W. Franklin St.

Šio susirinkimo tikslas pla
čiai išdiskusuoti dabartinę si
tuaciją Europoje ir Ameriko
je. Prakalbą pasakys Komu
nistų Partijos Maryland vals
tijos 
Kas 
mus 
se.

Mes raginame lietuvius da
lyvauti šiame susirinkime. 
Ypač visi komunistai, mūsų 
darbininkiškos spaudos skai
tytojai turėtų ateiti. Rep.

BALTIMORE, MD.
Sekmadienį, rugsėjo 24 d., pas dd. 

J. Deltuvus, Hanover, įvyks links
mas pokilis — "krepsų” balius. Ren
gia Lyros Choras. 'Įžanga visiems 
veltui. Laikas kiekvienam miesto 
gyventojui praleisti atvirame ore 
pravartu. Todėl kaip vienas, visi šį 
sekmadienį," J. Deltuvų ūkyje links
mintis. — Komitetas. (223-224)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 24 

d. rugsėjo, 29 Endicott St., 11 vai. 
ryto. Visi nariai būkite ir atsiimkite 
ką tik parėjusią knygą už šiuos me
tus. — J. M. L. Sekr.

(223-224)

N. S. PITTSBURGH, PA.
L. K. Partijos L. Biuro yra šau

kiamas visuotinas suvažiavimas visų 
narių ir/simpatikų. Dalyvaukime 
daugia a kiek galima, turime la
bai serbių reikalų kas link dabar
tinio ro. Šis svarbus susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 24 d. rugsėjo, 2

Šeštadienį ir sekmadienį, rugsėjo 
23 ir 24 įvyks piknikas Lietuvių 
Namo Parke. šeštadienio vakare 
bus šokiai be įžangos, sekmadienį po 
pietų bus gera šokių muzika. Įvai
rių valgių ir gėrimų. Rengia Darb. 
Tarp. Organizacija. Kviečiame visus 
dalyvauti. (222-224)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugija rengia didelį 

šio sezono balių. Užkviečia visus Ro- 
chesterio lietuvius ir lietuvaites da
lyvauti šiame baliuje, nes Gedemi
no svetainė yra naujai išpuošta ir 
bus smagu 
orkestrą, 
rugsėjo 23 
Švediene.

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

grupių ir
Iš senų 
lūs i r 
n ą u jus 
sudarau
rikoniškais. 
'kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

BARRY P. SHAUNS
(Shaiinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

............... r ............. ................. — 1

Jh VIENATINIS LIETU VISKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Iš LLD 43 Kuopos Susirinkimo 
/ Susirinkimas įvyko rugsėjo 
15-ta diena. Nebuvo labai 
skaitlingas nariais, bet nutar
ta gana gerų dalykų dėl atei
ties veiklos. Veikalų komisija 
raportavo, kad jau turi veika
lą “Išdykusi Pati” ir ant grei
tųjų bus imtasi darbo šį vei
kalą mokintis. Reiškia, mūsų 
kuopa nenori pasiduot drau
gams serantoniečiams; mes 
nutarėm imtis dar už didesnio 
darbo, kaip mūsų artimi i 
gai serantoniečiai!

Reikia čia priminti 
geras dalykas, tai yra 
Kaip tik buvo sužinota, 
LLD 43 kuopa jau turi 
kalą “Išdykusi Pati”, tai 
me mūsų susirinkime jau 
rėjom komisijas nuo 
LDS kuopų (suaugusių ir jau
nimo^, kad juos priimtumam 
bendrai rengti tą perstatymą 
veikalo, kada jis bus susimo- 
krntas. Tai yra padarytas ge
ras žingsnis prie Ateadro veiki
mo-., Seniai yra sakoma: kur 
vienybė, ten galybė!

Priėjus prie naujų sumany
mų, buvo nutarta surengi ko
kį parengimėlį dėl paramos 
“Daily Worker.” Taipgi buvo 
išrinktas vajininkas, drg. J. 
V. Stankevičius, darbuotis už
rašymu “Laisvės” ir “Vilnies” 
šioje apylinkėje.

Kadangi 
buvo kaip 
ties metų 
dienraščio 
si nutarta 
parengimėlį atžymėjimui 
jubilėjaus. 
bandysime 
paramos 
kai galėtų 
kių kliūčių gyvuot 
darbo klasę.

Tel.: MArket 2-5270 \

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų Ų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS* 
Taipgi parduoda lietuviško bra

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

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

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

24 d., bus 
Komunistų 

Partijos gyvavimo. Pradžia 6 v. v. 
Turėsime muzikališką programą, 
taipgi kalbės plačiai žinomas Peter 
Cacchione iš Brooklyn, N. Y. Lietu
vių Svetainėj, 315 Clinton St. Įžan
ga 15c. Kviečiame visuomenę daly
vauti. (222-223)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, 22 d. rugsėjo, Lie

tuvių Svetainėj, 29 Endicott St.,, 
rengiamas linksmas vakarėlis su už
kandžiais ir muzikaliu programų. 
Šiame vakarėlyje, apart kitų pro- 
gramo kavalkų, delegatės iš atsi
buvusio Moterų Seimo pasakys savo 
įgytus įspūdžius. (221-223)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

y.'.v.

i 
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Telephone
STagg 2-504

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

kitas 
šis: 
kad 
vei- 
šia- 
tu-

dvie jų

BO P1FCF 
SERVICE FOR EIGHT

• $2925
Open Stock Price $58.69

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

AND

Fairview Restaurant & Bar

lie

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

šis susirinkimas 
tik išvakarėse 20- 
sukakties mūsų 

“Laisvės”, tai liko- 
surengti atsakantį 

to
Tuom pačiu sykiu 
sukelt finansinės 

savo dienraščiui, 
ir ant toliaus 

ir
be jo- 
šviest

kurį

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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

Didžiulis koncertas, 
rengia LLD 12-tas Apskritys, 
įvyks spalio-Oct. 15-tą dieną, 
Lietuvių Progresyvio Kliubo 
svetainėje, 325 E. Market St. 
čia turiu pranešti plačiai lie
tuvių visuomenei, kad nesivė- 
luotų, nes programa bus dide
lė ir pradėsim pažymėtu lai
ku,—tai yra 6-tą valandą va
kare.

Kviečiame visas ir visus 
skaitlingai dalyvaut.

Kuopos Koresp.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Pirmadienį, rugsėjo 25 d., įvyks 
prakalbos, Lietuvių Tautiškam Na
me, 7:30 v. v. Kalbės A. Bimba iš 
Brooklyn, N. Y. Visi būkite Šiose 
prakalbose, išgirsite apie Sovietų 
Pasaulinę politiką linkui dabartinio 
karo ir kodėl Sovietai padarė ne
puolimo sutartį v§u Vokietijos na- 
ziais. Ruošia Komūnistų Partija.

(223-225)

CAMDEN, N. J.
LLD ir LDS kuopų susirinkimai 

įvyks sekmadienį, 24 d. rugsėjo, 2 
vai. po pietų pas J. Lastauską, 686 
Central Avė. LLD nariams yra 
atėjusi šių metų knygą — "Lietuvių 
Tautinio Atbudimo Pionieriai.’’ Tai 
gal žingeidi, žvelgianti į Lietuvos at
budimo laikotarpį knyga. Knygą 
gaus tik tie draugai, kurie esate 
užsimokėję, malonėkite 
susirinkimą ir atsiteist, 
gija. — S. V., Sekr.

ateit į šį 
su Drau- 

(223-224)

i
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta «paršiena;
" gaspadoriškai nuvirti kopūstai jr barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir

RUDENS MADOS 
JAUNŲ VYRŲ 
OVERKOTAI

1 madų ir dėl kokybės drabužio 
tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę. 
.Mes turime sizų pritaikymui visokio ^nuaugimo žmonėm.

Virš 30 mėtų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir'pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes casii perkame . 
drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50

$19.50

Jei jūs esate patiklus del

Vertes
Vertės

$25.00
$30.00

uz
UZ

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins Jus, jog mūsų 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS SONS,
670 Grand St., corner Manhatta 

Brooklyn, N. Y. 1
tan Avė

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL 

alfo e

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų.... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukimo duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutės, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu skaičium. 1

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų 

s 701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2173 

EKSPERTAI TAISYME

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

ILiqnor#

2^220 EiD F.ORI^ĄVEr^

SKELBKITES “LAISVĖJE”

A Vincas J. Daunora.

Kita krautuvo randasi
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaida.

v,
.UiwW'

(Praktikuojąs jau
27 Metus)

fe

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą, iš 

priežasties slogos—šalčio 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, IIE- 
MORRIIOIDAI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI MĖŠ- 
LAŽARNĖS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroniškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydonios. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąlygos jums pagal išgalių. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS
110 East 16 St., N. Y. Tarp 4th Ave/ ir Irving PI,

Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Selunad. 10 iki 2

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.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

Bankiehii?
“Laisves” jubilėjinis bankie- 

tas j vyks jau poryt, rugsėjo 
24-tą. Visi gerieji “Laisvės” 
draugai ir rėmėjai, visi geru 
bankietų lankytojai rengiasi 
jin ir vėlina, kad jis būtų sėk
mingiausias ir pavyzdingiau
sias. “Laisvė”, žinoma, irgi to 
paties trokšta. Ir jis tokiu 
bus, tik draugai privalote ne
pamiršti sekamą :

Planuojant tokius masinius 
bankietus reikia numatyti iš 
anksto, kiek turėsime svečių. 
Tai labai svarbu bankieto pa- 
sekmingumui ir jo dalyvių pa
tenkinimui. Dėlto mes prašo
me: pašvenčiate savo lėšas ir 
laiką bankiete dalyvaut, pa-j 
švęskite dar valandžiukę lai
ko įsigyt iš anksto bilietus. 
Jie gaunami “Laisvės” rašti
nėj ir pas žinomus “Laisvės” 
rėmėjus visose Brooklyno da
lyse ir priemiesčiuose. Kaina 
$1.25.

Richmond-hilliečiai praneša, 
kad jų gerieji kaimynai Ona 
ir Frank Jakščiai, kurie taip 
puikiai pasidarbavo suorgani
zavime tos kolonijos busų j 
“Laisvės” pikniką, Philadel- 
phijoj, yra pasirįžę pasidar
buoti ir dėl bankieto, tad bi
lietų galima gauti jų bučer- 
nėje, 339 Berriman St., East 
New Yorke.

Bankietas bus šį sekmadie
nį, rugsėjo 24-tą, 6 vai. vaka
ro, Ideal Ballroom, 151

Unijos Konvencija už 
Neutralumą

Kojinių Mezgėjų Unijos, 
AF of L, 28-ta metinė kon
vencija pasisakė už Ameri
kos neutralumą šiame kare. 
Vienok tarp delegatų kilo 
karštos diskusijos dėl būdų, 
kuriais galima Ameriką išlai
kyt nuo karo.

Plačiai diskusuota tas taip 
vadinamas “cash and carry” 
pasiūlymas, kaipo būdas išsi
laikyt nuo karo. Konvencijoj 
jis atmestas 99 balsais prieš 
84. Rezoliuciją rėmė unijos 
prezidentas Emil Rieve.

Vėliau pasiūlyta rezoliuci
ja visai uždraust pardavimą 
karo medžiagų karan įvel
toms šalims; dar kita siūlo 
laikytis taikos ir “remt demo
kratijas.” Tačiau atrodo, kad 
unija pasisakys prieš davimą 
paramos bile kuriai iš ka
riaujančių šalių.

Unija posėdžiauja Park i 
Central viešbutyje, N. Y.

Užmušė Jaunuolį
Antradienį traukinys užlė

kė ant automobilio, važiuo
jant per Atlantic Avė., ir vie
toje užmušė jaunuolį L. V. 
Kanišauską. Taipgi sunkiai 
sužeidė Arthur Beckwitha, 22 
metų amžiaus. Kanišauskas 
buvo 21 metų.

Saugokitės Nuodingą 
Grybą

Jau prasideda taip vadina
mas “grybų sezonas.” Labai 
daugelis ir lietuvių traukia į 
miškus, renka grybus, vežasi 
juos namo ir valgo.

Miesto sveikatos depart- 
mentas daro pastabą, kad 
žmonės būtų atsargesni su 
tais grybais. Pavyzdžiui, 
Bronze dviejose šeimose užsi
nuodijo šeši žmonės nuo nuo
dingų grybų. Tai dar pirma 
šių metų tos rūšies nelaimė. 
Bet pernai grybais apsinuodi
jo aštuoniolika žmonių, gi 
1937 metais net 72.

Dr. Best sako: “Visi yra 
persergstimi, kad labai didelis 
pavojus yra rinkti laukinius 
grybus parkuose, krūmuose ir 
pakeliuose. Rugsėjo ir spalių 
mėnesiuose visokiausių nuo
dingų grybų esti pridygę vi
suose kampuose.”

Dr. Best duoda pavyzdį. Jis 
sako, kad Italijoje žmonės la
bai skaniai valgo tam tikrą 
grybą be jokio pavojaus. Bet 
čionai tokios pat išvaizdos 
grybas yra baisiai pavojingas 
ir nemažai italų yra jubmi 
apsinuodiję.

Policijos komisionierius Va
lentine sako, kad už dviejų sa
vaičių policistų darbas sugrįš į 
normališkas vėžes, šiuo tarpu 
buvo pravesta policijos mobili
zacija dėl karo pavojaus.

Garadžiaus Plytos 
Užmušė Praeivę

Annie Marie Hannon tapo 
pusiau užversta plytomis ir 
ant vietos užmušta praeinant 
pro penkių aukštų Mineola 
Garage, 501 Park Ave., N. Y.'

Raymond Kahn, garadžiaus 
darbininkas, perkeldinėjo ga- 
radžiuje esantį auto iš vienos 
vietos kiton, kada stabdžiai 
nustojo veikę ir mašina smo
gė langan ir sienon, išvers- 
dama apačion ant šaligatvio 
plytas ir cementą. Gi nuo 
penkto aukšto pasikorusią 
mašiną darbininkai ir policija 
nukėlė.

Kiti arti nelaimės vietos bu
vę praeiviai taip išsigando, 
kad turėjo gaut gydytojo pa- 
gelbą.

Lankėsi “Laisvėje”
Šiomis dienomis lankėsi 

“Laisvėje” w ate r b u r iečiai 
draugai M. čipliauskas ir V., i 
Krasnickas. Abu a t v c ž ė | 
“Laisvei” pinigų ir aplankė 
Pasaulio Paroda. Waterburie- €
čiai'svečiai išvyko namon per-1 
eitą ketvirtadienį.

Taipgi lankėsi draugai Gi- 
raičiai iš Hartford, Conn. Už
simokėję už prenumeratą, 
draugai davė “Laisvei” aukų 
$2 kaipo prezentą dienraščio 
jubilėjui (20-metinems sukak
tuvėms paminėti).

Iš Garsios Knygos Darys 
Judžius

Darryl Zanuck pareiškė, kad 
jo kompanija Twentieth Cen
tu ry-Fox, tuojau pradės dary
ti judžius iš labai populiariš- 
kos Steinbeck o k n y g o s 
“Grapes of Wrath.”

M a t e u š a s S i m o n avi ė i u s
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuoto^ degtines ir 
vynai, geriausią 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 South 5th Street

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

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

Sugrįžta Garsus Dainininkas inus e!na nlokslus sovietų s? 
£ ( 1 jungoje.

Gautas pranešimas New 
Yorke iš Londono, kad nepai
sant karo pavojaus, sugrįžta 
Amerikon garsus negras dai
nininkas Paul Robeson. Jo sū-•

Ir aktoriai eina prie vieny
bės. Net vienuolikos unijų 
viršininkai susirinko ir svars
to klausimą “vienos didelės 
unijos.” ’

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6 th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
ir pagal sutartį.

Tel. Nąvarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Knickerbocker Ave., arti 
kampo Flushing Ave., Brook
lyne (Ridgewood).

Apart geros vakarienės ir 
gėrimų, bus atatinkama pro
grama. Kalbės L. Prūseika iš 
Chicagos. Dainuos vielinė 
puiki solistė Aldona Klimaitė, 
taipgi S. Kuzmickas iš She-i 
nandoah. Pa. Bus daug sve
čių iš kitų miestų, tad tikima
si visapusiškai smagaus ir 
naudingo pažmonio.

. Pirmadienį Svarbios 
Prakalbos

Williamsburgiečiai šį pir
madienį vėl turės progą iš
girst gerą kalbėtoją aiškinant 
europįnę padėti, kurioje iki 
sekamo pirmadienio gali vėl 
būti daug kas naujo. Kalbės 
Clarence Hathaway, “Daily 
Workerio” vyriausias redak
torius. ' v

Įsitėmykite, prakalbos bus 
rugsėjo 25-tą, 8 vai. vakaro, 
Grand Paradise salėj, kamnas 
Havemeyer ir Grand Sts., 
Brooklyne.

Laivas Wacosta 
Pribuvo Portan

Wacosta, kuris buvo nazių 
submarino sulaikytas iškrėst 
ir apšaudytas netoli Airijos 
pakraščio, kada iš karto ne
paklausė komandos sustot, 
pribuvo New Yorko portan 
trečiadienį. Neradus nieko 
kariško, naziai jį paleido. At
vežė šiaip prekių ir daug 
škotiškos degtinės.

Armijos Praktikos Gintis 
Nuo Orlaivyno

Millers Field ir Fort Wads
worth armijos stočių viršinin
kai praneša, kad pradedant 
rugsėjo 26-tą iki 29-tai bus 
prieŠ-orlaivinių mašininių ka- 
nuolių praktikos. \ .Perspėjo 

■ civilius ir vandens važiuotę 
vengt pavojingos zonos prie 
Millers Field.

Coughlinietis Kaltas 
Kurstyme Pogromų

Ralph Ninfo, 29 m., cough- 
liniškid “Krikščionių Fronto” 
narys, per teisėją Curran, bu
vusį majoro padėjėją, pripa
žintas kaltu kurstyme riaušių 
prieš žydus. Kurstančius iš
sireiškimus jis pasakė savo 
prakalboj prie 72nd St. ir 
Broadway pereitą sekmadienį.

Tėvui Daro Gėdą

Šis coughlinietis yra sūnus 
Amerikos Darbo Partijos ta- 
rybininko Salvatore Ninfo, 
kuris pareiškė, kad jo sūnus 

/yra “fanatikas.” Jis sakė: 
“Vėlinu, kad jį padėtų kalėji- 
man visam gyvenimui. Jis 
yra fanatikas. Tai galvoskau- 
dis motinai ir man. Aš atsa- 
komingas tik už jo du kūdi
kius ir žmoną, kuriuos aš tu
riu maitinti.’ ’

NEPAMIRŠKITE! '1

LAIVE BUVĘ DAR 
TUŠČIOS VIETOS

P. V. G. Mitchell, J. V. gar
laivių linijos vice-pirmininkas, 
sako, kad laivas Washington 
pereitą pirmadienį sugrįžo-ne
pilnas, su 40 tuščių kambariu
kų, nors daug amerikiečių 
skundžiasi negalį sugrįžt dėl 
stokos vietų laivuose.

r į

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

šio sekmadienio ryte, 10 v., 
“Laisvės” svetainėj įvyksta 
darbininkiškų draugijų atsto
vų pasitarimas v dėl pagelbos 
kampanijai už išrinkimą Pete 
Cacchione į New Yorko Mies
to Tarybą.

Prašau visus atstovus nepa
miršt. K.

New Yorko - Aukščiausias 
Teismas nusprendė, kad į 
svaiginančius gėrimus galima 
dadėti tyTo vandens be jokio 
valdžios leidimo. Viena kom
panija gabena spiritą iš užsie
nio ir čionai atmiešia tyru 
vandeniu, idant neišdeginti 
amerikoniškų vidurių. r

WPA Unijos Kovos Prieš 
Drausmę Pikieto

WPA Mokytojų Lokalas 
453, AF of L, taipgi United 
American Artists, CtO, pasi
sakė griežtai kovot prieš 
draudimą masinio pikieto. Jie 
nurodinėja, kad toji neva 
“karinė padėtis” yra tik prie
danga suvaržyt unijų teises.

WPA administracija perei
tą tręčiadienį įsakė unijoms 
sumažint savo pikietų skaičių 
iki 10 dėl “karinės padėties.” 
Unijos vedė masinį pikietą, į 
kurį susirinkdavo šimtai uni- 
jistų, protestuodami prieš nu- 
kapojimą švietimo ir kitų bal- 
takalnierių darbininkų pro
jektų. Jie sako, kad kuomet 
visame WPA projektai nuka
pota tik trečdaliu, tai virš 
minėtuose projektuose nuka-

I pota arti pusės.

Suareštavo ir Sunkiai Baus
Policija sulaikė Kris Milių, 

būk jo namuose ant Putnam 
Ave. radus revolverį. Pa
klaustas, ar jis kada nors bu
vo pirmiau^areštuotas ir baus
tas, Milius užsigynė. Tada 
policija pasiuntė 'jo pirštų 
antspaudą Washingtonan ir 
ten surado, kad 1927 metais 
mieste Buffalo Milius buvo 
areštuotas, baustas ir šešius 
mėnesius sėdėjo kalėjime. Už 
tai kaltinimai prieš jį tapo 
padidinti ir bausmė bus daug 
skaudesnė, 

t

Kitais metais vidurinių mo
kyklų (High Schoolę) kursus 
lankydavo 100 tūkstančių stu
dentų. Bet šiemet tebus pri
imta tik 30 tūkstančių. Tai 
esą daroma dėl stokos pini
gų. Vadinasi, apie 70 tūks
tančių jaunų žmonių, trokš
tančių siekti aukštesnio moks
lo, b US' atstumti.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai su 

vėliausiais įtaisymais, kaip tai garu 
ir šiltu vandeniu ir tt. Renda 3 
kambariams $25, o 4—$30. Randasi 
vienas blokas nuo Graham Ave. sto
ties (BMT subway). Prašome kreip
tis prie namo prižiūrėtojaus: 677 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

(219-224)
-Me

Blokas nuo Howes oloveiterio stoties

20 METŲ KAIP “LAISVE” EINA DIENRAŠČIU

‘-p

S. Kuzmickas, baritonas
Iš Shenandoah, Pa. dainuos Jubl-
liejiniame bankiete. Jis yra vie

nas iš sėkmingųjų “Laisvės” 
platintojų.

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 24 Sept
Prasidės 6 Valandą Vakare

Įžanga $1.25 Asmeniui

L. PRŪSEIKA
Ilgus metus buvęs “Laisvės” 

redaktorium, dalyvauja 
šiame bankiete.

V. PAUKŠTYS, vienas iš z 
“Laisvės” įsteigėjų ir pir
masis vyriausias dienraščio 
“Laisvės” redaktorius irgi 
dalyvauja šiame bankiete. 
Bus ir daugiau “Laisvės” 
veteranų. ‘

George Kazakevičiaus 
ORKESTRĄ

Po Vakarienei Bus Šokiai
Vien Tik šokiam 40c

Šokiai Prasidės 8 Vai. Vakare

_________________________________  Aldona Klimaitė
< Dainuos solus šiame “Laisvės”

bankiete. ✓

Jubiliejinis ‘•‘•Laisvės” Bankietas Bus
IDEAL BALLROOM

•* . • f

151 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.
Kampas Flushing Ave., Ridgewood

Gera vakarienė ir prie valgio bus duodama alaus kiek tik kas norės
Puiki dailės programa, kurią išpildys Aid. Klimaitė ir S. Kuzmickas.

‘ Bus daug svečių iš kitų miestų.
Skaitlingai dalyvaukite šiame bankiete. Sveikinkime savo dienraštį 20 metų jubiliejum. Užtikrin- 

kim jam ilgų metų gyvavimą. RENGĖJAI.
/• ' ; į ■ ' ' k |




