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

Sovietų Sąjunga reikalauja, 
kad Anglija ir Francija tai- 

kuris nekenčia karo. Be abe
jo, šį reikalavimą sveikins ir 
Lietuvos žmonės, nes tai reikš 
ir jų saugumą.

Šio reikalavimo betgi ne
sveikins karo ruošėjai; jo ne
sveikins ir grigaitinio plauko 
socialistai; jo nesveikins ir
trockistai.

Bet kas gi jų paiso?
—o—

Anglijos viešpačiai turi kar
tą ant visados suprasti, kad 
jų “bosavimo” dienos baigia
si. Jie turi suprasti, kad pra
ėjo tie laikai, kada Londo
nas galėjo pasaulį dalinti, 
kaip jis norėjo; kada Londo
nas galėjo vieną kraštą prieš 
kitą pjudyti ir pats tuo pasi
naudoti.

Šiandien pasaulyj atsistoja 
nauja galybė, naujas kraštas, 
— kraštas socializmo. Mask
va patampa centru, kur mažo
sios ir silpnosios tautos jieško 
užuojautos, jieško paramos.

—o—
Lygiai prieš metus, tuojau, 

kai buvo Muniche išduota če- 
choslovakija, “Laisvė” (spal. 
3 d., 1938) rašė:
, “Taika! Kiek daug perei

tą savaitę pasislėpus po šituo 
žodžiu buvo padaryta priga- 
vysčių!

“Pasiremiant žodžiu ‘tai
ka,’ čechoslovakija tapo su
draskyta !

“Pasiremiant žodžiu ‘tai
ka,’ dviejų didžiųjų Vakarų 
Europoj demokratijų vyriau
sybių premjerai nusilenkė Hi
tleriui ir Mussoliniui, sustipri
no jų režimus ir nusilpnino 
demokratiją visam pasaulyj...

“Tai, ką suvažiavę j Muni- 
chą keturi vyrai sakė esant 
taika, yra tik pasauliui akių 
apdūmimas. Yra tik, taip sa
kant, tarptaika!“

—o—
Gal būt mūsų skaitytojai, 

skaitydami tuomet tuos žo
džius, manė mus esant blogais 
pranašais. Šiandien, tačiau, 
kiekvienas sutiks, kad mes 
buvome teisingi, šiandien pa
siliko melagiais tie, kurie 
skelbė, būk čechoslovakijos 
išdavystė taikai pasitarnavo.

—o—
Spalio 4 d., 1938, “Laisvė“ 

rašė:
“Momentu, kada Hitleris, 

Chamberlainas ir kompanija 
nutarė Čechoslovakijos respu
bliką sudraskyt, tai ir Lenki
jos ponai begėdiškai atkišo 
durtuvą į savo taikiojo kaimy
no krūtinę. Tie ponai, kurie 
tiek daug turi pasigrobę sve
timų kraštų ir tautų, dabar 
pasimojo ‘išvaduoti’ lenkus iš 
čechoslovakijos. . .

“Teisingai Maskvos ‘Prav
da’ sako, kad šitokiu savo žy
giu, tai yra užgrobimu Tes- 
cheno srities, jie savo ranko- 
mi kasa duobę, kurioj bus pa
laidota Lenkijos nepriklauso
mybė.”

Na, ar mes nebuvome tei
singi? Ar neišėjo taip, kaip 
prieš metus rašėme ?

Reikia pasakyti, kad Angli
jos ir Francijos imperializmų 
saulė pradėjo leistis tuomet, 
kai jie išdavė Ispaniją, išdavė 
Austriją, išdavė čechoslovaki- 
ją. Municho sutartis aiškiau
siai parodė, kad Chamberlai
nas judošišku bučkiu pabučia
vo ne tik čechoslovakiją, bet 
Lenkiją ir Franciją ir, galu-
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kytųsi su Vokietija. Šį reika
lavimą sveikina Chinija, sveiki
na Bulgarija, sveikina Estija. 
Šį reikalavimą sveikina visas 
pasaulis, kuriam rūpi taika,

Lietuvos Atstovas Maskvoj, Dr. L. Natke
vičius, Turėjo Ilgą Pasitarimą su Molo
tovu, Sovietijos Komisarų Pirmininku

Churchill, Angly Laivyno Ministeris, Pa
rodo, Kad Sovietai, Atgaudami Savus Plo
tus nuo Lenkijos, Užkirto Kelią Nariams

Maskva, spal. 2.—Lietu
vos atstovas Sovietų Sąjun
gai, dr. L. Natkevičius va
kar buvo pakviestas į 
Kremlių, Sovietų vyriausy
bes centrą, ir turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su Molotovu, 
Sovietijos komisarų pirmi
ninku, kaip neoficialiai pra
neša International News 
Service, viena iš amerikonų 
žinių agentūrų.

Naziai Sunaikinę 14 Priešų 
Lėktuvų, o Savo Praradę 

Tiktai Du
Berlin. — Aukštoji nazių 

komanda praneša, kad va
kariniame fronte Vokietijos 
lakūnai sunaikinę 12 Ang
lijos ir Francijos lėktuvų; 
o susikirtime virš Šiaurinės 
Jūros žuvę du Vokietijos ir 
du Anglijos lėktuvai.

DARBO FEDERACIJA 
PRIEŠ AMERIKOS 
ĮVĖLIMĄ Į KARĄ

Cincinnati, Ohio. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
Pildančioji Taryba savo 
raporte Federacijos suva
žiavimui reikalavo, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
būtinai turi išlaikyti šią ša
lį nuo europinio karo.

Naziai Sunaikino 5 An
glijos Lėktuvus, Kaip 

Pripažįsta Anglai
London. — Penki Angli

jos lėktuvai buvo pasiųsti 
ištirti vokiečių pozicijas ir 
fotografuoti jų tvirtoves 
vakariniame fronte. Vokie
čiai pyškino į Anglijos lėk
tuvus tokiomis smarkiomis 
priešorlaivinėmis kanuolė- 
mis, kad Anglų lėktuvai tu
rėjo skrist 20 tūkstančių pė
dų .aukštumoje.

Be to, 15 vokiečių lėktuvų 
užpuolė tuos penkis Angli
jos lėktuvus ir nukirto ke
turis jų žemyn. Vokiečių 
lėktuvai pasirodė greitesni 
už Anglijos lėktuvus. Jie 
sužeidė ir penktąjį Anglų 
lėktuvą; bet jis dar suge
bėjo kiek palėkt ir krisda
mas nusileist Francijos pu
sėje. Jis sudužo ir sudegė; 
ale trys jo lakūnai išsigel
bėjo ir patiekė reikalingų 
žinių anglams ir francū- 
zams.

Šis lėktuvas, bebėgda
mas, nušovė žemyn du Vo
kietijos lėktuvus..

tinoj išvadoj, Didžiosios Bri
tanijos imperiją.

Ar jis savo gyvenimą baigs, 
kaip baigė Judošius, nežinau.

Lietuva Jaučia, Kad Jos Ne
priklausomybė Apsaugota
Kaunass, spal. 2.—Lietu

vos valdžia nemato jokio 
pavojaus šalies nepriklau
somybei iš Sovietų pusės, 
kaip pranešama Amerikai 
per radio.

Londono Paskalai, Kad 
Hitleris Gal Pasitrauk

siąs iš Vietos
London, spal. 2.—Diplo

matinis korespondentas lai
kraščio “Daily Mirror” ra
šo, jog esą tikima, kad Hit
leris (gal) siūlysiąs pasi
traukt iš Vokietijos vald
žios ir užleist savo vietą H. 
Goeringui, nazių oro laivy
no ministeriui; ir .tai bū
sianti didžiausia Hitlerio 
gudrybė.

Panašiai pranašauja ir 
kitas Londono laikraštis 
“Daily Sketch.”

Kame čia būtų Hitlerio 
šposas? Nagi, štai kame:

Anglijos karo laivyno mi
nisteris. Winston Churchhill 
sekmadienį užreiškė, kad 
Anglija kariausianti, kol 
Hitleris bus nušluotas. Pir
miau Chamberlainas, Ang
lijos ministeris pirminin
kas, taip pat tvirtino, kad 
Anglija kariaujanti ne prieš 
Vokietijos žmones, bet prieš 
hitlerizmą.

Tai dabar, girdi, Hitleris 
galėtų pasakyti: “Aš sutin
ku pasitraukti ir užleisti 
savo vietą Goeringui;” to
dėl Anglija turi daryt taiką 
su Vokietija.

(Bet šis pranešimas iš 
Londono gali būt tiktai iš- 
mislas ir sapaliojimas, kaip 
ir daugelis vadinamų karo 
“žinių” iš Londono ir Pa
ryžiaus.)

Latvijos Užsieninis Ministe
ris Skrenda į Maskvą

Ryga, Latvija, spal. 2.— 
Išskrido į Maskvą užsieni
nis Latvijos ministeris V. 
Munters. Jis tarsis su Mo
lotovu, Sovietijos komisa
rų pirmininku, kuris yra ir 
užsieninis Sovietų komisa
ras.

Pati Sovietų vyriausybė 
pakvietė Latviją atsiust at
stovą į Maskvą tartis apie 
naują prekybos sutartį ir 
apie tarpsavinio apsigyni
mo sutartį tarp Sovietų ir 
Latvijos.

ORAS.—Antradienį apsi
niaukę ir šilčiau.

NAUJAUSI0SJIN10S
Naziai Paskandino Anglijos Laivą Netoli Brazilijos

London, spal. 2.—Vokietijos šarvuotlaivis arba šiaip 
ginkluotas laivas nuskandino prekinį Anglijos laivą 
“Clement”, 5050 tonų įtalpos, netoli Brazilijos. Tikimasi, 
kad jo jūrininkai, 48 arba 49 vyrai, tapę išgelbėti. Tas 
Anglijos laivas dažnai plaukiodavo tarp Brazilijos ir 
New Yorko.

200 Vokietijos Oficierių Patraukti Teisman
Paryžius, spalio 2.—Pranešama, kad nazių karo teis

mas tardė 200 priešingų Hitleriui oficierių. Kai kurie 
kiti Vokietijos oficieriai, neištikimi naziam, buvę iš pasa
lų sušaudyti kulkomis į pakaušį. Taip likęs nužudytas 
ir generolas Werner von Fritsch, Varšavos fronte.

Darbininku Tarybą Šeimininkavimas Brest-Litovske
Brest-Litovsk, SSRS.—Darbininkų Sovietai perima į 

savo rankas stambesnes dirbtuves šiame nuo Lenkijos 
atvaduotame mieste. Smulkių dirbtuvėlių jie nekliudo.

Hitleris Šaukiasi Taikos per Mussolinį
Berlin, spal. 2.—Hitleris prašė Mussolinį “galutinai” 

atsisaukt į Angliją ir Franciją taikytis su Vokietija.

Lenką Oficieriai Niekina Savo Ex-Komandierią
Bucharest, Rumunija, spal. 2.—Pabėgusieji Lenkijos 

armijų oficieriai niekina maršalą Ed. Smigly-Rydzą, 
kaip bailį pabėgėlį, apleidusį didvyriškai kovojusius Len
kijos kareivius. Tie oficieriai šalinasi S.-Rydzo kaip 
niekšo.

SOVIETAI PALIUOSUOJA DAUGIUS 
SUIMTU LENKIJOS OFICIERIŲ

Brest-Litovsk, SSRS.— 
Pranešimai iš Anglijos ir 
Francijos a p s i v a r tydarni 
melavo, būk Sovietų Raudo
noji Armija “sušaudanti vi
sus” į nelaisvę paimtus 
Lenkijos oficierius.

Dabar Associated Press 
korespondentas atrado vi
sai ką kitą Baltarusijoj, at
vaduotoj nuo Lenkijos. Tas 
amerikonas korespondentas 
liudija, kad nelaisvėn suim
ti Lenkijos oficieriai turi 
tik pasirašyti, kad jie netu
ri jokių ginklų ir kad jie 
nekariaus ginklais prieš So
vietus: o kai Lenkų oficie
riai pasirašo tokį pareiški
mą, tai Sovietų raudonar
miečiai juos ir paleidžia lai
svėn. ‘

Suimtus gi eilinius Lenki
jos kareivius tai Raudono
ji Armija paliuosuoja be jo
kių sąlygų. Visai kitaip el
giasi naziai su paimtais į 
nelaisvę kariškiais lenkais. 
Naziai juos laiko kaip ka
linius ir prievarta varo į 
sunkiuosius darbus.

Pastebėta, kad fašistiniai 
lenkai kai kur iš pasalų 
šaudo Sovietų raudonar
miečius; taip jie praeitą 
penktadienį nužudė penkis 
Raudonosios Armijos karei
vius.

Su Sovietų karo jėgomis 
atvyko į Brest-Litovską ir 
daugelis sovietinių merginų 
ir moterų, kaipo lakūnės ir 
karinių automobilių vairuo
tojos.

Viršminėtas amerikonas 
k o‘r e s p o n d entas pažymi

Raudonosios Armijos tvar
kingumą, discipliną ir galy
bę motorizuotų tos armijos 
įrengimą.

Submarinas Paskandi
no Tuščią Danijos Lai
vą su 11-ka Žmonių
Copenhagen. — Vokiečių 

submarinas, šaudamas iš 
kanuolės ir torpeduodamas, 
paskandino tuščią Danijos 
prekinį laivą “Vendia”, 
1,450 tonų įtalpos. Šis laivas 
paprastai gabena anglis, 
bet dabar jis be jokio kro
vinio plaukė į. Angliją. Jis 
buvo be persergėjimo už
pultas Šiaurinėje (Vokiško
je) Jūroje.

Vienuolika narių to laivo 
įgulos žuvo; šeši kiti išgel
bėti.

MIRĖ TŪBELIS

Kaunas. — Mirė Juozas 
Tūbelis, Smetonos švogeris, 
buvęs Lietuvos ministeris 
pirmininkas ir finansų mi
nisteris. Nuo 1938 m. jis 
buvo galva Lietuvos Valsty
bės Banko.

MENKI FRANCŪZŲ
LAIMĖJIMAI

Ryga. — Pranešama, kad 
Sovietai sustatė daugiau 
Raudonosios Armijos palei 
rubežių su Latvija.

(Sovietai nužiūri, jog vie
na ar kita imperialistinė ša-

Paryžius.—Prancūzai va
kariniame fronte per mėne
sį karo atėmė iš Vokieti
jos tiktai pasieninį ruožiu- 
ką, turintį 6 tūkstančius 
gyventojų iš viso, kaip pra
neša International New 
Service.

London. — Anglija viso 
-lis gali mėgint per Latviją] turi 2,000 prekinių ir kelei- 
užpult Sovietus.) vinių laivų.

Automobilių Gamyba Mask
voj 22 Kartus Padidėjo
Maskva. — Vietinis auto

mobilių fabrikas minėjo aš- 
tuonių metų sukaktį nuo 
savo atsidarymo. Dabar jis 
pagamina 22 sykius dau
giau automobilių, negu pir
maisiais savo darbo metais.

W. Churchill, Anglą Mi
nisteris, Esąs Purvinas 
Melagis, Sako Naziai
Berlin. — Naziai labai 

labai įširdo, kad Anglijos 
karo laivyno ministeris 
Winston Churchhill, kalbė
damas per radio, tvirtino, 
kad vokiečiai nepažeidę nė 
vieno Anglijos laivo per iš
tisą paskutinę savaitę. Ir 
kaip tik Churchill užbaigę 
savo kalbą, naziai tuojaus 
per savo radio davė atsaky
mą.

Tas nazių atsakymas bu
vo girdėt ir New Yorke vo
kiečių ir anglų kalbomis, ale 
su dideliais skirtumais. Vo
kiškai Churchill, Anglijos 
laivyno ministeris, buvo iš
vadintas ‘purvinu gengste- 
riu,” “šlykščių kreivapro- 
čiu,” “begėdišku pelnagro- 
biu,” “smirdančiu specialis
tu meluoti,” ir tt.
Nazių Kalbos “Vertimas” 

Į Anglų Kalbą
Tas nazių radio atsaky

mas Churchilliui užėmė 13 
minučių vokiškai ir 4 mi
nutes angliškai. Iš atsako
mo anglų kalba buvo išmes
tos kolionės ir pareikšta 
štai kas:

“Ponas Churchill sakė, 
kad nė vienas Anglijos lai
vas nebuvo pažeistas perei
tą savaitę, šis pasakymas 
yra teisingas tokiame atsi
tikime, jeigu p. Churchill 
nevadina laivo paskandini
mą pažeidimu to laivo... 
Tai Anglijos laivai nebuvo 
pažeisti; jie buvo tiktai nu
skandinti”. ..

London. — “Hitleris pra
dėjo karą, bet jis negali 
baigt jį dabar,” užreiškė An
glijos laivyno ministeris 
ministeris Winston Chur
chill per radio, sekmadienį. 
Tuom jis pabrėžė, kad An
glija ir Francija kariau
siančios, iki Hitlerio val
džia būsianti nuversta.

Churchill atidavė pagar
bą “didvyriškai, nesunaiki
namai Lenkijos sielai” ir 
tvirtino, kad Lenkija vėl 
prisikelsianti kaipo valsty
bė.

Anglų laivyno ministeris 
Churchill pateisino Sovietų 
Raudonąją Armiją, kad ji
nai užėmė ukrainiškas ir 
baltarusiškas dalis buvusios 
Lenkijos. Jis sakė: “Tatai 
reikalinga Rusijos apsaugai 
nuo pavojaus iš nazių pu
ses.

“šiaip ar taip, yra suda
rytas (sovietinis) Rytų 
Frontas, kurį nedrįsta už
pult naziškoji Vokietija/’ 
tęsė Winston Churchill... 
“Galutinai tapo sustabdyti 
nazių planai prieš Baltijos 
kraštus ir prieš (sovietinę) 
Ukrainą.”

Anglų laivyno ministeris 
Churchill gailėjosi, kad vo
kiečių submarinai taip 
skandino Anglijos laivus, 
ale jis sakė, kad per pirmą
jį karo mėnesį Anglija vis 
tiek “150,000” tonų daugiau 
suėmė reikmenų, gabentų 
Vokietijai, negu nazių sub
marinai paskandino laivų 
su reikmenimis Anglijai.

Churchill, be kitko, paste
bėjo, kad Anglija ir Fran
cija turi 85 milionus gyven
tojų, neskaitant kolonijų. 
Vokietija dabar irgi turi 85 
mil. gyventojų, bet apie 16 
milionų pavergtų, čechų ir 
austrų bruzdą prieš nazių 
valdžią, kaip sakė Chur
chill. O Anglija dar turi 
užtikrintos paramos iš Ka
nados, Australijos ir kitų sa
vo pusiau-kolonijų *ir kolo
nijų, ir gali gaut karo reik
menų iš Amerikos.

Pasak Chufchillio, tai An
glija “užsitarnauja” pagar
bos ir paspirties iš Jungti
nių Valstijų. (Šičia jis jau 
išreiškė Anglijos ir Franci
jos bandymus įtraukt Ame- 
Tiką į karą prieš Vokieti
ją-)

Chinai Atėmė iš Japonų Po
ziciją prie Hong Kongo

Shanghai, Chinija, spal. 
2.—Chinų kareiviai šturma
vo japonų pozicijas prie 
Hong Kongo, Anglų koloni
jos. Sako, kad jie užėmę 
rytinę dalį japonų linijos.

i
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Sovietų Sąjunga todėl ir siūlo Angli
jai ir Francijai: liaukitės kariavusios, 
liaukitės liejusios milijonų žmonių krau
ją savo imperialistiniams interesams 
ginti.

Šis karas, kol jis dar nėra įsisiūbavęs, 
galima lengvai sulaikyti. Reikia atsi
minti, jog Sovietų Sąjunga, — pasaulio 
taikos čampionas,—yra milžiniška jėga. 
Jinai skubiai buria aplink save kitas val
stybes. Jinai nesigaili nei resursų, nei 
energijos kovai už taiką. Be to, kiek
vienam krašte šiandien yra komunistinės 
partijos, kovojančios už taiką. Taigi, su
ėmus viską bendrai, matome, kad gali
mybės sulaikyti šį imperialistinį karą 
yra didelės.

Tegu Anglijos, Francijos ir Vokietijos 
viešpačiai žino: jei jie karo nesulaikys, 
jei jie jį tęs, tai bus žmonių, kurie jį 
sulaikys, bet tuomet tiems ponams bus 
karšta!

Bėgamaisiais Klausimais

Kova už Taiką—Vyriausias 
Darbas!

Nėra šiandien didesnio ir svarbesnio, 
o prie to ir garbingesnio darbo, kaipo 
kovoti už taiką. Kiekvienas žmogus, 
kuriam rūpi civilizacija ir kultūra, kuris 
nėra persisunkęs žvėriškumo jausmais, 
kuriam rūpi žmonių gyvybės, privalo ko
voti-už taiką, privalo smaugti prasidė
jusį imperialistinį karą.

Vyriausia už taiką kovotoja buvo ir 
tebėra Sovietų Sąjunga. Tą mato kiek
vienas, kuris tik nori matyti.

Ji dėjo visas pastangas sudarymui 
stiprios ir galingos jėgos, kad karas ne
galėtų prasidėti. Jei Chamberlainas, Da- 
ladieras ir Lenkijos ponai būtų klausę 
Sovietų Sąjungos siūlymų, jei jiems būtų 
rūpėjusi taika, tai šiandien ir Lenkija 
būtų buvusi gyva ir nebūtų prasidėjęs 
karas Vakarų Europoje. Deja, Cham
berlainas ir Lenkijos ponai, trokšdami 
kaip nors įvelti į karą Sovietus su Vo
kietija, skymavo visokius skymus ir So
vietų siūlymų nepriėmė. Tuomet Sovietų 
Sąjunga padarė griežtą pasisukimą ir iš 
kitos pusės pradėjo vesti kovą už taiką. 
Ji padarė nepuolimo sutartį su Vokieti- 

. ja.. Ji pradėjo kovą už taiką kitais ke
liais. Kai nepuolimo sutartis buvo pasi
rašyta, tai mes sakėme, jog toji sutartis 
bus didelis įrankis kovai už taiką. Jeigu 

« karo ir nebus galima išvengti, tai bent 
•'jis bus lokalizuotas; pasaulinio karo bus 
- išvengta.

Gyvenimas parodė, kad mes buvome 
teisingi. Tiesa, Chamberlainas ir Dala- 

’ dier išdavė Lenkiją, panašiai, kaip jie iš
davė Ethiopiją, Austriją, Čechoslovakiją. 
Lenkijos valdytojai—supuvę avantiuris- 

' tai—dabaigė savo šalį, patys pabėgdami 
ir viską palikdami Hitlerio malonei.

Lenkijos šiandien nebėra. Lenkija, ku- 
» ri pati buvo imperialistinė, sudaryta iš 

visos eilės pavergtų kraštų, susmuko 
greičiau, negu kada nors kas galėjo ma

inyti, Sovietai pasiėmė tąsias sritis (Uk
rainą ir Baltarusiją), kurios jai teisin
gai priklausė, o kitkas teko Vokietijai, 
karo laimėtojai.

Šiandien, todėl, visai natūraliai iškilo 
kitas su tuo susijęs dalykas: kam tęsti 
karas Vakarų Europoj?

Chamberlainas su Daladieru skelbia, 
kad jie vedą karą prieš hitlerizmą, už 
Lenkijos* atsteigimą. Bet juk tai nesą
monė. Visų pirmiausia: Hitleriui nuga
lėti karas nereikalingas. Tatai padarys 
patys Vokietijos žmonės. Atsimenam, 
kadaiset buvo skelbiama, jog pasaulinis 
karas buvo vedamas kaizeriui nugalėti. 

/ Išžudyta milijonai žmonių, sunaikinta 
ištisi miestai, o šiandien kaizeris sau ra
miai gyvena Hollandijoj ir juokiasi. Kai
zerio vietoj—Hitleris atėjo, kadangi nu
galėtojai sudarė jam sąlygas.

Lenkjja atsteigti tiems ponams taip 
jau nerūpi. Jei jiems būtų rūpėjusi Len
kija, tai jie būtų josios neįstūmę į karą 
SU Vokietija. O jeigu ją įstūmė, tai tu
rėjo ir ginti. Jiems Lenkija tiek terūpi, 

' kiek rūpėjo Ethiopiją, Austrija, Čecho- 
■ Slovakija. Anglija ir Franci j a šiandien 

A, karą veda ne dėl Hitlerio nugalėjimo, 
ne dėl Lenkijos atsteigimo, o dėl plėšikiš
kų interesų. Todėl šis karas yra impe
rialistinis karas ir mes jo neremiam. 
Mes šaukiam kiekvieną žmogų prieš jį 
kovoti. Mes šaukiam kiekvieną Jungti- 
Itili Valstijų gyventoją saugoti, kad mū- 

krastas nebūtų įtrauktas į šią sker-

Gal Nereikės
“Liet. Žin.” (iš rugs. 1d.) pateikia nu

rodymus, kaip Lietuvos miestų gyvento
jai turi saugotis nuo lėktuvinių bombų. 
Tuo reikalu yra net specialiai įstatymai 
išleisti. Jais pasire mdamas, laikraštis pa
tiekia šitokius žmonėms nurodymus:

“Pagal veikiančius įstatymus, pasto
gei, kur sijos medinės, juodlubės užpila
mos 3—4 cm. storumo smėlio sluoksniu 
arba molio ir smėlio sluoksniu; kartu už
pilamos ir sijos. Geležinės sijos apibeto- 
nuojamos 3 cm. storio sluoksniu. Jei 
gelžbetoninės lubos apipiltos spaliais ar 
kita degama medžiaga, tai ir jos turi bū
ti užpiltos 3—4 cm. smėlio sluoksniu.

“Jeigu pastogė išgrįsta lentomis, tai 
leidžiama ją palikti neužpiltą, tačiau 
tam reikalui turi būti laikoma maišuose 
ar dėžėse pakankama smėlio atsarga.

“Pastogėse negalima laikyti lengvai 
užsidegančios medžiagos; skysto kuro, 
šiaudų, skudurų, senų baldų su minkš
tais išmušalais, popieriaus, drožlių, skie
drų ir pakulų. Pastogių durys, praėji
mai, įėjimai ir laiptai turi būti laisvi, 
praeinami.

“Didesnių kaip 12 gyvenamųjų kamba
rių trobesių pastogės prie įėjimų turi 
būti pastatytos šios priešgaisrinės prie
monės: 1) neužšalamas putinis gesintu
vas, 2) kibirai smėliui, gargožei ar van
deniui, 3) bertuvė, 4) indai su vandeniu, 
iš viso ne mažiau kaip 100 litrų talpos 
(žiemos metu į vandenį įdedama gyvu
linės druskos, kad neužšaltų), 5) dėžė ar 
maišai su smėliu, sausa žemė arba smul
kia gargože, iš viso nemažiau kaip 100 
litrų talpos; smėlio maišai turi būti 30— 
50 kg. svorio, 6) kirvis, 7) geležinis kas
tuvas, 8) gelbėjimo virvė, 9) tryškynė, 
10) žibintuvas.

“Mažų trobesių, turinčių 12 arba ma
žiau gyvenamųjų kambarių, pastogėse 
prie įėjimų turi būti pastatytos prieš
gaisrinės priemonės; kibiras smėliui, 
gargožei ir vandeniui; bertuvė, indai su 
vandeniu, iš viso ne mažiau kaip 50 litrų 
talpos; dėžė ar maišai su smėliu, sausa 
žemė ar smulkia gargože, iš viso ne ma
žiau kaip 50 litrų talpos.”

Labai galimas daiktas, kad Lietuvos 
žmonėms šiuo metu to visko padaryti ne
reikės. Sovietų Sąjungos pastangomis, 
norima padaryti stiprų Rytų Europoje 
taikai pagrindą. Jeigu tatai padaryti pa
vyks, tai Lietuvos žemelė išliks laisva 
nuo tų baisūnų “karo paukščių,” kurie 
Lietuvą gali sunaikinti per porą dienų.

BELGIJA SUJUDUS
Pereitam Pašau liniame 

Kare Vokietijos karo ko
manda, kad apeiti Franci- 
jos tvirtumas, tai puolė per 
Belgiją. Dabar Francijos 
ir Vokietijos dar galinges
nės Maginot ir Siegfried 
tvirtumų linijos. Belgija 
yra pastačius tvirtumas ir 
prieš Franci ją, ir prieš Vo
kietiją, bet, žinoma, jos yra 
daug silpnesnės. Belgija bi
josi, kad vėl ji neliktų karo 
veiksmų auka, kad Hitleris 
nepultų per ją, idant apei
ti Francijos Maginot tvir
tumų liniją, arba Franci j a 
ir Anglija nepultų per Bel
giją, kad apeiti Vokietijos 
Siegfried tvirtumų liniją ir 
į Vokietiją įsiveržus.

Belgija tvirtina savo ap
sigynimo jėgas. Taikos me
tu jos armija yra iš 95,000 
oficierių ir kareivių. Rezer
vai siekia apie 700,000 vy
rų, bet kiek patenkintai 
pralavintų yra tik apie 300,- 
000. Ji turi nuo 350 iki 450 
karo orlaivių, neblogą arti
leriją, priešlėktuvines ir 
prieštankines kanuoles. Bet 
vis vien ji ilgai negalėtų 
gintis.

Lenkijos Pabėgėliai
Iš Lenkijos daug ponų ir 

ponių sugužėjo į Lietuvą. 
Armijos generolai patys 
pirmieji atsidūrė Lietuvoj, 
kada dar armija mušėsi 
Lenkų teritorijoj.

Iš Bucharest, Rumunijos, 
praneša, kad tarpe tūkstan
čių pabėgėlių ten yra daug 
lenkų kunigaikščių, grafų, 
bajorų, pralotų ir vyskupų, 
Ir labiausiai pradėjo bėgti 
turčiai, kada išgirdo, kad 
Raudonoji Armija įžengė 
lenkų pavergton Baltarusi- 
jon ir Ukrainon. Sako, kad 
princas Andrius Liubomirs- 
ki, sūnus kunigaikščio, ku
ris tūlą laiką buvo atstovu 
Jungt. Valstijose, išgirdęs 
besiartinančią R a u d onąją 
Armiją užšoko ant arklio 
Horodenkoj ir po septynių 
valandų greito jojimo atsi
dūrė Rumunijoj, ties Vas- 
tarnia. Jo brolis, jėzuitas, 
Henry Liubomirski, sako 
žuvo kovoj prieš valstiečius 
netoli Grodno.

Princas Pavel Sapėga, su 
savo amerikiete pačia ir 
dukra pabėgo į Rumuniją 
iš Zaleszczykų, per Dniest-

Tikra Jų Baimė
Iš Londono Raymond Daniell rašo, 

kad Anglijos veidmainiška Chamberlai- 
no valdžia jau nepyksta ant Sovietų Są
jungos, kam ji pasiėmė iš žlugusios Len
kijos jai teisėtai priklausomus žemės 
plotus. Juk tai pagalba Anglijai ir Fran
cijai, nes aliejaus šaltiniai, apie milionai 
žmonių, daug javų, kas pirmiau būtų pa
tekę Vokietijai, tai dabar yra Sovietų 
rankose. Juk, tai smūgis Hitleriui. Bet 
Anglijos ponai pyksta dėl kito dalyko. 
Daniell rašo: 1

“Neapykanta prieš Sovietų veiklą yra 
štai kame—talkininkų diplomatai bijo, 
kad dabar pradės komunizmas skleistis 
į Vakarų Europą.”

Reiškia, tikra baimė, tai komunizmo, 
tai revoliucijos, kad ji nenublokštų pačių 
Anglijos ir Francijos valdonų į sąšlavy
ną.'Francijos buržuazija, tos baimės ap-

Armand . Kalineskų, 
buvęs Rumunijos premje
ras, kurį Rumunijos na- 

ziai nužudė.

ro upę. Princas Janus Ra- 
dzivil, vienas iš didžiausių 
Lenkijos dvarponių, kuris 
turėjo 230,000 akrų žeiųės, 
pateko j Raudonosios Armi
jos nelaisvę, kur tai. apie 
Krziemenec miestą. Princas 
Burbon, giminaitis buvusio 
Ispanijos karaliaus, kuris 
vedęs su princesa Liubo- 
mirskaite taip pat pateko į 
Raudonosios Armijos nelai
svę, kur tai apie Liubliną.

Grafas Andzi Tarnowski 
pabėgo iš Varšavos, nete
kęs arklių, tai pėsčias atėjo 
į Rumuniją. Buvęs Ameri
koj lenkų ambasadorius Fi- 
lipowicz pabėgo per Dniest- 

*ro upę į Rumuniją iš Za- 
leszcziki, kaip tik prieš pri
buvimą Raudonosios Armi
jos. Grafas Viktor Podolski, 
buvęs Amerikoj, taip pat 
suspėjo pabėgti į Rumuni
ją ir rengiasi važiuoti į 
Kanadą, kaipo Lenkijos at
stovas, kurios jau nėra.

Daug kitų grafų, ponų, 
kapitalistų, vyskupų, kuni
gų, minykų ir minykių pa
bėgo į Rumunijos pusę.

Kiaules Francijos Armijoj
Jūs nesijuokit, kad Fran

cijai karą “išlaimės” pa
prastos kiaulės. Veikiausiai 
greitai Francijos preziden
tas Labrun ir veidmainys 
Daladier pradės kiaulėms 
kabinėti medalius ir kryže
lius už atsižymėjimą. Štai 
jums oficialis Francijos ar
mijos ‘ paskelbimas.

Iš Luxembourgo, United 
Press, rugsėjo 23 dieną, 
pranešė sekamą žinią:

“Kiaulės atlieka militarį 
patarnavimą Francijos ar
mijoj. > Oficialis Francijos 
armijos pranešimas sako, 
kad francūzai kareiviai 
pirm žengti pirmyn ant vo
kiečių linijų, tai savo prie
šakyj pasiunčia kiaulių pul
kus. Kiaulės knisinėja, pa
liečia vokiečių minas ir su
sprogdina, o tada francūzai 
kareiviai eina pirmyn. Po 
pirmo tokio pasekmingo iš
bandymo, francūzai dau
giau kiaulių siunčia pir
myn.”

Na, ar ne puiku! Kiaulės 
kariauja Francijos armijoj 
ir dar pirmutinėse eilėse! 
Iš tikro, Francijos ir An
glijos veidmainiška buržua
zija atsiradus nekokioj po
zicijoj, tai pati neriasi iš 
kailio išgalvodama visokias 
sensacijas ir provokacijas. 
Ir vis tai daroma, kad ap- 
gavus tų nelaimingų šalių 
gyventojus. Nejaugi ilgai 
seksis?

Anglija “Atsisako” 
Propagandos

New Yorko bankuose An
glijos ir Francijos imperia
listai turi veik visą savo 
auksą, kuris siekia arti pen
kis bilionus dolerių vertes. 
Tie pinigai neguli ir nerū- 
dyja. Jie leidžiami darban, 
kad įsigijus daugiau orlai
vių, ginklų ir amunicijos.

Bet svarbiausias Anglijos 
ir Francijos imperialistų 
tikslas, tai įtraukti Jungti
nes Valstijas karan prieš

imta, pasiskubino nelegalizuoti Komu
nistų Partiją, bet tuo ji sau tik didesnį 
smūgį užsidavė.

Susirūpino
“New York Times” bendradarbis Ed

win L. James labai susirūpino, kad Hit

Vokietiją. Žinoma, kad tam 
tikslui jie nesigaili milionų 
dolerių. Kiekvienas gali aiš
kiai matyti, kad kapitalis
tinė spauda ir radio ne vel
tui taip aklai Anglijai ir 
Francijai tarnauja.

Bet Anglijos propagan
dos ministeris, kuris vadi
namas informacijų, ponas 
lordas MacMillan pareiškė, 
kad daugiau nebus Anglijos 
propagandos Jungtinėse 
Valstijose. Žinoma, tai me
las. Jis tik pakeis būdus tai 
propagandai.

Francijos ir Vokietijos At
stovai Karštai Sveikinosi
Burgos mieste, Ispanijoj, 

Francijos atstovas marša
las generolas H. P. Petain 
ir Vokietijos atstovas Dr. 
E. von Stohrer susitikę 
karštai pasisveikino, nepai

sant, kad jų šalys yra kare, 
kad ir iš vienos ir iš kitos 
pusės pastatyta milionai vy
rų išsižudymui, kad kanuo- 
lės baubia. Mat, kaip vie
nas, taip kitas nuoširdžiai 
padėjo generolui Franco už
smaugti Ispanijoj liaudies 
kovas, pasmaugti revoliuci
nį judėjimą.

Mūšiai Chinijoj
Japonijos imperialistai su 

padidintomis jėgomis už
puolė chiniečius, kad pra
simušti .linkui Changsha 
miesto. Įvyko baisūs mū
šiai. Iš abiejų pusių krito 
apie 20,000 kareivių.

Chinijos liaudis sutvirti
no savo armiją, pasitiki ir 
ateityj gauti medžiaginės 
pagelbos iš Sovietų Sąjun
gos ir išvyti japonus impe
rialistus iš savo žemės.

Londono Viltys Rūsyje
Viršuj muzika —groja gar

susis orkestras dideliam tarp
tautiniam viešbuty, kurio sie
nos yra mačiusios Indijos ra
džas, užsienių ministrus ir 
garsius keliauninkus. Tyliai 
čiuožia brangiais kilimais iš
mokslinti tarnai, kaip papras
tai labai puošniai patiekiami 
valgių užsakymai. Iš lauko 
žiūrint tame pasaulinio garso 
viešbutyje permainų neįvyko. 
Gali būti, oficiantų veidai pa- 

' sidarė dar labiau uždari, bet 
į tai niekas nekreipia dėme
sio.

Tačiau jei tamsta, pakilęs 
nuo puikiai serviruoto stalo, 
kreipsitės į menadžerį ir, pa
sisakęs esąs užsienietis, pa
prašysit parodyti viešbutį nuo 
jo pastogės ligi lubų, tai rūsy 
susidursit su visiškai nepapra
stu vaizdu.

Dar prieš kelias dienas čia 
šležėjo taisančių^baldus stalių 
leistuvai ir žvirbė raktus pri
taikančių šaltkalvių pielyčios. 
O šiandien viešbučio rūsys — 
puikiai nušviesta, išdažyta sa
lė. Iš lubų čia kabo matiniai 
elektros žibintuvų gaubtuvai, 
o ant sienų iškabinėti milži
niški žemėlapiai pribadyti 
sagtukų su spalvotom vėlia
vėlėm.

čia, kur dar neseniai buvo 
šaltas ir drėgnas rūsys, dabar 
vienas žymiausių pagalbos 
korpuso lizdų, — tos milžiniš
kos organizacijos, kurios na
rių yra keletas milijonų, pasi
ryžusių pasiaukoti artimo la
bui. Į tą buvusį rūsį susirinko 
buvę kariai, valdininkai, kon
torų tarnautojai, visuomenės' 
ponios, fabrikų darbininkės, 
studentai ir studentės. Visi be
veik nemokamai paskyrė savo 
gyvenimo dienas tėvynės gy
nimo reikalui, pasidavė griež
tai disciplinai, susipažino su 
sausoku, visur esančiu, viską 
žinančiu, visada rūsčiu džen
telmenu.

Viešbučio rūsy ' nutiesta 
daugybė laidų, ant stalų tik- 
noja telegrafo aparatai, o* nuo 
stalų skamba lakoniški įsaky
mai, komanda, nuo kėdžių 
keliasi jau išvargę žmonės, 
prieina prie žemėlapių, per- 
stato ttą ar kitą vėliavėlę.

To viešbučio rūsys — Lon
dono viltis. Tuo momentu, kai 
viršum išdidžiosios Anglijos 
sostinės pasigirs priešo lėktu
vų dūzgimas, visa ta daugyn 
be telegrafo ir telefono apa
ratų pradės išsiuntinėti į visas 
puses įsakymus, instrukcijas, 
nurodymus.

Viršum miesto pakils dram
blio pavidalo aerostatai, sire
nom kaukiant, droš policinin
kų motociklai, iš vietos į vie
tą kilnosis zenitinės patran
kos, o čion suplauks baisios, 
jaudinančios žinios apie su
žeistus, žuvusius, apie gais
rus, naikinančius sandėlius ir 
muziejus, iš čia eis įsakymai 
gaisrininkam į jų pavojingą 
darbą.

Viršuj skamba pritildyta 
muzika. Apačioj— vieno dau
gelių pagalbos korpuso štabo 
darbas, išvargę veid., nervin
gi rankų judesiai, perstatomi 
telefonų štepseliai, taršką ma
šinėlės rašo griežtas įsakymų 
frazes. Ten jau karo atmosfe
ra.

Fleet Street — anglų spau
dos arterija. Tai tamsi, siaura 
gatvė su neįspūdingais,»ap
rūkusiais namais. Čia nuo ank
styvo ryto iki naujos aušros 
žemę drebina galingos rotaci
nės mašinos, kurios išmeta į 
pasaulį milijonus egzemplio
rių laikraščių.

Paprastasis darbas redakto
riui pasidarė katorga. Pirmoji 
laida, kuriai ruošė kaip sensa
ciją pranešimą apie visuotinę 
mobilizaciją, greit jau sutirp- 
doma. Antros laidos pirmame 
puslapy jau pranešimai apie 
evakuaciją, o netrukus jau 
trečia pataisyta laida su žino
mais Hitlerio 16 punktų pa
siūlymų Lenkijai. Informaci
jos gavimas pasidarė netvar
kingas. Redakcija vos spėja 
išaiškinti savo pažiūrą į tą ar 
kitą naujieną, o aiški pažiūra 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar galėtumėte sužinoti ir 
per “Laisvę” pranešti, kiek 
dabar kaštuoja “Daily Wor- 
kerio” metinė prenumera
ta? Per mane vienas norėjo 
užsirašyti,xbet aš nežinojau, 
kiek iš jo paimti. Taipgi pa
duokite adresą. Gal ir dau
giau kas iš skaitytojų norė
tų pasidarbuoti dėlei revo
liucinės partijos organo.

Eks-Brooklynietis.
Atsakymas

“Daily Workerio” metinė 
prenumerata kaštuoja $6. 
Gi adresas yra toks: “Daily 
Worker,” 50 East 13th St., 
New York, N. Y.

leris dabar visai neprisilaiko savo bibli
jos “Mein Kampf”, kurioj jis plūdo So
vietų Sąjungą, jos vadus ir rengėsi So
vietų plotus užkariauti. Esą, jis net už
draudė tą knygą pardavinėti ir rengiasi 
perrašyti. Tegul buržujai rūpinasi. Mes 
nuo to liuosi, nes žinome buržuazijos ne
pastovumą.

TUOJAU ĮSIGYKITE 
ALBUMĄ

Dienraštis “Laisvė” išleido New 
Yorko Miesto ir Pasaulinės Paro
dos paveikslų Albumą. Kaina 25c.

Spalvuotos spaudos viršai, dau
gybė gražiausių paveikslų ir daug 
naudingų informacijų apie New 
Yorką ir iš Pasaulinės Parodos.
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MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

• Minnie the Snoop, after an hour 
of gassing, brings back vivid re
minders of past happenings. As for 
instance the promising duel between 
two umpires and several players at 
last Sunday’s Metropolitan LDS 
Softball game. A player slides into 
third. One ump sez, “yer out!” 
other “safe!” The player sez 
crazy” and Bunni Sovetski 
“They’re almost as good as 
Chi teams, when it comes to argu
ing over technicalities.”

Meanwhile as the game moves 
on, three of Brooklyn’s fairest in
dulge in a bit of “Whoopee-boo.” 
Two root for the Newark team and 
one for Maspeth. Wonder what they 
got agin the New Yawk’ers.

Mi.mie tells me of several pecul
iar episodes that took place while 
some of the Jersey boys were in current LDS drive. “Chi leads Mass., 
town. Seems like one of the fellars Metrops lead Cleveland,” are the 
while visiting Coney Island met a glaring headlines I notice. "Sure, 
“babe” in which he became mighty sez Minnie, Chi is leading but you

what' Cal’ said in one recent 
of the LYS. ‘Mass, has a bad 
of leaping to the fore every

Chi leads’.”

problem, women. “Ah,” 
the guys, “ever since wo- 
received equal rights (to

as

the 
‘yer 
sez:
the

interested in. Arrangements were 
made that he should meet the 
“babe” that evening at her home. 
Boy went to meet girl.
EMPTY LOT...

As Minnie keeps up her 
ating gassing one tries to
pleasanter days when this was real
ly a man’s world. I recall a discus
sion several of the boys had re
cently, and of course it was the

Result!

exasper- 
think of

i
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$300 in Scholarships Given

well 
should shell out when we 
movie, or a dance, or a 

or a lunch, or a. .., well 
they should. But do they?

thinking over these past 
the scratching whiskey so- 

gradually 
resistance 

here I am 
Her voice 
point, and

Minnie 
wall of 
up and 
again.

WORLD’S 
guards have 
the Court of 
reflections of Europe mirrored 
the Fair’s Lagoon of Nations con
tinue to be placid.

A heightened interest 
rocosm of a continent 
the crowded halls of 
England, of Russia is the only 
ward sign of turmoil abroad, 
the overtones are heavy.

FAIR, N. Y. 
been mounted 
Peace, but up

Europe

Extra 
around 
to now 

in

in this mic
as witness 
Poland, of 

out- 
But

of French Art”, Belgium, a king’s 
ransom in diamonds. In the Mas
terpieces of Art Museum are paint
ings from the Louvre, from the 
National Gallery in London, from 
the Uffizi in Florence—paintings ne
ver sent abroad before.

FOTUSf,
By LDS to Student Youth

5

%

same old 
sez one of 
men have 
a point, sez I.) you can’t talk to
them. For instance,” sez he, “equal 
rights means that women as 
as men 
go to a 
concert, 
anyway, 
No.”

While 
episodes,
prano voice of 
breaks thru the 
my ears have set 
back to reality
seems rather loud at. this 
her whole body is trembling with 
excitement as she looks over and 
reads the scores of the teams in the

Polish Falcon Day, with 30,000 
Polish-Americans .massed in the se
ven-acre court, becomes a day of 
soul-stirring sadness.

mind 
issue 
habit 
time

Minnie of course was immediate
ly throttled by an unseen hand, be
fore she could have uttered some 
very important message. So until 
she’s out of the hospital, which 
should be early next week, I’m 
afraid the secret will be kept.

Dust Be My Destiny
 El. .........

Serialized by Harry Lee 
CHAPTER I

“T) EFORE you new men go to 
R work I want to say a few 

words to you!” said drunken Char
ley, keeper of the workhouse, re
moving his pipe from his drooling 
mouth, "I’m a nice guy and I’m a 
bad guy! You can have yer choice! 
You new ones step out in front.”

The three who ‘stepped out’ were 
Joe Bell, swarthy, contemptuous, 
twenty-three and Hank and Jimmy, 
ragamuffins 
their

of the road, still in
teens.

Joe 
when 
had spent sixteen months for a burg
lary to which another man con
fessed, came upon Hank and Jim
my being beaten up by two thugs, 
and got into the brawl to protect 
them. The five were arrested. The 
kids got thirty day, but Joe, be
cause he got fresh with the judge, 
got ninety.

“What do you wanna do?" Char
ley’s evil eye was on Joe.

“Anything but farmin 
to straighten you out. 
tramp because 
him across the

Joe was put 
barns. Never
farm Joe soon found that he had 
trouble with the cow. She shied 
every time he approached her.

He heard laughing, and, looking Į 
up, saw a young born girl, her, 
eyes dancing. "Gosh,” she giggled, for him, and got what 

nrnmicn nf a inh v.

Bell, 
freed

hopping 
from the

the freights, 
pen where he

.. and just 
I’m not a 

I...” Charley struck 
mouth.
to work at the cow
having been on a

Charley was raging, and when 
the day came when Mabel was to 
take the eggs to the village in 
conveyance driven 
warned her to have 
to that “tramp.”

by Joe, 
nothing to

to the girl

the 
he 

say

on 
out

Joe said nothing 
the way in, but when she came 
of the grocery with her purchases 
he sheepishly offered to help her 
with them. “I...I know I’m takin’ 
a chance talkin’ to you . ..” he stam
mered, “but I want to tell you what 
a white thing you did — gettin’ me 
off that rockpile... I didn’t expect 
you to do that for me ...”

“No?” Mabel’s wistful face was 
radiant. “Why not?”

“Well...” his voice was bitter, 
“most people like to watch other 
people get 
they don’t

rapped around . . . even if 
deserve it!”

met the wrong people, 
a kindly voice, and Joe’s 
brightened faintly when

“You’ve 
son!” said 
dark face 
he saw the speaker was»‘Pop’, the
friendly brakeman who had done 
his best to save Joe and the kids 
from the railway cops. “What do 
you figger doin’, son, after you get 
out?” Pop asked.

“Oh, move on, I guess.. . folks 
won’t let a guy stay ... ”

stop runnin’ long 
chuckled, “you might 
You’re just like 
run across on

think you’ve got 
in you!’ 
of his small 
good word 

amounted to

“If you’d 
enough,” Pop 
find friends! 
of kids I’ve 
freights! I
makin’s of a fine man

Pop led Joe to some 
town cronies, said a

lots 
the 
the

“you’re dumb! You’re on the wrong ’ a promise of a job, when his time 
side!”

Joe took her advice glumly. The 
milk flowed at last but she kept 
on laughing. He didn’t like to be' asked as they drove back together, 
laughed at. 
snarled. “I 
and laughed harder than ever, 
out or I’ll put you out!” he said, 
and took hold of her to prove it.

“What’s goin’ on here?” croaked 
old Charley, suddenly looming above 
them. “I say what’s goin’ on 
here ... As for you, young fel
ler . . .” he said, turning on Joe 
savagely, “I’ve thought up 
thing for you, better than 
work! the rock pile!”

Mabel, the girl who laughed,— I 
the foundling who acted as house
keeper for Charley — and of whom 
he always spoke as his 
—grieved because she 
self for Joe’s plight, 
courage to go to the 
explain and Joe was transferred to 
another job. He now drove the 
workhouse truck.

at the 
“You 

kiddin’

workhouse was over.
don’t suppose they were 

me, Mabel, do you?” he

"Will you stop it?” he I <<oh, 
can’t!” said the girl, people’.

"Get -

some- 
farm

‘step-darter’ 
blamed her- 

She found 
warden and

2nd Dist. Choruses
To Hold Confab

any 
big

Has anybody thought of 
super-colossal ideas for some 
event which the LMS 2nd district 
can promote? If so, jot it down on 
paper so you won’t forget to bring 
it up at the meetings on October 
8th at ten o’clock, 376 Broadway, 
South Boston.

And let’s all be on time, 
sooner we start, the sooner 
get through and the more
we’ll have for our famous after
conference gatherings.

The 
we’ll 
time

“Oh, no, Joe, no . .. not those 
.They know how you feel!

Joe ... I wish ... I wish I could tell 
you ... how glad I am .. !” He saw 
that her eyes were wet.

, That night Joe slipped out to meet 
her beyond the barns and talk over 
this strange good luck that had 
come to him so unexpectedly. “Joe,” 
she said softly, and he thought how 

'good her face was to look at in the 
I moonlight, “I’ve been adding and 
subtracting ... and you’ve only twen-

; ty-two days left here, and after 
that.. .” She 
and then she said

a favor, Joe ..

was

you do me 
favor?”

"What...”
“Say you

Psay it as if

silent for a time 
impulsively, “Will 

a big

love me .. . and don’t 
you were ashamed.”

He said what she wanted him to 
say and they were in each others’ 
arms when Charley discovered 

I them. He was apoplectic with rage 
•and struck the girl making her cry 
out with pain. “Charley,” Joe cried, 
“Listen .. .1 don’t want no trouble 
.. .but let me explain ...”

For answer Charley reached for 
a spoke that lay on the ground and 
swung at Joe. They struggled for 
a time, and then, realizing that he 
had a twisted madman to deal with, 
Joe lashed out. The old man slumped 
to the ground.

“Come on, Mabel... I’m in 
again.” i Joe gasped and they 
away from the gruesome sight.

Charley struggled to his 
screaming for them to come 
but a sudden heart-attack 
brought him to the earth.

“Let’s go back to him ...” 
pered Mabel.

(To be continued Tuesday)

bad 
ran

feet 
back 

again

whis-

The first map of the world on 
which the word “America” appeared 
is exhibited itj the Polish Pavilion. 
Romania has a collection of ancient 
hand-woven carpets which are lite
rally priceless. Ex-King Zog’s fasci
nating collection of swords may 
seen in the Albanian Hall, and 
the story of each exhibit goes.

The Soviet Pavilion, 
as ever, has difficulty 
great numbers of the 

in
to the girls’ band
I., for its brave ing and admiring 
“The Stars and 
takes on a deep- 
such a setting.

be 
so

as crowded 
handling the 
people 

the
walk
great

a book 
of the 
has

“The

a time we planned to 
with a friend on “The 
Missing Cellar, 

surprised fiction.
Case of the

but 
What 

Missing
f

Once upon 
write 
Case 
fact 
about
Ocean Liner”?

Last we heard of the 
liner Bremen, it was:

a—sunk by the British
I,—sold to the Italians 
c—lost at sea 
d—in South America 
e—somewhere near the North

Pole in a Russian port
f—Gone With The Wind

German

£

$ us
marble building.

Attendance at pavilions of 
ries in the news--Poland, 
France- has jumped 50 
recent weeks. Beneath 
ly wrought tower of 
which soars above the 
lion flow steady lines

count- 
England, 

per cent in 
the curious- 
gilded steel 
Polish Pavi- 
of visitors, 

back the answers in a baseball quiz. J They come to lay a wreath at the 
A peaceful garden of Old Holland, base of King Jagiello’s equestrian 
inevitably calls to mind its grim op-į statue, to study maps apd charts, to 
posite.

Twenty-three nations of Europe 
(Germany, Spain and Bulgaria are 
the chief absentees) are represent
ed by pavilion or hall at the Fair. 
When the Exposition opened, 
sampling of the Old World

Even the simple ceremonies of a 
Fair first honors 
of Pawtucket, R. 
interpretation of 
Stripes Forever”- 
er significance in

With flags of Czecho-Slovakia and 
Albania flying above them, 
visitors find it difficult not to 
of other boys in other lands 
they watch eager youngsters

FRANK ŽVIRBLIS1

Fair 
think 
when 
shoot

| learn of Poland's acc 
and strength. Io ask 
discuss, to argue.

"Any news?” asks a 
with an umbrella.

“We aren’t allowed 
information, ma’am,”

fnd charts, to 
omplishments 
questions, to

stout woman

to

Brooklyn has another claim 
immortality, the news leaks 
Whereas Lucky. Luciano, Lepke and 
Gurrah are somewhat faded roses a 
new underworld chief has grown up 

I in the garden spot of America, ac
cording to an A. L. P. candidate 
for the post of Justice of City 
Court in Brooklyn. The name of 
the new hoodlum’s chief is -— hold 
tight!—“Adonis.”

to 
out. BROOKLYN, N. Y. — Fol

lowing its policy of offering 
aid to needy students, the LDS 

af Lithuanian Work- 
month awarded $100 
each to the three LDS

HENRY YUSHKA

was any 
referred to as the next best thing tendant quietly replies, 
to a trip across the Atlantic. Today 
it can well be labeled: “Better than 
a trip across the Atlantic.”

To native-born Americans it has 
become a primary soursc of back
ground material on conditions ab
road. To those of foreign birth the 
various pavilions arc, in effect, na
tional shrines where they can redi- 
cate themselves to their country’s 
cause.

Mounting attendance records indi
cate that everyone who can is mak
ing the trip to the Fair: this year. 
In view of the spreading war clouds 
they are taking no chances.

Most of the foreign Commissioners 
General, however, hope to continue 
their exhibits in 1940, and it seems 
probable now that the Fair will run 
a second year. None of the Commis
sioners is anxious to entrust one 

• hundred million dollars worth of art 
treasures, ancient relies, rare 
delicate handiwork of the 
past to the high seas.

England has its priceless
Carta on display in its pavilion. 
France shows its “Five Centuries

jewels, 
distant

Magna

give out
the at-

“Will you stay open?’ 
ants to know.
“Until the Fair closes.”
“No matter what happens?”
“No matter what happens.”
To the casual observer employes 

of these outpost of warring nations 
appear little affected by events in 
Europe. But every man knows that 
his turn may be next. One does 
not ask where familiar faces have 
gone. One knows. Already 
a neat sign on the locked 
the Romanian Restaurant, 
two waiters called up 
too many to replace.

One effect of the war 
soon become evident is 
of foreign delicacies in 
rants of the 
Prague hams and 
glish cheeses and 
reindeer meat — 
such as these are 
a steak is still 
language, and a 
has a few tricks 
can transform an 
a dish to make the gods rave.

w

at

a man

there is 
door of 
Thirty- 
once is

which may 
a shortage 
the restau- 

International Area.
Czech farina, En- 
Finland’s smoked 
imported edibles 
running low. 
a steak in 
French chef 

up his sleeve 
innocent egg

But 
any 
still 
that 
into

straws in the wind
“Straws” 

because of 
New York 
hectic days 
week, 
impression 

I’d rather I

are scattered to- j There was one day at the Fair, 
my whirlwind , miles and miles of it, eyes leading 
and the sub- 

of activity du-

cannot' be re- 
be quick about 

One comes

trip to 
sequent 
ring the

Every 
corded,
my remarks than dead, 
to this town and is immediately at
tracted like the moth to the bright 
lights, be they of Broadway or the 
Laisve Building. They even had a 
bright and hot sun out in Maspeth 
on that Sunday Johnny Orman per
suaded me to accompany him to 
watch Newark play Maspeth some 
softball. And do you know Chica
go, Maspeth was so fired by its 
win over Newark that some of the 
chaps were brash enough to tell 
me that it will take any Chicago 
team that comes out for the LDS 
Convention next year. But there’s 
nothing to worry about, Chicago. 
While Maspeth plays 
sort of game, they 
power hitters for the 

•—o—
Then the very same Sunday 

Wally Kubilius walked me through 
teeming with humanity Brooklyn 
and told me that because of the 
Sabbath there weren’t so many 
people about. Why, if each kid and 
person stood on every crack in the 
sidewalks I would have been dizzy 
finding my way through the maze. 
Wally walked me because we were 
on our way to Laisve’s 20th An
niversary Banquet. Imagine, when 
we got there I found that things 
were so organized that just about 
every Brooklyn Aido 
ber was helping at 
some other such duty.

Being so impressed
of the splendid cooperation I also 
donned apron and juggled dishes of 
food and streaked about with jugs 
of beer. I learned more about the 
boys and girls I worked with than 
would have been my lot if I had 
met them over a period of polite 
socials. After -the dining came the 
dancing. There was a blonde, Bea
trice Kalash, to whom I owe thanks 
for teaching me Russian and Lithua
nian steps I had no idea existed.

a slow, steady 
haven’t 

cinches.
any

footsteps to the more attractive dis
plays. Somehow I liked the Polish 
Pavilion the best, a place where 
there was more on Lithuanian his
tory than the Lithuanian Pavilion 
contained. I suppose I can sum up 
my experience at the Fair by saying 
that, with the exception of the So
viet Pavilion, * the whole layout 
lacked a sense of realism—but then, 
isn’t its central theme that of the 
“World of Tomorrow” ? and the 
hell can you get so excited about 
the “World of Tomorrow” when the 
rats are gnawing at the foundations 
of the world of today.

—o—
There was a couple of mornings 

spent getting acquainted with the 
swing mad youth on Broadway at
tending the theater sessions of the 
bands of Artie Shaw and Glenn 
Miller. The shows were packed. 
Each band had the kids hopping in 
the aisles, clapping their hands and 
yeahing. Those in. their seats 
swayed. If I ever felt the electri
city 
was 
grab 
girl,
just letting go.

—o—
One evening I spent 

educational meeting of 
lyn Builders. A good
teresting discussion and no awk
ward pauses. The “brain trust” of 
Brooklyn, or as Adam Stupar put it, 
“the professionals,” were on hand 
to analyze the more difficult to un
derstand political nuances of the 
day.

of excitement in audiences it 
here. It made one want to 
a partner, anyone, that is, a 

and stomping to wild rhythms,

chairing an 
the Brook

turnout, in

Chorus mem- 
the tables or

by the spirit

Rememberance: Walking down the 
one main street of a small town 
and feeling like a criminal when you 
notice window shades slowly being 
pushed 
out. A 
fingers 
back.

aside and little noses pushed 
hundred eyes and a hundred 
seem to be stabbed in your 
And then you call up a

friend on a 12-party line and hear 
the faint click-click-click as one by 
one the village listens in to your 
conversation. A sure way to be 
ostracized from social life would be 
to shout into the phone: “I’d say 
a lot more if these damn noseybodies 
would hang up!” This time you 
hear the angry CLICK - CLICK
CLICK as one by one village hangs 
up and mutters about ‘these awful 
New Yorkers’.”

(Association 
ers) this 
scholarships 
students.

Frank Žvirblis of Binghamton, 
Kay Michelson and Henry Yushka 
of Brooklyn are the three who have 
distinguished themselves by their 
scholastic ability and have now re
ceived aid to continue their educa
tions.

Kay Michelson, upon graduating 
from C. C. N. Y. this year re
ceived many honors for his excel
lent academic work. He has now 
entered Columbia Law School, is a 
Phi Beta Kappa member, and very 
active in Lith-American youth circles 
and as a political analyst is ap
preciated by his fellow members of 
the Brooklyn Builders and the Me- 
trop. Youth Council.

Henry Yushka is now attending 
the University of Illinois where he 
is working for his Doctor’s Degree 
in the field of chemistry. He is a 
graduate of City College in N. Y. 
and has a Master of Science in 
Chemistry degree from Polytechnic

now on, each year the LDS shall 
award scholarships to a number of 
students'who apply for them.

The LDS Scholarship differs from 
that given by most organizations in 
that it actually is a stipend and 
not a loan which must be repaid 
soon after graduation. At the end 
of the present school year, the dead
line for scholarships to be award
ed at the start of the 1940 fall 
school year shall be announced. ‘

Youth Hold Forum
To Discuss
European War

BROOKLYN. N. Y. — The in
terest with which Li th-Americans 
study the events in Europe was 
shown when a unusually large group 
of youth attended last week’s forum 
on war held 
Builders.

by the Brooklyn LDS

Is it a coincidence that 
reports blaring out the 
Soviet cooperation 
generally begin: 
indicate,” “neutral 
“sources close to 
declare,” “confidential 
received here says,

newspaper
“fact” of
Germany

sources
with

“Reliable 
observers state,” 
tlie government

I information 
etc. etc. etc.

This is old by now, but still 
good: “England has promised to 
fight the war to the last French
man.”

during the Builders’ forum 
war: “Why don’t British 

bomb German munition

Heard 
on the 
planes 
plants which supply the soldiers ? 
Reason: Britain practically owns 
those

Britain practically 
munition plants!”

final straw which broke our 
in the divine guidance of 
is the whispered rumor that

The 
faith 
kings 
Jeff Davis, “King of the Hoboes,”
paid trainfare from Dayton to Cin
cinnati, Ohio. As a result of breaking 
the first law of hoboing, the king 
has been deposed and a “president” 
elected. . .

One of our “men about town” 
used to make his daily bread by 
selling headache powders to weary 
housewives who got headaches an
swering the doorbell to find sales
men trying to sell headache pow
ders ...

the young lads on the 
table are now aching to 

represented at the 
Each one is

Two of 
composing 
have “Laisve 
“Harvest Moon Ball,
now so modestly declining the hon
or. Aw, come on, Charlie and Al— 
we know 
heart. ..

you’re jitterbugs at
—Walter Kubilius.

It’s a System!

—o—
By the way Brooklyn, what is 

spitoon or cuspidor?
Bunni Sovetski.

it,

CONFIDENTIALLY
We see that Pres. Roosevelt .has 

asked Alf Landon and Frank Knox 
to confer with him.

Waltei’ Lippmann and Mark Sul
livan would say that the President’s 
first question should be: “Frankly, 
men, do you think I should run 
Ugain?”

CLOSER TO HOME
Western Union announces that 

will no longer deliver money orders 
in Poland.

And, judging from reports from 
the Pacific coast strike front, West
ern Union isn’t delivering much of 

anything in San Francisco.

it

“There is always something thril
ling to the nature-lover when he 
finds the first white woodland aster 
on his August or September walks.” 
—J. Otis Swift in 
World-Telegram.

What excites us 
a chunk of thick 
oak fire.

the New York

most of all is
steak over an

KAY MICHELSON
Institute of Brooklyn. For the past 
two years Henry has been studying 
evenings and working during the 
day at the Laboratories 
Brooklyn Jewish hospital, 
spring he was delegated 
the American Society of 
Chemists Convention in

of the 
Only last 
to go to 
Biological 

Toronto,
Canada, to deliver a report on 
effects of lead poisoning.

the

Na- 
was

the young people pre- 
by the Chicagoan

Several of 
sent were asked 
guest chairman. Bunni Sovetski, to 
give their views on European 
events. Joe Sacal, Vete Zablackas, 
Walter Kubilius and John Orman 
gave their interpretations as to 
what is happening. Kay Michelson, 
the Builder’s president, clarified the 
picture as to the role of Lithuania 
in the present war and the part 
played by Vilnius.

Questions and statements from 
the floor by Adam Stupor, Aldona 
Žilinskas, Walter Incas and many 
others, kept the discussion lively. 
At the end of the highly instructive 
meeting, all agreed that more such 
forums are needed to help youth 
understand and interpret the world 
about them, 
compared the 
the youth in 
way several 
the Midwest, 
prompted the
such evenings.

The guest chairman 
active participation of 
the forum with the 

forums were held in 
and this all the more 
Builders to plan more

M«vieS

He was a member of the LDS 
tional Youth Committee and

First Youth
1933.

career at
preparing for 
the Clarkson

president of the LDS 
School in Brooklyn in

—o—-
Frank J. Žvirblis is 

a business
College of Technology. He has a 
very good scholastic standing 
has been active in LDS circles and 
in the LDS Youth Branch of Bing
hamton, New York. He was also the 
correspondent from his branch for 
the Tiesa in 1936, was a delegate 
to the LDS Convention in Rochester

I and made a fine showing at the 
Olympiad there. Besides this he is 
active in several other organizations 
and deserves the scholarship beyond 
any doubt according to the mem
bers of the National Youth Commit
tee and the Health and Education 
Committees of the LDS.

and

The young men have already re
ceived their checks for $100 which 
shall go toward their tuition, books 
and other necessities which confront 
them in the course of their studies.
' The money was a part of the Spe

cial Assistance Fund of the LDS to 
which each member contributes 20 
cents annually for benevolent work. 
At the last (Pittsburgh) convention 
it was decided to appropriate 25 
per cent of the annual income for 
this fund to Scholarships to needy,

deserving eligible students. Frommount star made famous.

By Bradley
And now comes “third dimen

sional music.” That’s what Louis R. 
Lipstone, head of the Paramount 
music department, calls the weird 
symphonic score of “The Cat and 
the Canary,” starring Bob Hope 
and Paulette Goddard—and he de
fies even the most experienced 
musięians to tell how 
effects were achieved.

“I call the score ‘third dimen
sional’ because it describes, not the 
physical action of the picture, but 
the mental emotions of the char
acters,” Lipstone explains.

With an orchestra playing dimly 
in the background of a huge sound 
proof stage, the recording featured 
a chorus of very high sopranos, 
together with a vibraphone, a metal 
percussion instrument similar in 
form to a xylophone, but containing 
motor driven resonators for sust
aining the tone and producing a 
vibrato effect. The microphone was 
placed in an opep steel vault at one 
side of the stage.

the eerie

The scanty garment Dorothy La- 
mour will wear in “Typhoon” is not 
a sarong, after all. It’s called a 
Lava Lava and is more abbreviated 
than the sarong, which the Para-

S|l

X
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Kauno Statybos Darbininkų
Streikas irKaip Jį Sudaužė

(Pabaiga)

Kaip matome, darbo už
mokesčio pakėlimas svar
biausiai lietė nekvalifikuotą 
darbą, kuris buvo blogiau
siai apmokamas. Už dau
giau kvalifikuotą darbą 
daugelyje vietų nebuvo rei
kalaujama pakelti darbo 
užmokesčio, o buvo reika
laujama pakelti vidaus rei
kalų ministerijos nustaty
tas normas, kurios žymiai 
atsilieka nuo esamo darbo 
užmokesčio. Tiesa, streiko 
metu Skučas, kuris taipogi 
puikiai eina sukčiaus parei
gas, paskelbė normas, neva 
nustatytas gegužės 1 d., bet 
apie kurias darbininkai nie
ko nežinojo, tačiau ir šios 
normos neatitinka pragyve
nimo pabrangimui, o kai 
kuriose vietose dargi yra 
jos žemesnės už dabar mo
kamą darbo užmokestį. 
Taip, matyt, šitam žanda
rui rūpi darbininkų reika
lai, kada jis nori gaunamą 
uždarbį dargi numušti!

Statybininkų reikalavi
mai buvo labai kuklūs. Net 
darbo inspektorius ir darbo 
rūmų atstovai buvo pri
versti juos pripažinti kuk
liais. Keldami šituos ir ki
tus savo ekonominius reika
lavimus statybos darbinin
kai daugelį kartų kreipėsi į 
darbo rūmus, į darbo in
spektorių, daugelį kartų 
juos kėlė per savo susirin
kimus darbo rūmų patalpo
se (žiūr. “Darbą” iš liepos 
9 d.). Juos pradėjo kelti dar 
kovo mėn. — sezono pra
džioj. Bet ir darbo inspek
torius ir darbo rūmai gud
riai išsisukinėdavo nuo šitų 
reikalavimų išsprendimo, 
vilkino keturis mėnesius, 
nesvarstydami jų. Todėl 
darbininkai pamatę, kad 
geruoju nieko nesulauksią 
iš darbo inspektoriaus bei 
darbo rūmų, š. m. liepos 12 
dieną paskelbė streiką. Va
dinasi darbininkai griebė
si streiko, nes geruoju jų 
ekonominių reik alavimų 
pieks nepatenkino. Prade
dant vidaus reikalų minis- 
teriu žandaru Skuču ir bai
giant krikščionimis demo
kratais bei liaudininkais— 
visi šaukia, kad darbininkai 
streikuoja “kurstomi sveti
mų elementų.” Šituos bjau
rius šmeižtus puikiausiai 
numaskuoja visa čia išdės
tyta statybos darbininkų 
kovos istorija. Šituos šmeiž
tus visiškai numaskuoja ir 
2,000 darbininkų dalyvavi
mas streike, kurio pirmuti
nėse eilėse dalyvavo ir ko
munistai—tie patys darbi
ninkai.
Ką Darbininkai Rašo apie 
Įvykusį Streiką. Gausus 
Streikuojančių Susirinki

mas Darbo Rūmuose
Antrą streiko dieną poli-* 

cija bijodama, kad darbi
ninkai tarp savęs nesitartų, 
ėmė juos vaikyti iš senųjų 
darbo rūmų patalpų. Tada 
darbininkai metėsi į naujas 
darbo rūmų patalpas. Ir 
čia susirinko apie 500 dar
bininkų. Į darbininkų susi
rinkimą atvėžliojo ir darbo 
rūmų atstovas. Susirinkę 
darbininkai išrinko iš 14 
žmonių viešą streiko komi
tetą. Labai įniršę darbinin
kai reikalavo iš darbo rū

mų atstovo garantijos, kad 
streiko komitetas nebus 
areštuotas ir pareikalavo 
darbininkų susirinkimams 
ir komiteto posėdžiams pa
talpų darbo rūmuose. Išsi
gandęs darbo rūmų atsto
vas viską pažadėjo. Bet ant 
rytojaus darbo rūmus jau 
saugojo policija ir nieko ne
įleido. Nežiūrint to, trečią 
streiko dieną darbininkai 
vėl rinkosi į darbo rūmus 
ir mėgino eiti pas vidaus 
reikalų ministerį. Bet ka
dangi įsibriovęs į streiko 
komitetą Zenius Matutis 
provokaciniais sumetimais 
šaukė tuo pačiu metu dar
bininkus į Tvirtovės alėją, 
tai daug suklaidintų darbi
ninkų buvo nuėję prie Kli
nikos, o prie darbo rūmų 
susirinko tik apie 200 dar
bininkų. Ties darbo rūmais 
darbininkus sutiko policijos 
nuovados viršininkas, kuris
liepe išsisklaidyti. Bet dar- vos, 
bininkai pareiškė, kad jie kė gi
renkasi į darbo rūmus tam, 
kad iš tenais eiti pas vi
daus reikalų ministerį. Bet 
vos darbininkams paėjus, 
juos sulaikė apie 20 gink
luotų policininkų būrys, ku
ris puolė darbininkus mušti 
guminėm lazdom ir griebti 

I pirmuosius areštuoti. Kiti 
darbininkai puolė areštuo
tuosius draugus gelbėti ir 
nežiūrint žvėriškų mušimų, 
jiems pasisekė atmušti ke
letą areštuotųjų. Areštuo
tieji buvo išsiųsti į koncen
tracijos lagerį. Ypatingai 
smarkiai buvo sumuštas 
Klinikos statybos darbinin
kas Adomas Gudliauskas.

Praeiviai matydami taip 
žvėriškai darbininkus mu
šant garsiai reiškė savo pa
sipiktinimą. Bet tai nesu
laikė policijos nuo žvėriš
kumo.
Visi Darbininkai Reiškė So
lidarumą Streikuojantiems 

Statybininkams
Nebuvo nei vienos įmo

nės, kuri nebūtų pareiškusi 
streikuojantiems solidaru
mo. Nežiūrint policijos ir 
žvalgybos teroro, didžiumoj 
Kauno įmonių darbininkai 
laukė pakviesti juos strei

kuoti (darbininkai patys 
turėjo savo iniciatyva pa
skelbti streiką, o ne laukti 
pakvietimo, tada kova būtų 
buvus galingesnė. — Red.). 
Kai kuriose įmonėse darbi
ninkai šaukė savo pasitari
mus. Taip įvyko paskutinė
mis streiko dienomis “Ne
ries”, “Livielos,” Ščiupako 
ir kitų mažesnių metalo 
įmonių <ir medžio apdirbimo 
šakų atstovų pasitarimai. 
Daugelis medžio apdirbimo 
ir metalo šakų įmonių dar
bininkai, nelaukdami paa- 
kinimo sustreikavo ir įtei
kė įmonininkams savo rei
kalavimus pakelti darbo 
mokesnį, nepaliuosuoti dėl 
streiko iš darbo, apmokėti 
už streikuotas dienas. Iš 
medžio apdirbimo šakos ir 
kitų sustreikavo Sragovi- 
čiaus, Kliokio, Sudinsko, 
Sarperio, Ožinskio, Ščupa- 
ko, Kaplano, Aškinazio, Sil-

Trimito ir kitos. Įtei- 
reikalavimus “Neries”

ir “Livelos” darbininkai. 
Solidarumo streikas būtų 
galėjęs išsivystyti iki visuo
tino, jei ne tokios žvėriškos 
policijos ir žvalgybos prie
mones. Policija siautė ne 
tiktai prieš streikuojančius 
darbininkus, bet ir prieš ki
tu šakų darbininkus, dar 
nepaskelbusius streiko. Kur 
tik darbininkai pasijudino 
streikuot, tuojau į įmones 
atvykdavo policijos ir žval
gybos būriai, apsupdavo 
įmones, areštuodavo ir gra
sindavo darbininkams “dar
bo stovykla.”

Solidarumas streikuojan
tiems darbininkams buvo 
reiškiamas ne tik streikais, 
bet ir finansine parama. 
Bemaž visose įmonėse jau 
pirmomis streiko dienomis 
pradėjo rinkti aukas strei
kuojantiems. Labai greitai 
buvo surinkta iš siuvėjų, 
batsiuvių, tekstilės, trikota
žo, metalistų ir kitų įmo
nių apie 350 litų. O dabar 
visų įmonių darbininkai au
koja streiko metu areštuo
tiems ir areštuotų šeimoms. 
Iki šiolei pinigų yra surink
ta gana daug.

Taigi dar kartą darbinin
kai parodė savo susiprati

mą, kad jie moka ginti sa
vo reikalus solidariai ir or
ganizuotai. Ir šito darbi
ninkų solidarumo nepajėgs 
sudaužyt jokios teroro prie
monės.
Streikuojančių Darbininkų 
Delegacija pas Vidaus Rei

kalų Ministerį Skučą
Antrą streiko dieną strei

kuojantieji statybos darbi
ninkai pasiuntė pas vidaus 
reikalų ministerį generolą 
Skučą savo delegaciją su iš
keltais streiko reikalavi
mais. Kad neareštuotų dele
gacijos, apie 200 statybos 
darbininkų lydėjo savo at
stovus į ministeriją ir laukė 
gatvėj juos išeinant.

Skučas, net neperžiūrėjęs 
darbininkų reikalavimų, pa
reiškė, kad darbininkams 
negalima pakelti uždarbio 
normas ir radęs jas paten
kinamomis. Bet darbininkų 
delegacija faktais nurodė, 
kad tos uždarbio normos 
nepatenkinamos. Darbinin
kai nurodė savo fizinį /ne
pajėgumą dėl blogų ekono
minių sąlygų. Skučas pra
dėjo rėkti, kad darbininkai 
elgiasi, kaip ne Lietuvos pi
liečiai. Jis prigrąsino imtis 
griežtų priemonių, jei dar
bininkai nemes streikavę. 
Darbininkų delegacija išė
jus papasakojo laukian-

jis esąs per silpnas ką nors 
padaryti, o trečia dabar at
ostogose. Darbininkų dele
gacija stačiai pareiškė, kad 
jo atsakymą sužinos visi 
darbininkai. Bijodamas šito 
Sleževičius pagaliau paža
dėjo padaryt žingsnių, kad 
sustabdyti terorą ir paten- 

, kinti darbininkų reikalavi
mus. Deja šitų “žingsnių” 
tenka laukti ir iki šios die
nos. Dar neužtenka to, an
trą dieną po šito pasikalbė
jimo, “Lietuvos žiniose” 
buvo įdėtas žvalgybos ko
munikatas, kuriame strei
kuojantieji išvadinti sveti
mų valstybių agentais ir 
akiplėšiškai įrodinėjama, 
kad statybininkų padėtis 
stačiai puiki.
Vyriausybe Neleidžia Sam
dytojams Mokėti Darbinin
kams Jų Iškovotą Uždar

bio Pakėlimą
Nors streikas buvo žiau

riai nuslopintas, bet kai ku
riose įmonėse darbininkai 
iškovojo uždarbio pakėlimą. 
Pavyzdžiui, ščupako darbi
ninkai iškovojo pakelti dar
bo mokesnį 10 nuošimčių 
tiems, kurie uždirba iki 6.50 
lt. ir 50 centų tiems, kurie 
uždirba virš 6.50 lt., be to 
apmokėti už streikuotą lai
ką. Uždarbio pakėlimą išsi
kovojo Žaliojo Kalno sta

vyro, jai atsisakė pasakyti, 
kur jis. Ji aplankė 9-tą 
fortą, kalėjimą, apskrities 
viršininką, klausinėdama 
apie savo vyrą—visur jai 
atsakė: mes nežinom ir ne
sakysiu), o apskrities virši
ninkas ją išvarė, grąsinda- 
mas mušimu.

Yra žinių, kad areštuo
tuosius atidavė buožėms 
kaip baudžiauninkus dirbti 
jiems laukus.
Teroras Prieš Darbininkus

Dar nespėjo nuskambėti

“naujos” vyriausybės žo
džiai, kad nėra tautoj sūnų 
ir posūnių, dar nenudžiūvo 
rašalas nuo vyriausybės de
klaracijoj įrašytų žodžių, 
kuriais ji prisižadėjo atsi
žvelgti į darbininkų mate- 
rialę būklę, o Kauno gatvė
se vėl liejasi darbininkų 
kraujas ir švaistosi bana
nai.

Naujoji vyriausybė mobi
lizavo visą savo policinį 
aparatą, griebėsi visų žvė
riškų priemonių statybos

(Tąsa ant 5-to pusi.)

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

tiems darbininkų atstovams 
savo pasikalbėjimą su Sku
ču. Tas dar daugiau sutvir
tino darbininkų pasirįžimą 
tęsti toliau streiką. Skučas 
gi, kaip žinoma, savo “pa-
žadus” išpildė ir užsipelnė 
kruvinojo žandaro titulą.
Streikuojančių Delegacija 

Pas Sleževičių
Įpusėjus streikui, staty

bos darbininkai pasiuntė 
savo delegaciją pas valstie- 
čių-liaudininkų vadą Sleže
vičių. Darbininkų delegaci
ja pranešė Sleževičiui apie 
savo iškeltus reikalavi
mus ir apie Skučo žvėriškas 
priemones prieš streikuo
jančius. Be to delegacija 
pareiškė, kad dėl pavartotų 
Skučo teroro priemonių 
prieš streikuojančius, dar
bininkai skaito atsakingais 
ir liaudininkus, kaipo daly
vaujančius vyriausybėj. Sle
ževičius, išklausęs darbinin
kų delegaciją, pradėjo įvai
riai išsisukinėti. Girdi, esą, 
jis nieko nežinąs, apie strei
ką neinformuotas, antra,

tybos darbininkai ir kiti. 
Bet darbo inspektorius tuo- 
jaus įsakė samdytojams at
šaukti uždarbio pakėlimą. 
Darbo inspektorius griežtai 
įspėjo samdytojus klausyti 
jo įsakymo, kitaip su jais, 
esą, bus pasielgta, kaip su 
darbininkais ir bus paskir
tas įmonių valdžios komisą-
ras.

Įsakymas motyvuojamas 
tuo, kad vienų darbininkų 
reikalavimų patenkinimas 
demoralizuojančiai veiks į 
kitus, kurie gali pareikalau
ti to paties. Taigi, kad ap
saugoti kitų išnaudotojų 
reikalus, vyriausybė uždrau
dė patenkinti tų darbininkų 
reikalavimus, kuriuos suti
ko patenkinti patys samdy
tojai.
Atsisako Suteikti žinias, 
Kur Randasi Areštuotieji

Iš Ščupako dirbtuvės, 
streiko metu areštavo dar
bininką Stasį Bankauską. 
Kada Bankausko žmona pa
silikusi su mažais vaikais 
kreipėsi į žvalgybą dėl savo
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Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą

Dabar per jubiliejinį vają, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Del platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Sun. all day and night

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę. 
Mes turime slzų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

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

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.



Penktas puslapis
......... i

Haverhill, Mass
Rugsėjo 11 d. laikytam 

LDS 136 kp. susirinkime buvo 
skaityta bent keletas laiškų 
įvairiais klausimais. Taipgi 
buvo skaitytas laiškas ir nuo 
dienraščio “Vilnies,” prašant 
paaukoti keletą dolerių iš k p. 
iždo dėl palaikymo dienraš
čio. Kadangi kp. ižde pinigų 
randasi mažai, tai drg. J. Sau- 
lėnas liuosnoriai apsiėmė pa
rinkti aukų tarp vietos lietu
vių. Drg. J. Saulėnas ant 
blankos surinko $5.25 ir pri
davė man, kad aš pasiųsčiau 
dėl dienraščio “Vilnies”. (Su
rinktas aukas jau pasiunčiau.

Aukavo sekamos ypatos: V. 
Račkauskas, V. Kancevičius, 
T. černauckienė, S. Benkus, 
A. P. Dambrauskas, A. J. Na
vickas ir J. Sau lėnas po 50c. 
M. Matonis, V. Verseckienė, 
P. Pečiukonis, A. S. Kazlaus
kas, M. Verseckas, J. Pretkus 
ir A. Večkys po 25c.

Varde dienraščio “Vilnies” 
visiems aukotojams tariu šir
dingą ačiū.

A. P. Dambrauskas,

Bendradarbį atitraukia re
alybė. Reikalingi nauji tech
niški nurodymai. Fleet Stry- 
tas strategiškai yra nevilties 
padėty. Pasislėpti nėra kur, 
sodų nėra. Mažučiuos kiemuos 
įrengiamos menkos priešduji
nės slėptuvės, kurių tvirtumui 
niekas netiki. Tačiau darbas 
eina toliau skubiu tempu Lon
done ir visoj Anglijoj.

—Jei bus blogi dalykai, — 
sako šefredaktorius, — jei vy
riausybė bus priversta pasiša
linti iš Londono, mes taip pat 
išvyksim. Nežiūrint mūsų mi
lijoninių tiražų, bet išvažiuo
sim paskutinieji, kaip skęstan
čio laivo kapitonai. Aš asme
niškai netikiu tokiai liūdnai 
galimybei, tačiau galiu pasa
kyti, kad ir provincijos mies
tely mūsų laikraštis galės iš
eiti. Vienas ko aš bijau, tai— 
cenzūra, prie kurios mes, an
glai, nesam pripratę.

L-kas.

ra “laisvėje” nė vieno dar
bo rūmų sekcijų valdybos 
nario.

Liepos 19 d. policija grie
bėsi dar nematytų Lietuvos 
darbininkams priemonių. 
Tą dieną gatvės buvo pilnos 
policijos ir žvalgybos. Jei 
pasirodė kas panašaus į 
darbininką, tuojau policija 
areštuodavo. Statybos vie
tos buvo apsuptos policijos 
būrių ir statybose užklupti 
darbininkai buvo areštuo
jami. Streikuojančių darbi
ninkų namuose buvo pada
rytos kratos, o namuose už
klupti darbininkai varomi j 
policiją. Kitiems darbinin
kams išsiuntinėjo pakvieti-

mus atvykti į policiją. At- 
vykusiems į policiją darbi
ninkams pareiškė, kad jie 
areštuoti ir vertė stoti dar
ban, o neišpildžiusius šio 
reikalavimo—trėmė į konc- 
lagerį. Sutikusius dirbti 
darbininkus varė policijos

apsaugoje į darbo vietas. 
Atvaryti iš kalėjimo kali
niai streiklaužiai ir areš
tuoti darbininkai policijos 
buvo verčiami dirbti tik fa
saduose, kad inscenizuoti 
darbą, nes darbininkai dar 
streikavo.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų ' AND 
auo^

Fairview Restaurant & Bar

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

s <J. Daunora 
aptiekorius • ■______

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Estate of

Vieta mašinom pastatyt. Ši įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance į forus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
Degtines, Vynai ir Alus

Lenkijoj Tebuvę tik 
Miliūnų Lenkų

16

Berlin. — Vokiečiai 
čiuoja, kad “didžiojoj” 
kijoj buvo nedaugiau 
16 milionų lenkų. Tai 
iki savo susmukimo valdė
18 milionų svetimtaučių.

skai- 
Len-

jinai

LONDONO VILTYS
RŪSYJE

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
reikalinga, nes laikraštis atsa
kingas prieš milijonus.

Dabar visose redakcijose, 
kaip ir pasaulinio garso vieš
bučiuos, visiškai nepaprasta 
nuotaika. Įtempto darbo pro
tarpiuos šefredaktorius duoda 
nurodymus rangovams, atvy
kusioms ginti namus nuo prie
šo bombų. Reikia užklijuoti 
stiklus, apdengti langus siete
liais, apdėti fasadą maišais, 
patikrinti telefono susisieki
mą, apsirūpinti telegrafu.

Nuostabu, kaip tas žmogus, 
rikiuojąs šimtų žmonių per
sonalą ir tvarkąs atsakomin- 
gą laikraščio darbą, turįs pri
ėjimą prie Čemberleno ir Ha- 
lifakso, randa laiko duoti šim
tus įsakymų ūkio srity — ap
sirūpinti popierių, sudaryti 
benzino atsargas redakcijos 
automobiliam, papildyti re
dakcijos bendradarbių sąsta
tą, pakeičiant naujais mobili
zuotuosius žurnalistus, sutvar
kyti informacijos aparatą, ku
rį, sukrikdė evakuacija.

Vienintelė pagelba laikraš
čiam — vyriausybė. Laikraš
čio redakcijos palaiko nuola
tinį ryšį su užsienių reikalų 
ministeriją, iš kur jų laime 
gaunama išsami informacija. 
Dar daugiau: užsienių reikalų 
ministerija pasižadėjo, 
spauda bus laikoma 
“pirmose pozicijose,”
laikraščių bendradarbiai turės 
privilegijų ir neturės eiti į ri
kiuotę, nes laikraštininko dar
bas karo metu ypatingai svar
bus. Tas įsakymas, teisa, pa
lies keletą šimtų jaunesnio ir 
vyresnio amžiaus žurnalistų, 
tačiau ir jis bus didelis palen
gvinimas. Bet šiandien tai dar 
teoretiškas pažadas ir mobili
zacija jau atitraukė nuo dar
bo daug, labai daug žurnalis
tų ir laikraščiai jaučia darbo 
rankų stoką.

Gerokai skundžiasi laikraš
čių komerciniai 
krizis prislėgė
skelbimų skyrių ir Londono 
laikraščių dydis sumažėjo. — 
Tai dar nieko, — ironiškai ra
mina šefredaktorius, — kai 
iškils karas, pas mums susiau
rės ir redakcinis skyrius, nes 
nebus popieriaus. Mes ruošia
mės net pakeisti laikraščių 
puslapių formatą.

kad 
esanti

kad

direktoriai: 
savo ranką

uz-

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LcVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

BARRY P. SHALINS
(Shall ii skus)

FUNERAL HOME

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

JJlt'nc

Telephone: Havemeyer 9-9115

Kauno Statybos Darbininkų 
Streikas ir kaip Jį Sudaužė

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

darbininkų streikui 
gniaužti.

Pirmą streiko dieną vi
daus reikalu ministeris _ v
Skučas prižadėjo jį aplan
kiusiai statybininkų delega
cijai griebtis visų griežtų 
priemonių. Ir jis nepamela
vo. Rytojaus dieną prasidė
jo streikuojančių darbinin
kų areštai. Policija neleido 
darbininkams rinktis į dar
bo rūmus, mėginusius eiti 
su pareikalavimais pas vi
daus reikalų ministerį poli
cija mušė su guminėmis 
lazdomis.

Policija uždraudė darbi
ninkams sėdėti miesto sode, 
vaikščioti gatvėmis ir būti 
statybos vietose. Aktyviai 
pasireiškusius darbininkus, 
streiko komiteto narius, 
darbo rūmų sekcijų valdy
bų narius gaudė vis dides
niu įsiutimu, o sugavę siun
tė į konclagerį. šiandien nė-

PRANEŠIMAI B KITUR
CLEVELAND, OHIO

Jubiliejinis Bankietas atžymėjimui 
20 m. Komunistų Partijos įvyks spa
lių 22 d., rengia Liet. Komunistų 
kuopa. Bus Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. Durys atsidarys 3 vai., 
programas 4 vai. po pietų. Tikietus 
įsigykite pas kuopos narius. Muzika 
gera šokiams. Įžanga 50c.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, spalių 5« d., 2316 
E. Margaret St., 8 vai. vak. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti laiku. 
—P. Mickienė, Sekr. (232-234) 0

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberlai

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

SVARBIOS KNYGOS
Dar turime keletą knygų

PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS
KAINA $1.00

KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Paraše Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybe daro skerspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

Lietuvių Kalbos Gramatika
Paraše Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

o

9

13

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DrJJ.Kaškiaučius

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chestnut Avenue

NEWARK, N. J.

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

(Liquors

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 

į n a u jus paveiks- 
sudarau Su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimęr St. Brooklyn “Laisves” Name

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.

Namų Rakandų Krautuvė

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

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

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

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrijnai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 8.0 metų
1Į0 EAST 16 ST., NEW YORK, N< Y. 

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukes. 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 Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Taipgi yra kitas garsus Edisono bargenas, kuris kainuoja $59.95. 
Jis prasidės tuojau po šio išpardavimo.

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.
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Ši Ankstyva 1940

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

po $2.45 į mėnesį

3
3

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.
Kaip užeisite, malonėkite klausti

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

Telefonas EVergreen 7-6111 .
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Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

šeštas puslapis LAtŠVt

S(HvYHl(k^zWž'//i7iriloi
Siuvėjų Žinios Sugrįžo iš Lietuvos
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Lankėsi “Laisvėje”

K. ABEKIENĖ 
sugrįžus iš Lietuvos spalio

K. Abekienė išvyko Lietu
von pradžioj pereitos vasaros

Antradienis, Spalių 3, 1939

Trečiadienį, rugsėjo 27-tą, 
Piliečių Kliubo svetainėj, įvy
ko Lietuvių Kriaučių Amalga- 
meitų Unijos 54-to Skyriaus 
paprastas mėnesinis susirinki
mas. Siuvėjų atsilankė jame 
nedidelis skaičius.

Susirinkimo eigoje buvo vie
ni raportai, išimant išrinkimą 
kelių darbininkų ant siuvėjų 
baliaus, įvykstančio spalio 14- 
tą, Grand Paradise svetainėje.

Skolininkų klausimu Pildan
čiosios Tarybos sekretorius 
pranešė, kad dabar jie yra 
šaukiami pamokėti skyriui 
bent penkinę sezono laiku. 
Yra žmonių, kurie į pašauki
mą atsiliepia pinigiškai ir mo
ka pagal išgalę, kaip aukš
čiau jau minėta bent penki
nę. Kiti gi, į pašaukimą atsi
liepia tyliu užmiršimu, man- 
nydami, kad pašaukimo bal
sas taip sau ir nuskambės ru
dens grybininkų miške, ta- 
čiaus Tarybos nufarta ir sky
riaus patvirtinta, kad kas ne
pasiaiškins, nemokės, tai dele
gatas turi pilną teisę pasaky
ti bosui -išimti iš algos tam 
tikrą sumą pinigų.

Kitas sekretoriaus praneši
mas ,tai kad buvo atsilankę 
pas Tarybą lietuvių kontrak- 
torių pasiuntiniai, prašydami 
kooperacijos trimis klausi
mais: pakelti preseriams al
gas, iš ko stfprantama, kad 
nori gauti geriau įprosytą ži- 
poną; veikti bendrai išlaiky
mui firmų lietuviškam dis- 
trikte, ir kad darbininkai ne
mestų darbo bile kada susi- 
mislinę, nes tas suparalyžiuo- 

' ja dirbtuvėj kitas darbo ran
kas, kol būna gautas kitas 
žmogus.

Kiek liečia šitą pageidatija- 
mą kooperaciją, 
jiems paaiškinta,
delegatas daugiau 
palaikymu firmų 
trikte, negu jūsų delegatas, ir 
mes su jumis bendrai veikia
me šiuo klausimu. Pakelti 
preseriams algas nėra galimy- 

. bes, nes mokestis už darbą 
yra išdalinta iki smulkmenų 
ir nėra iš kur gauti daugiau 
pinigų. Ne laiku pametimas 
darbo nėra užgiriamas, nepai
sant kokis jis būtų geras uni- 
jistas, bet taip pat yra peik
tinas ir bosų elgęsis, kuomet 
žmogų išveja laukan viduryj 
savaitės.

Trečias sekretoriaus prane
šimas, tai kad Taryba yra nu
tarusi pasitraukti

•Trade Executive Board (A- 
mato Pildančiosios Tarybos), 
nes unija pareikalavo nuo na
rio. po pusę cento palaikymui 
kalbamos įstaigos, šitas klau
simas yra išsiuntinėtas visų 
skyrių nuosprendžiui ir dar 
nėra žinios ar jis bus panai
kintas ar ne.

Iš Trade Boardo (Amato 
Tarybos) susirinkimų pranešė, 
kad vienam susirinkime visų 
skyrių atstovai vienbalsiai nu
tarė neleist atidirbt viršlai
kiais, .tai yra, šeštadieniais ir 
sekmadieniais, už žydiškas 

entes, bet manadžeriai su- 
aiškindami, 

, kad atstovų tarimas buvo 
klaidingas ir nepraktiškas, tai 

am susirinkime daugelis at- 
•ovy visai neatėjo, pareikšda- 
i protestą prieš tokį sauva- 
Hvimą.

Toliaus pranešama, jog 
10 pradžios karo Europoje 

laterijos pakilo ant aršiuos 
iki 45-kių centų ir tas ne- 

ietiškas kainos > pašokimas 
mpina rudeninį sezoną, nes 
ugelis firmų atsisako pirkti 

augiau materijos, nes nega- 
nuspėti kas bus toliau. 
Pagal pranešimą iš Joint 
►ard (Suvienytos Tarybos), 

šių metų pirmą pusmetį

tai buvo 
jog mūsų 

rūpinasi 
mūsų d is-

■ *
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Viskas.
J. Nalivaika,
Kriaučių Skyr. Kor.

iki 
va- 
ra- 
pa-

LAUREL ... 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold filled, Guildite back . . $24.75

Šį Vakarą Girdėsim Vėliausių Žinių 
iš Lietuvos Miesto ir Kaimo

Konstancija Abekienė, va
kar sugrįžus iš Lietuvos, kal
bės brooklyniečių surengtose 
prakalbose šį vakarą, antra
dienį, spalių 3-čią, 7:30 va
karo, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Įžanga nemokama. 
Visi ir visos kviečiami daly
vauti.

Pereitą pirmadienį “Laisvė
je” lankėsi iš Gardnerio, Mass., 
Juozas Aukštikalnis su žmona, 
Mykolas šleivis su žmona, Lena 
Netzeliūtė ir Zelma Kulbis. Visi 
šeši svečiai apsilankė Pasaulio 
Parodoj, pasižiūrinėjo New 
Yorko ir pasisvečiavo “Laisvė
je.” Beje, jie apsilankė ir LDS 
raštinėje, kur, be kitko, buvo 
prisiminta ir tas faktas, kad 
Gardneryj ikišiol dar nėra Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopos.

Draugai gardneriečiai ap
sistojo pas dd. Bernotus Ridge- 
woode.

Beje, draugai Aukštikalniai 
atsinaujino “L.” prenumeratą 
ir abu po $1 paaukojo statomą
ja! mašinai išmokėti. Draugai' 
Šleiviai paaukojo $1.

DIREKTORIŲ TYDAI
Lietuvių Kooperatyvės Spau

das Bendrovės direktorių su
sirinkimas įvyks antradienį, 
spalio 3-čią, 1939 m. Visi pri
būkite laiku.

J. Nalivaika, Sekr. 

padarė daugiau aprėdalų se
kančiai: 61% vaikiškų rūbų, 

unijos 74% overkautų, 49% tapko- 
tų ir 50% sekotų, negu praei
tų metų pirmą pusmetį. Va
dinasi, šiais metais kriaučiš- 
kas darbas smagiai šoktelėjo 
į viršų.

Antradienio vakare, rugsėjo 
26-tą, unija buvo sušaukus 
visus savo veiklesnius narius į 
Webster svetainę New Yorke, 
kur kalbėjo jos prezidentas S. 
Hillmanas. Pranešėjas aiški
no susirinkimui, jog ta nepa
prasta siuvėjų sueiga buvo su
kviesta daugiau užgyrimui 
prezidento Roosevelto veiklos 
visame kame, negu svarstyti 
pačių kriaučių bėgamus reika
lus. Vienok Hillmanas priža
dėjęs šiokius tokius pakėlimus 
ateinančiam sezonui. Lauksi
me.

Pas lietuvius kriaučius da
bar nieko nėra ypatingo. Kel
mučiams atsiradus, viduryj 
savaitės negalima važiuot gry
baut, nes reikia dirbti. Lau
kimas šeštadienio ir sekmadie
nio labai tankiai išeina bergž
džias, nes jau būna nurinkti.

Ofise darbininkų nėra. Kai 
kurių rankų net trūksta, ypa- Į davystėse 
tingai statikų. Manelio ir 
Zalevskio šapos prasčiausiai 
juda.

ir ten pasisvečiavo geroką 
ką prieš prasidėsiant karui. Ji 
ten pasiliko ir keletą savai
čių karui prasidėjus ir išvyko 
po to, kada jau karas gerokai 
pakeitė Europos žemlapį ir 
karo gaisrai raudonavo pa
danges. Ji parvežė vėliausių ir 
tiesioginių, necenzūruotų ži
nių iš karo apsuptos Lietuvos, 
iš pačių Lietuvos kaimiečių ir 
miestų gyventojų. Kaip jie 
žiūri į dabartinį karą? Ko jie 
labiausia bijo ir neapkenčia? 
Ko laukia? Kame jų viltis iš
laikyti savo nepriklausomybę 
šiame karo audrų sūkuryje?

Nepraleiskite progos išgirsti 
šias svarbias prakalbas minė
tais ir kitais lygiai įdomiais 
klausimais. Ši yra mūsų vie
nintelė proga ją išgirsti, ka
dangi K. Abekienė rytoj grįž
ta Chicagon prie saviškių ir 
prie darbų 'organizacijose, 
ypatingai tarp moterų, kur ji 
užima atsakomingą vietą.

Mot. Apšv. Kliubas.

pe-Lietingas ir vėsus oras 
reitą sekmadienį sumažino skai
čių Pasaulio Parodos lankytojų, 
iki pusiaunakčio atėjo 180,646. 
Savaitė atgal sekmadienį buvo 
391,574 lankytojai iki 10-tos 
vai. vakaro.

Vyriausia dienos programa 
buvo minėjimas pirmojo respu
blikos kongreso priimto Teisių 
Biliaus 150 metų atgal. Svei
kindamas iškilmių dalyvius, su
sirinkusius Federaliame Bildin- 
ge, parodoj,’ valstybės sekreto
rius (Cordell Hull savo telegra
moj pareiškė:

“Šimtas ir pusė metų atgal 
teisių biliaus principai buvo be 
galo drąsi doktrina. Didžiulėse 
pasaulio dalyse jie ir šiandieną 
tebevadinama išdavyste. Mums 
jie yra išganymu, tačiau kitiem 
jie tebėra siekiu. ..”

Pradės Kraustytis į 
Naujus Apartmentus
Queensbridge naujų apart- 

mentų projektas baigiamas 
paruošti gyvenimui. Pirmosios 
90 šeimynų iš 3,149 galėsian
čių tenai gyvent pradės kraus
tytis į naujus apartmentus 15- 
ta šio mėnesio.

Ofisas atidaryta 40-08 — 
12th St., Long Island City, 
kur priimama aplikacijos no
rinčių gaut apartmentus pro
jekte ir svarstoma visi apli- 
kantų priėmimo ir persikraus
tymo reikalai.

Sekama grupė, apie 180 šei
mynų, galės atsikraustyti apie 
spalių 22-rą. Apartmentų yra 
įvairaus dydžio, nuo dviejų 
iki 6 ir pusės kambarių, taigi 
atsako didelėms ir mažoms 
šeimynoms.

Projektas užima 47 akrus 
žemės, kurios 25% užimta 
bildingams. Jie lėšavo $13,- 
500,000. Ten pat bus ir pa
silinksminimų vietos. Apart 
kiemų su medžiais ir pieva 
aplink namus, prie East River 
palikta 15-kos akrų ruožas, 
kur bus parkas ir pasilinksmi- 
mų aikštės.

Prie naujadalybinės val
džios auga gražus, sveikas ir 
malonus gyvent naujas mies
te s ir jis augtų greičiau, jei 
valdžios įstaigose ir įstatym- 

nebūtų užsilikę 
daug senadalybininkų trukdy
tojų, norinčių sunaikint WPA 
ir visą kas naudinga biednuo- 
menei ir abelnai didžiumai ša
lies gyventojų.

- Pirmadienį, švedų linijos lai
vu Gripsholm, sugrįžo iš Lietu
vos Julija Lazauskienė su duk
rele Lilija, kur išbuvo (su ke
lione) apie trejetą mėnesių. 
Jos abi turės mums daug ką 
papasakoti.

Julija yra Lietu vii] Moterų 
Apšvietos Kliubo pirmininkė, 
tad, be abejo, su jo pasimatysi
me ir ją išgirsime kliubiečių 
rengiamose prakalbose spalių 
3-čios vakarą, Pil. Kliube. Ma
žoji Lilija, gabi Ateities žiedo 
Mokyklėlės mokinė, veikiausia 
irgi bus tenai. Tad moterims 
šios prakalbos dar bus ir savo 
mylimos draugės sutiktuvėmis.

D-ė.

Komunistą Rinkiminis 
Budžetas

Komunistų Partija, kaip ra
šo komunistai vietinėj spau
doj, nori sukelt $50,000 bu- 
džetą keturių savo kandidatų 
į Miesto Tarybą kampanijai 
pravest. Jie skelbia ir ką su 
tais pinigais darys, sekamai:

Cacchione, kurio išrinkimui 
betrūko tik 240 balsų perei
tais tarybininkų rinkimais, 
kampanijai planuojama 10 
radio programų, išleist virš 
tūkstantį atskirų laidų lape
lių įvairiais Brooklyno gyven
tojų ir nacionalės bei pasau
linės padėties reikalais, išleist 
jo darbų-veiklos paveikslus, 
paskui posterių ir siuntinėja
mų medžiagų*

Panašiai bus vedama kam
panijos už Isadore Begun, 
Bronx kandidatą, ir už Paul 
Crosbie, Queens kandidatą.

Komunistai šiais 
buojasi su viltimi 
Cacchione ir f’dar 
savo kandidatų į
rybą. Tačiau tas darbas daug 
priklausys nuo to, kaip jį ma
sės parems. Dėlto prašo vi
sus narius ir’* simpatikus pa
tiems paaukoti bei parinkti 
tam tikslui aukų, kad darbas 
nenukentėtų dėl stokos finan
sų. 1

metais dar- 
pasiųsti P. 
bent porą 
Miesto Ta-

Komunistai Prašo Tirt 
Kėlimą Pieno Kainą

New Yorko Valstijos Kom. 
Partijos Komitetas pasiuntęs 
majorui LaGuaardijai, Miesto 
Tarybos prezidentui Newbold 
Morris, žemdirbystės ir turga
viečių komisionieriui Holton 
V. Noyes ir žemdirbystės se
kretoriui Wallace raginant 
veikt su majoro LaGuardijos 
Pieno Komitetu, kad sulaikyt 
kėlimą pieno kainų. Telegra
moj sakoma:- ,

“Pieno monopolijos New 
Yorko Mieste vėl pakėlė pie
no kainas vartotojams prade
dant pirmadieniu, spalių 2-rą. 
Generalis pelnagrobia v i m a s 
tęsiasi ant visų maisto pro
duktų. Šis pakėlimas pieno 
kainų ypatingai paliečia be
darbių vaikus ”

PAKĖLĖ NAZIŲ BUNDO 
ŠULO KAUCIJĄ

Teisėjas Collins pereitą 
penktadienį pakėlė German- 
American Bundo vado Fritz 
Kuhn kauciją nuo $5,000 
$50,000. Jis tai padaręs 
duodamasis “slaptu, rimtu 
portu,” kad Kuhn galįs 
sprukt užrubežin.

Mrs. St. W. Straus, 59 
kaltinama pasmaugus keturių 
metų anūkę, Elaine Jean Mor
ris, 2108 Ave. J, Brooklyne, 
rasta ir suareštuota Patersone. 
Pasmaugtas .kūdikis rasta ant 
savo namų stogo rugsėjo 23-čia 
po matymo su Mrs. Strauss.

Laivų Linijos Retina 
Plaukiojimą

Trys užrubęžinių šalių 
vų linijos praAešė, kad 
mažina kurąavimą jūrėmis 
karinės padMies.

Holandų Amerikos Linija 
pranešė sulaikanti savo 36,- 
000 tonų laivą New Amster
dam prieplaukose Hobokene. 
Italų Linija žada sulaikyt lai
vus Rex ir Conte di Savoia 
po sekamo perplaukime, šve
dų Amerikos Linija atšaukė 
plaukimą savo laivo Kungs- 
holm į Havaną, kuris buvo 
planuota spalių 11-tą.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

"Spccial

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Piliečiai Rekalauja 
Prašalint Martiną

Piliečių Unija pasiuntė Vals
tijos Senato Komisijai laišką, 
raginantį prašalint Brooklyno 
teisėją George W. Martin iš 
teisėjystės. Laiške nurodinėja, 
jog nėra būtina būt krimina
liai nuteistu, kad prašalint iš 
vietos, teisėjas turįs būt visai 
be įtarimo.

Martin, kaip žinia, buvo 
patrauktas teisman, kaltinant 
naudojus ofisą pravest 
tinus biznius ir gaut 
las ir kad jis vartojęs 
rimus vietų atsimokėt
meniškus patarnavimus. Ta
čiau teismas jį išteisino. Nepa
sitenkinę sprendimu, piliečiai 
tęsia veiklą jį prašalint iš tei
sėjystės.

S
S

Naujoje Gražioje Vietoje 
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

E
E 
E 
£ 
E 
E

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus
- perkėlė savo taverną j naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y. J 

3

Anksti trečiadienio rytą 
plėšikai atėję ir apkraustę de
vynis Carl Sakus kostumerius 
jo tavernoj, 52-35 Metropoli
tan Avė., Maspethe.

isinnkimas 
ir Atlantic Ave., 8 val. va-

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

SUSIRINKIMAI
E. N. Y. - RICHMOND HILL

Ketvirtadienį, 5 d. spalių, LDS 13 
kp. susirinkimąs įvyks Logan Inn 
Svet., 
karo. Vis| nariai atsilankykite, nes 
turime sVarbių dalykų aptarti. — 
O. Bieliauskienė, Sekr. (232-234)

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba- 

. rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio 

susirinkimas 
v. v. Kliubo 
Visi nariai 
taipgi, kurio
nėkite užsimokėt, 
suspenduoti. — 
Sekr.

426 South 5th Street
Draugystės kvartalinis 
įvyks spalių 4 d., 7:30 
salėje, 280 Union Avė. 
malonėkite dalyvauti, 
duoklės atsiliko, malo- 

kad neliktumėt 
Ch. Nechunskas, 
(232-233)

Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I 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.

- GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Ricšinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ir lai

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

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

Telelonau EVergrcen 7-1661

CHIEF ... 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold filled case, Guildite back, $24.75

Įsteigta nuo 1892 metų 

701 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
tarpe Graham ir Manhattan Aves. 

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PEAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET

Su Siuom skelbimu gausite nuolaidą.




