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Ji sakė patyrus iš pil-

ietuvos sugrįžus d.
ė Brooklyno masi- 

susirinkime padarė vi-
ems be galo svarbi] prane

šimą, 
nai patikimų šaltinių, kad po 
Klaipėdos netekimo, Antanas 
Smetona buvęs įteikęs savo 
kabinetui rezignaciją, žinoma, 
jo kabinetas jo rezignacijos 
nepriėmė. 

—o—
Tas mums aišku ir supran

tama. Bet po to Smetona bu
vęs s uš a u k ę s tautininkų, 
krikščioniu demokratu ir so- 
cialdemokratii partijų lydė- 
rius ir jiems pavedęs jo re-jl Rooseveltas išvien SU kitais 

leanroctl Rot ir Q 1 tl O; . <• v • •
bepusiškais kraštais ragin
tų Angliją-Franciją ir Vo
kietiją tuojaus sustabdyt 
karo veiksmus ir eit į taikos 
konferenciją.

Kada senatorius Johnso- 
nas įteikė šį sumanymą, se
nate buvo tik 20 senatorių. 
75 kiti senatoriai buvo išva
žiavę į beisbolo rungtynes 
ar namie klausėsi per radio 
pranešimų apie tas rungty
nes. (Vienas senatorius Lo
gan šiomis dienomis mirė) 

' Ginčai del Bepusiškumo
Demokratas senatorius 

1 Connally . ragino pataisyt 
1 Amerikos bepusiškumo įs
tatymą pagal Roosevelto 
sumanymą. Republikonas 
senatorius Vandenberg kal
bėjo, kad jeigu Roosevelto 
sumanymas būtų priimtas, 

i ir Amerika, pagal jį, par
davinėtų ginklus ir amuni
ciją kariaujančioms šalims, 
tai Amerika pasirodytų 
vienpusiška ir tarnautų tik 
Anglijai ir Francijai. Sena
torius Vandenberg rūsčiai 
pranašavo, kad toks Ame
rikos bepusiškumo pakeiti
mas įmukdytų šią šalį į ka
rą su Vokietija.

zignaciją išspręsti. Bet ir šitie; 
lyderiai vienbalsiai atmetę 
Smetonos pasiūlymą.

Tai dabar aišku,* kas stovi' 
už Smetonos režimo palaiky
mą. Aišku dabar, kodėl šis 
koalicinis kabinetas šoka pa
gal Smetonos muziką ir kodėl 
Lietuvos socialdemok ratai 
taip galvą guldo už šį kabi
netą.

—o—
Iki šiol šis Smetonos rezig

nacijos ir įvairių partijų va
dų pasielgimo faktas buvo 
atsargiai nuo visuomenės pa
slėptas. Buvo paslėptas ne 
tik nuo Amerikos lietuvių, bet 
ir nuo Lietuvos žmonių.

Viršminėtų, partijų lyded 
riai yra sudarę suokalbį prieš! 
Lietuvos žmones palaikyti ant 
jų sprando uzurpatorišką, 
teisėtą Smetonos režimą. / 

—o—
Sovietų Sąjungos ir Estoni

jos apsigynimo sutartis yra ti
kra palaima tai nedidelei Es
tonijai. Estonija nustojo bu
vus derlinga dirva Chamber- 
lainų ir Hitleriu intrigoms 
prieš Sovietų Sąjungą. Jos ne
priklausomybė laiduota. Jos 
užpakalyje stovi galinga So
vietų Sąjunga su savo Raudo
nąja Armija.

Pavyzdis kitoms Pabaltijos 
šalims — Lietuvai, Latvijai ir 
Finliandijai. Jei jos nepaseks 
tą pavyzdį, padarys didelę

—o—
Mes visuomet sakėme: Ma

žoms tautoms, kurioms rūpi 
jų nepriklausomybė, geriau
sia susidėt į taikos ir apsigy
nimo bloką su socialistine So
vietų Sąjunga. Ir Lenkija ga
lėjo į tokį bloką įstoti. Bet 
nenorėjo, spardėsi, intrigavo.

Kaip mūsiškiai fašistai iš 
“Vienybės” pastogės, taip 
Lenkijos ponai sakė: Mums 
geriau su Hitleriu, negu su 
Sovietų Sąjungos bolševikais.

Dabar žinote, kur Lenkiją 
nuvedė šita kriminališka x po
nų politika.

Tegul iš Lenkijos likimo pa
simoko Latvija ir Lietuva. Es
tonija jau pasimokė ir išgel
bėjo savo nepriklausomybę ir 
taiką.

—o---
Pasirodo, kad Lenkijos pre

zidentas Moscickįs visai nebu
vo Lenkijos piliečiu. , Jis bu
vo Šveicarijos pilietis ir tos pi
lietybės niekados neišsižadė
jo.

Matyt, Moscickis visuomet 
buvo pasirengęs, Lenkijos 
valstybės laivui skęstant, 
sprukti nuo jo, kaip žiurkė. 
Ir paspruko, palikdamas kraš
tą ir žmones po Hitlerio le
tena.

Panašaus kalibro yra ir Lie- 
• tuvos ura patriotai, kurie su

daro smetonininkų šaiką. Ir 
jie pasikaustę lėkti į kitus 
kraštus prie pirmo pavojaus. 
Bėgdami, žinoma, dar apiplėš 
Lietuvos iždą ir kitus galimus 
pasigrobti Lietuvos turtus. 
Lenkijos ponai irgi didžiuoja-
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SOVIETAI ŽADĄ PADĖT LIETUVAI 
APSITVIRTINT PRIEŠ VOKIETIJĄ 

IR PRAVEST NAUJUS KELIUS
--------------------------- -------B
Japonai Nusigandę Raudo

nosios Armijos Chinijoj

SENATORIUS REIKALAUJA, KAD 
AMERIKA TAIKYTŲ ANGLIJĄ 

IR FRANCIJĄ SU VOKIETIJA
Washington. — Demo

kratas senatorius Ed. John
son davė įnešimą, kuris rei
kalauja, kad prezidentas

Latvija Susitarianti 
Su Sovietais

Ryga, Latvija.—Šičia yra 
suprantama, kad Latvijos 
užsieninis ministeris Wil. 
Munters Maskvoje jau susi
tarė pamatiniais klausimais 
su Sovietais kas liečia, poli
tiniai - ekonominę sutartį 
tarp Latvijos ir Sovietų 
Sąjungos.

Paryžius. — Francūzai 
sako, kad jų submarinas su
ėmęs vieną Vokietijos pre
kinį laivą.

si turį pasigrobę 75 milionus 
dolerių. Moscickio • ir Becko 
velnias nerinks.

—o—
Socialistų Partijos lyderis 

eks-kunigas Norman Thomas 
norėjo priversti Michael Quill, 
New Yorko miesto tarybos 
pažangų narį, atlikti viso gy
venimo išpažintį. Girdi, pasi
sakyk, ar tu esi komunistas 
arba jų simpatikas. Jeigu esi, 
tai negausi Socialistų Partijos 
paramos šiuose rinkimuose.

Brolis Quill jam atkirto: 
Neprašau, nenoriu ir nerei
kalauju jokios paramos nuo 
tavo klikos, neigi kitos kurios 
panašios klikos. Aš esu Dar
bo Partijos kaildidatas, tiktai 
jai priklausau ir jos platfor
mą ginu.

Ponas Thomas nuleido nosį 
ir nutilo.

'• -i

Naujausios Žinios

Prancūzai Sako, Kad Jie 
Nukirtę 50 Naziy Lėktuvų
Paryžius, spal. 5.—yFran- 

cūzų komanda skelbia, kad 
francūzai įki šiol nušovę 50 
Vokietijos lėktuvų; bet “20 
tų lėktuvų nukritę Vokieti
jos pusėje.”

ŠVELNUMAI PRANCŪZŲ 
KARE SU VOKIEČIAIS
Francūzų Frontas. — 

Francūzų oficieriai vadina 
vokiečius tik oponentais, 
bet ne priešais. Francūzų 
kareiviai kalba apie vokie
čių kareivius tik kaip “Frit- 
zus.” Pereitame pasaulinia
me kare francūzai pravar
džiavo vokiečius “bošais.” 
Dabar to nėra. Francūzų 
kareiviai nedainuoja nieki
nančių vokiečius’dainų. My
lima jų daina dabar yra “J’- 
Attendrai” (Aš Lauksiu).

Jau mėnuo, kai tęsiasi 
karas; bet pas francūzus 
nematyt entuziazmo karui.

“Jeigu kartais ir daroma 
karo veiksmai, tai be karš
čio. Antai,'francūzų kanuo- 
lės pradeda bombarduot vo
kiečių pozicijas,” rašo H. C. 
Cassidy, k o r e s p o ndentas 
amerikinės žinių agentūros 
Associated Press: “Francū
zų kanuolės nutyla. Fran
cūzai žino, -jog po 45 minu
čių vokiečiai atsilieps šau
dymais iš savo kanuolių. 
Taip po 45 minučių jie ir 
atsiliepia. Po to vėl nutyla 
vienų ir kitų artilerija.”

Francūzų kareiviams kar
tais surengiama koncertų- 
kai; ir kareiviai labiausiai 
delnais ploja, kuomet jiems 
kas griežia vokiečių kompoA 
zitoriaus Šuberto kurinį 
“Serenadą” ir gabalą iš kito 
vokiečio Offenbacho, muzi
kalūs komedijos, kaip sako 
tas pat amerikonas kores
pondentas.

Sovietai Samdysią Laivus 
Prekybai su Talkininkais

Stockholm, Švediją.—Pra
nešama, kad Sovietai norį 
pasisamdyti laivų iš Norve
gijos, Švedijos ir Danijos, 
ypač gabenti jais medžius 
Anglijai ir Francijai. Nor
vegai jau sutinka parsam- 
dyt Sovietam kelis preki
nius laivus. Švedija ir Da
nija dar neatsakančios į So
vietų pasiūlymą.

Samdytais laivais Sovie
tai vestų prekybą su Angli
ja ir Francija per savo prie
plaukas šiaurėje, o ne per. 
Baltijos Jurą. Nes nazių 
submarinai ir kiti kariniai 
jų laivai blokaduoja šią jū
rą. Be to, naziai yra pri
dėlioję daugius povandeni
nių spreginių Baltijos Jū
roje.

.......... .................................... .X , '...„.iWMV,..•

Sovietai;Duosią Lietuvai Vilnijos Žemių
Helsingfors, Finija, spalio 5.—Finų (suomių) spauda 

mato didelę galimybę, kad Sovietai perves Lietuvai kai 
kuriuos Vilniaus krašto apskričius.

(Nepatvirtintai pranešama, kad Lietuvos užsieninis 
ministeris Urbšys vėl išskrido iš Kauno į Maskvą.)

Hitleris Šiandien Siūlysiąs Taiką
Berlin, spalio 5.—Hitleris atskrido į Varšavą ir daly

vauja vokiečių iškilmėse kaip Lenkijos užkariautojas.
Šį penktadienį jis kalbėsiąs savo “seime”, siūlydamas 

Anglijai ir Francijai taiką ir patiekdamas taikos sąlygas. 
(Jo kalba būsianti girdima New Yorke per radio 6 vai.

Anglija Priešinga Jos Varžymui Amerikos Vandenyse
London, spal. 5.—Anglijai nepatinka tarimas Šiauri

nės, Centralinės ir Pietinės Amerikos respublikų nepri
leist per kelis šimtus mylių jokios kariaujančios šalies 
karo laivų prie amerikinių pakraščių. Anglų valdžia sa
ko, kad atsižvelgs į šį tarimą “tik tiek, kiek galima,” bet 
ne daugiau.

Washington. — Jungtinės Valstijos pasiuntė savo ka
ro laivus saugot vandenis Pietinės ir Centralinės Ame
rikos.

Ar “Smarkūs Mūšiai” ar Tiktai Blofas?
Paryžius. —- Francūzų komanda sako, kad po “smar

kių mūšių” jie atėmę iš vokiečių Borg mišką, vakari
niame fronte, spalio 4 d.

Bet pranešimai iš Paryžiaus spal. 5 d. sako, jog per 
paskutines dvi dienas faktinai nebuvo jokių susikirtimų 
tarp Vokiečių ir francūzų. Lyja, tai negalį veikti net 
orlaiviai; tik retkarčiais persišaudo nazių ir francūzų ar
tilerija ir kada-nekada susiduria vienų žvalgai su kitų 
žvalgais.

TERORIZUOJA FRANCIJOJ KOMUNISTUS, ŽMO
NIŲ IŠRINKTUS VALDININKUS, ATSTOVUS

PARYŽIUS, spal. 5.—Franci jos ministeris pirmininkas 
Daladier tyčia uždarė seimą, kad galėtų areštuoti 43 ko
munistus seimo atstovus. Mat, pakol seimas posėdžiau
ja, tai pagal konstituciją negalima areštuot jo atstovų.

Francijos seime buvo 72 komunistai atstovai. 29 jų 
jau paimti į armiją.

Keturiasdešimt tris likusius komunistus seimo atsto
vus valdžia suimsianti už tai, kad jie suorganizavo neva 
“neteisėtą” Darbininkų-Valstiečių Partiją po to, kai val
džia uždarė Francūzų Komunistų Partiją.

Francijos valdžia suardė 67-nių miestų ir miestelių 
valdybas todėl, kad komunistai turėjo viršų tose valdy
bose.

Areštuota du komunistų vadai.

E. Thaelmann Tebėra | Anglija Bijo SSRS Su
Nazių Kalėjime tarties su Afganistanu

Shanghai. — Japonai nu
sigandę, kad Sovietai siun
čią ^įdėlius daugius Raudo
nosiom Armijos j pasieninę 
Chinijos provinciją Sink- 
iangą.

CHINAI ATMUŠĖ JAPONUS 
15 MYLIŲ ATGAL

Shanghai, spal. 5.—Japo
nai buvo pasiekę jau prie
miesčius didelio Changsha 
miesto, Hunan provincijoj. 
Bet chinai padarė audrin
gą ofensyvą ir nuvijo japo
nus 10 iki 15 mylių atgal 
nuo miesto; nukovė tūks
tančius japonų ir pagrobė 
daugį jų ginklų ir amunici
jos. Patys japonai skelbia, 
kad jie “pasitraukę” nuo 
Changshos.

Turkų Pagarba Leninui
Maskva.—Užsieninis Tur

kijos ministeris Sugru Sa- 
racoglu ir jos ambasado
rius Maskvai, Ali Haidar 
Aktai, tęsia pasitarimus su 
Sovietų vadais apie stipri
nimą draugiškumo tarp So
vietų Sąjungos ir Turkijos.

Šaracoglu ir Aktai padė
jo gėlių vainiką ant Lenino 
paminklo-mauzolejaus; tuo- 
mi jie išreiškė garbę Leni-

kos kūrėjui.

Newark, N. J.

Berlin, spal. 5.—Užsieni
nėje spaudoje buvo praneš
ta, kad nazių valdžia pa- 
liuosavus iš kalėjimo komu
nistą E. Thaelmanną, žy
miausią revoliucinį vadą 
Vokietijos darbininkų, ir 
ddugelį kitų “raudonųjų.”

Bet tikrumoj nėra paliuo- 
suoti nei Thaelmannas, nei 
kiti “raudonieji.”

Madrid, spal. 5.—Ispani
jos katalikai smerkia na- 
zius už katalikiškos Lenki
jos užgrobimą.

Sovietų samdyti laivai, 
sakoma, plauktų pro Mur
manską, pro šiaurinę Fini- 
ją ir Norvegiją, o paskui 
vakariniais' Norvegijos pa
kraščiais į šiaurinę Škotiją.

ORAS. — Šilčiau; dalinai 
apsiniaukę.

Maskva. — Numatoma, 
kad Sovietai siūlys Afga
nistanui sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Anglija bijo to
kios sutarties. Afganista
nas, 10,000,000 gyventojų 
kraštas, randasi tarp Sovie
tų Sąjungos ir anglų val
domos Indijos. Afganista
nas iki šiol buvo srityje An
glijos įtakos.

Afganistano žemėje esą 
daug vario, geležies ir švino 
(alavo), taip pat randama 
anglies ir aliejaus-naftos. 
Be • to, Afganistanas yra 
garsus savo avių vilnomis. 
Šiaip Afganistanas atsilikęs 
nuo progreso, ir jame nėra 
nė vieno geležinkelio.

. Berlin. — Centralinė ra
dio stotis čionai jau prade
da duot “nedraugiškų” pra
nešimų apie Japoniją.

Šį penktadienį, spalio-Oc- 
tober 6 d., kalbės Antanas 
Bimba, “Laisvės” redakto
rius, Šv. Jurgio Svetainėje, 
180 New York Avė., New- 
arke. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Įžanga veltui.

, Rengėjai, LLD. 5-ta kuo
pa, kviečia visus ir visas at
silankyti :
Gerbiamieji Lietuviai!

Naujas Pasaulinis Ka
ras liepsnojasi! Visas svie
tas sujudęs! Lenkijos po
niška valdžia pabėgo! Vo
kietijos fašistų armija ap
supo Lenkijos armiją ir su
ėmė arba sunaikino. Angli
ja ir Franci j a kare.

Kodėl Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija užėmė 
Vakarų Ukrainą ir Balta- 
•rusiją? Kodėl Lenkijos val
džia pabėgo, -o armija ne
galėjo prieš Vokietijos na- 
zius laikytis? Kas bus su 
Lietuva? Kas bus su- Vil
nium ir Vilnija? Kodėl ka
pitalistų spauda puola So
vietus? Kaip Sovietų armi
ja užimdama Vakarų Uk
rainą ir Baltarusiją uždavė 
Vokietijos naziams smūgį? 
Kas bus su Lenkija? Šie ir 
daug kitų klausimų bus iš
aiškinta šiose prakalbose.

Copenhagen, Danija. — 
Danų laikraštis “Politiken” 
išspausdino pranešimą iš 

i Maskvos, kad atrodo, jog 
| Sovietų sutartis su Lietuva 
bus svarbesnė, negu Estoni
jos ar Latvijos sutartys su 

• Sovietais. Nes suprantama, 
kad Sovietai padės Lietuvai 
sutvirtint jos vakarinį ru- 
bežių prieš Rytinę Prūsiją 
ir prieš Vokietijos užvaldy
tą Klaipėdos kraštą.

• To danų laikraščio kores- 
| pondentas iš Maskvos rašo, 
kad Sovietai už tai, turbūt, 
gaus plačias pervažiavimo 
(tranzito) teises per Lietu
vą ir pagelbės pravestu ke
lius nuo Sovietų sienos iki 
Baltijos Jūros, per Lietu
vą.

URBŠYS PRANEŠA LIE
TUVAI APIE PASITARI

MUS MASKVOJE
Ryga. — Juozas Urbšys, 

užsieninis Lietuvos ministe
ris, pranešė savo valdžiai 
Kaune apie vaisius pasitari
mų Maskvoje su Sovietų 
komisarų pirmininku Molo
tovu ir Juozu Stalinu.

Urbšys grįžta iš Kauno į 
Maskvą spal. 5 d. Jis atveš 
Lietuvos valdžios atsaky
mus bei atsiliepimus į So
vietų pasiūlymus.

Iš Maskvos p. Urbšys at
skrido į Rygą, o iš čia išlė
kė į Kauną.

(Pasak įvairių neoficialių 
pranešimų, Lietuva jau pri
ėmė pamatinius Sovietų pa
siūlymus.)

Estonija Užgyrė Su
tartį su Sovietais
Tallinn. — Estonijos val

džia patvirtino apsigynimo 
ir prekybos sutartį su So
vietais.

Pagal šią sutartį, Sovie- 
Į tai samdo vietas savo prie
plaukom ir lėktuvų' stovyk
lom Estonijos salose Dagoe 
ir Gesei ir Baltiškame Uos- 
'te ir gali ten laikyt 25,000 
sovietinės k a r i u o m e n ės. 
(Tos salos estoniškai vadi
nasi Saare ir Hiiu.)

Estonija leidžia Sovietam 
gabent produktus - prekes 
per Estonija, o Sovietai 
duoda teisę Estonijai vežt 
jos produktus per Sovietų 
žemę net iki Juodųjų Ma
riu ir Murmansko, 

c-

MUSSOLINIS NESIŪ
LYSIĄS TAIKOS

Roma. — Italijos valdžia 
oficialiai praneša, kad jinai 
nedarys pasiūlymo taikytis 
Anglijai ir Franci j ai su Vo
kietija. Bet pranešimas ne
sako, ar Italija dalyvautų 
taikos konferencijoj ar' ne, 
jeigu kiti sušauktų tokią
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Balsai už Taiką Anglijos ir 
Franci jos Parlamentuose

Po to, kai Chamberlainas pasakė savo 
kalbą (pereitą antradienį) parlamentui, 
pareikšdamas, kad Anglija kariausianti 
iki pergalės, atsirado žmonių, kurie jį la
bai rimtai įspėjo. Vienas tokių balsų bu
vo Lloyd George’io, buvusio Anglijos 
premjero. Šis žmogus labai teisingai pa
stebėjo Chamberlainui, jog Anglija ne
privalo taikos siūlymų atmesti vienu 
rankos pamojimu. Ji privalo kiekvieną 
taikos pasiūlymą imti rimtai ir svarstyti 

• rimtai. Nėra abejonės, kad šis Lloyd 
George’io balsas nebuvo jo vieno balsas. 
Tai balsas daugumos Anglijos žmonių. 
Nereikia nei aiškinti, kad dauguma An
glijos žmonių trokšta taikos, o ne karo.

Kitas labai reikspiingaš balsas už tai
ką pasirodė Francijos parlamente. Čia 
buvo jau kolektyvus balsas. Francijos ko
munistų frakcija parlamente, susidedan
ti iš 43 atstovų, pasiuntė laišką parla
mento pirmininkui Herriotui, reikalau
dama, kad parlamentas pradėtų svars
tyti Sovietų Sąjungos taikos pasiūlymą. 
Tiesa, Francijos Komunistų Partija už
daryta. Jos vietoj kuriama Francijos 
Darbininkų ir Valstiečių Partija. Bet 
komunistai atstovai parlamente tebevei- 

„ kia. 22 komunistai atstovai jau yra 
Francijos kariuomenėje. Keturi pasi
traukė iš partijos, o 43 pasiliko tvirtai 
nusistatę kovoti už taiką.

Francijos komunistai puikiai žino, kad, 
jei jų balsas parlamente ir nebus išgirs
tas, tai jį išgirs Francijos žmonių masės, 
kurios jį atatinkamai įvertins. Dėl to 
reakcininkai parlament^ nariai ir socia
listai, vadovaujami Blumo, grasina ko
munistams atstovams kalėjimu, kam jie 
išdrįso reikalauti taikos!

Galimas daiktas, kad taikos šalinin
kams prisieis eiti į kalėjimą. Bet juk tas 
padėties nepakeis. Amerikos darbininkų 
vadas, E. V. Debsas, taipgi sėdėjo kalė
jime dėl to, kad jis pereitam kare reika
lavo taikos. Tačiau istorija parodė, kad 
jis buvo teisingas, o tie, kurie įvėlė kraš
tą į karą,—kalti. Yra atsitikimų, kai už 
kalėjimo sienų balsas yra stipresnis, kaip 

♦laisvėje.
Nūnai kiekvienam yra aišku, jog ei

nąs karas Europoje yra imperialistinis 
karas. Tai kam žmonės turėtų jį remti, 
dėl jo savo turtą, sveikatą ir gyvybes 
aukoti? Jeigu Hitleriams, Chamberlai- 
nams ir Daladierams jau taip rūpi ka
riauti, tai tegu jie eina visi trys ir tąsosi 
už gerklių; tegu nesiunčia skerdynėn ne
kaltų žmonių, kuriems kiekvienas impe
rialistinis karas atneša ne naudą, o tik 
skurdą ir mirtį.

Kardinolas Mundelein
Su kardinolo Mundelein mirtimi Ame

rikos katalikai nustojo vieno pažangiau
siųjų aukštųjų dvasiškių. Kardinolas 

'Mundelein rėmė prez. Roosevelto Naujo
sios Dalybos geresniuosius punktus; jis 
rėmė darbininkų pastangas laimėti ge
resnį gyvenimą—didesnes dlgas ir trum
pesnes darbo valandas. Jis smerkė kuni
go Coughlino žygius, atsuktus už reak
ciją, prieš žydus ir kitaip manančius pa
žangesnius žmones.

Reikia pasakyti kad pas lietuvius ne
sirado iki šiol nei vieno katalikų kunigo, 
kuris būtų pasekęs kardinolą Mundelei- 
ną ir pasmerkęs tai, ką pasmerkė kardi
nolas Mundelein.

Ko Chicagos “Draugas” Nori?
Chicagos Marijonų dienraštis “Drau

gas” pareiškė nuomonę už tai, kad Jung
tinių Valstijų vyriausybė padarytų USA 
Komunistų Partiją nelegale. “Draugas” 
skaitosi esąs katalikų laikraštis, tačiau 
jo norai yra toli gražu nuo katalikiškų. 
Doras katalikas juk nenorės, kad val
džia turėtų suimti arba bausti žmogų, 
kuris nori, kad pasaulyje būtų teisinges
nė visuomeninė tvarka, kad daugumai 
žmonių būtų geresnės-gyvenimo sąlygos.

Pagaliau “Draugo” redaktorius kaipo 
politikas turėtų atsiminti, jog toki žy
giai, kaip padarymas nelegale komunisti-’ 
nes partijos, pastarosios neišnaikina. 
Tam turime daugybę pavyzdžių. Vienas 
pavyzdžių gali būti Lietuva: krikščionys 
demokratai Lietuvoj, kai jie buvo kraš
to šeimininkais, buvo padarę Lietuvos 
Komunistų Partiją nelegale, ir sugautus 
komunistus kalino ir žiauriai kankino. 
Bet ar tuomi buvo išnaikinti Lietuvos 
komunistai? Anaiptol! Jie palaiko savo 
organizaciją, jie veikia ir, nėra abejonės, 
kad jie suvaidins Lietuvoj žymų vaidme
nį ateityj.

Pagaliau, “Draugas” turi atsiminti 
ir tai: sakysim, šiandien tegu valdžia 
ims ir uždarys USA Komunistų Partiją. 
Visvien atsiras žmonių, kurie veiks, dar
buosis už taiką, demokratiją ir bendrus 
darbo žmonių reikalus. Tuomet ir vėl 
prisieis daugiau žmonių areštuoti. Tuo
met kiti sumanys uždaryti ir socialistus 
ir kitokias žmonių grupes. O kai reak
cija dar labiau įsigalės, tuomet koks nors 
ku klux klanas ar koks juodasis legijo- 
nas ims ir puls pačius katalikus.

Kai reakcija pradeda veikti, tai jai 
galo nėra. “Draugas” tatai turėtų žinoti.

“Draugas” pamiršta ir tai, kad Ame- 
• rikoje yra tokis dalykas, kąip Teisių Bi- 
lius, laiduojąs teisę žmonėms veikti ir 
savo nuomones pareikšti. Jeigu šiandien 
Amerikoj bus pradėta Teisių Bilius lau
žyti, tai niekas nežino, kaip greit tasai 
dokumentas, sykiu su nepriklausomybės 
deklaracija, bus visiškai sumindžiotas.

Mes gerbiame ir didžiai vertiname 
Amerikos nepriklausomybės deklaracijos 
paskelbimą. Mes gerbiame ir didžiai 
vertiname demokratines Amerikos tra
dicijas, kurias mums paliko toki mūsų 
krašto pilioriai, kaip Jeffersonas, Lin- 
colnas, Jacksonas ir kiti žymūs vyrai. I 
Todėl mes niekad nesutikome ir nesutik
sime su tokia nuomone, kurią pareiškia 
katalikišku besivadinąs Chicagos “Drau
gas.”

Žmonės Nori Žinią, Žmonės 
Nori Dienraščio

Kiekvienam yra žinoma, kad šiandien 
kiek tiek galįs skaityti ir mąstąs žmo
gus didžiai domisi viskuo tuo, kas deda
si pasaulyje. O pasaulyje šiandien dideli 
įvykiai pasireiškia ne savaitėmis, ne die
nomis, bet, galima sakyti, valandomis.

Niekur žmogus negaus tiek daug ži
nių, kaip dienraštyj,—laikraštyj, kuris 
pas jį kasdien ateina, kuris jam paduo
da žinias, kuris jam padeda tąsias ži
nias išaiškinti.

Tokiu dienraščiu yra mūsų “Laisvė”. 
Kurie žmonės ją skaito, tie ją myli. 
" Todėl yra labai svarbu šiuo metu pri
traukti į laisviečių šeimą kūpdaugiausiai 
Amerikos lietuvių.

Vajus prasidėjo. Jis dar tačiau nėra 
įsisiūbavęs. O jo įsisiūbavimas priklau
so nuo mūs visų: vajininkų ir skaitytojų.

Štai kodėl šiandien yra taip svarbu 
gauti “Laisvei” - naują skaitytoją, para
ginti savo draugus bei pažįstamus užsi
sakyti “Laisvę”.

Tegu tik kiekvienas mūsų skaitytojas 
gaus bent po vieną naują “Laisvei” skai
tytoją—klausimas bus išrištas ir mūsų 
dienraščio rolė, jo įtaka pasidvigubins!

Drauge skaitytojau, mes prašome Ta- 
*vęs: patapk, kad ir nedideliu savo dien
raščio vajininkų!

Padėk savo dienraščiui, padėk Ameri
kos lietuviams įsigyti puikų dienraštį.

Ką Mane Lietuvos Žmonės, Kai Lenkija 
Braškėjo, o Iš Rytų Laisves Vėjas Pūtė 

(
' (Mūsų specialių iš Lietuvos korespondento)

letariatas. Bet vos tiktai 
Varšava buvo apginta, jos

Jei paklausyti kai kurių 
“demokratų,” galima susi
daryti nuomonę, kad pasau
lyje viskas jau pražuvo: 
SSRS atsisakė ginti demo
kratiją, susitarė su fašis
tais ir duoda skersti nekal
tai užpultą nelaimingą Len
kiją. Ir ne tik tai, SSRS dar 
pati padedanti griauti Len
kiją iš vidaus, kurstydama 
ukrainiečius ir baltarusius.

Dabartinė tarptautinė pa
dėtis tokia paini, kad ne 
vienam gali- apsisukti galva, 
besprendžiant tą problemą. 
O gal ir ištikrųjų SSRS su
sitarė su Vokietija, kad abi 
pasiims seniau (iki pirmo
jo pasaulinio karo) priklau
siusias joms žemes?

Yra Lietuvoj žmonių, ku
rie taip mano. Tačiau taip 
manydami, jie nesisieloja:

—Tada mes atiteksim So
vietams. Bus geriau gyven
ti.

—O kodėl geriau?
—Tada pasodinsim dirbti 

prie mašinų ponus, o mes 
juos prižiūrėsim!

—Taip pasakė viena se
na darbininkė. Tai ne nai
vus samprotavimas. Taip 
galvoja daug kas. Tai to
kiu būdu yra išreiškiama 
viltis, kad galų gale šio ka
ro bėgyje bus išspręsti so
cialiniai prieštaravimai, bus 
panaikintos socialinės 
skriaudos, kurias praėjusio 
karo metu panaikino pas 
save Rusijos liaudis.

Štai kodėl prie užuojau
tos, kurios daug turi len
kams, ginantiems savo že
mę, savo tautą, mūsų dar
bo žmonės turi dar vieną 
jausmą — užuojautą ukrai
niečiams ir baltarusiams, 
kurie spręsdami savo tauti
nį klausimą kartu sprend
žia ir socialinį klausimą.
Lenkai Gina Lenkiją, o Ką 

Gins Ukrainiečiai ir 
Baltarusiai ?

Lenkijos darbo masės di
dvyriškai priešinasi oku
pantams - užkariautojams. 
Varšavos priemiesčius ap
gynė ne kas kitas, kaip pro-

komendantas uždraudė or
ganizuoti darbininkų batal- 
jonus, suvaržė civilinę gvar
diją, kuri panašiai, kaip 
1871 met. Paryžiaus gvar
dija, išvarė prūsokus iš 
Francijos sostinės. Lenkų 
dvarininkai—feodalai ir ka
pitalistai bijo, kad šis karas 
nepavirstų pilietiniu karu, 
kad darbo žmonės nepradė
tų spręsti kartu su tautiniu 
taip pat ir socialinį klausi
mą!

Bajorai-dvarininkėliai, iš 
kurių sudaryti lenkų ka
riuomenės karininkų kad
rai, bėga iš fronto, palieka 
savo kareivius. Gafima su
skaičiuoti kiek daug didvy
riško gynimosi pavyzdžių 
parodė lenkų kareiviai, bet 
negalima įrodyti, jog lenkų 
kariuomenės vadovybė būtų 
rimtai pasiruošusi ginti sa
vo kraštą. Bajoriškas “ho
nor” yra j>er menkas gin
klas nuo tankų ir šarvuo
čių, juo labiau, kad tas ho
nor leidžia dabar minis
trams ir didikams pirmiem 
bėgti į Rumuniją su savo 
žmonomis.

Lenkija Buvo Tautų 
Kalėjimas

Kruvinas- ukrainiečių 
malšinimas, garsioji “pacifi- 
kacija” kainavo lenkų Uk
rainai labai daug gyvybių 
ir turto nuostolių: lenkų 
dragūnai degino kaimus ir 
vienkiemius, o nesudegin
tuose kaimuose naikindavo 
pečius, duris ir langus, kad, 
artėjant žiemai, negalima 
būtų apsigyventi trobose ir 
reikėtų kęsti ne tik panie
ką ir žaizdų skausmą, bet 
dar ir šaltį ir badą...

Nenuostabu, kad šiandie
ną ukrainiečiai degina len
kų dvarininkų dvarus, ku
rių žemė yra išplėšta iš 
ukrainiečių, n e n u o s t abu, 
kad jie dabar nenori ginti I 
Lenkijos, kuri nedavė jiems 
net tautinės autonomijos, 
nedavė jokių laisvių, o tik 
suvaržymus ir priespaudą.

“Laisvės” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

Senąs “Laisvės” vajų veteranas George Šimaitis 
šiemet anksti pradėjo ir pasižadėjo laikytis pirmoje 
vietoje skaitytojų surašė. Jis jau antroje. Ištisas kon- 
testantų surašąs stovi šiaip:

ALDLD 10 kp., Philadelphia, Pa........................ 243
G. Shimaitis, Montello, Mass................................. 204
L. Prūseika, Chicago, Ill......................................... 183
A. Stripeika, Elizabeth, N. J................................. 152
Senkevičienė-Šlapikas, Easton, Pa......................... 150
K. Žukauskienė, Newark, N. J................................. 138
A. Taraška, Hartford, Conn.................................... 75
A. Klimas, Hartford,, Conn..................................... 70
F. J. Repšys, Milford, Mass................................. 50
V. Padgalękas, Mexico, Me...................................... 42
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa...............  31
R. Jarvis, Plymouth, Pa............................................ 30
J. Chuplis, Springdale, Pa. ................................. 22
M. Čipliauskas, Waterbury, Conn............................ 22
A. Lideikienė, Great Neck ................................... 22
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.......... .............. 20
J. Ramanauskas, Minersville, Pa............................ 12

Pradžia vajaus galėtų būti geresnė, oras vėsus, 
žmonės būna, namie. O geriausia proga gauti naujų 
skaitytojų, tai lankantis į stabas ir įtikinant žmogų, 
jog “Laisvė” yra labai naudingas laikraštis skaityt.

Strategija ir Taktika
Ar Sovietai prisijungs 

Ukrainą ir Baltarusiją?
Į tą klausimą visaip atsa

ko dabar. Dažnai dargi vi
sai trumparegiškai ir pavir- 
šutiiTlškai.—“Jei prisijungs, 
reiškia yra raudonasis im
perializmas, — sako vienas 
inteligentas—SSRS sugrio
vė demokratijų frontą prieš 
hitlerizmą. Tai smūgis pa
čiam kominternui. Komin- 
ternas byra.”—Ne, jis ne
byra! Kominternas nesuby
rės.

Mes niekad neužmirš
tam, kad Esminis strategu 
nis komunistų uždavinys— 
panaikinti e k s p 1 oatatorių 
klasės viešpatavimą, įkurti 
socialistinę santvarką. Bet 
taip pat to niekad neuž
miršta ir buržuazija. SSRS 
politika nukreipta į socia
lizmo sustiprinimą, jo užka
riautų pozicijų išlaikymą. 
O buržuazinių valstybių po
litika—į socializmo sugrio
vimą. Štai iš to strateginio 
uždavinio plaukia ir takti
kos uždaviniai kaip santi- 
kiuose tarp darbo masių ir 
buržuazijos atskirose šaly
se, taip ir santikiuose tarp 
SSRS ir buržuazinio pasau
lio. SSRS nenori karo. 
SSRS nori užtęsti taikos 
laiką kuo ilgiausiai ir tam 
naudojasi visais kapitalisti
nio pasaulio prieštaravi
mais. Nenuostabu todėl, 
kad vadinamos “demokrati
jos”, kurios pardavė Ispani
ją, Čechoslovakiją (ir, gali
ma tvirtinti, dabar parduo
da Lenkiją, neteikdamos jai 
paramos), kurstė, vokiečius 
prieš SSRS. Pasitarimas 
Maskvoje su anglų ir fran- 
cūzų atstovais buvo tik lai
ko užtęsimas. Hitleris taip 
pat matė, kad jam nėra 
prasmės įsivelti į karą su 
šalimi, kurios piliečiai ge
rai žino, ką jie gins. Hitle
ris ryžosi verčiau suardyti 
antikominterninę sąjungą, 
prižadėti, kad nedarys puo
limų prieš SSRS ir pulti 
vienas prieš vieną iš silp
nesniųjų savo priešų kapi
talistiniame pasaulyje.

Jei karo rezultate pasida
rytų socialistinis pervers
mas lenkų Ukrainoje ir 
Baltarusijoje, mes tik trok- 
štumėm, kad tas pasidarytų 
kuo greičiausiai ir Lietuvoj. 
Kas darosi dabar Lietuvoj? 
Tautinės vienybės pasiekti 
nepavyko. Buržuazija labai 
aiškiai parodė, kad jai jos 
interesai yra daug aukštes
ni, negu visos tautos inte
resai. Žiaurus statybininkų 
streiko numalšinimas paro
dė darbo žmonėms, kad su
sitarti su išnaudotojų klase, 
susitarti aviai su vilku nie
kad nebus galima. Štai ko
dėl ir dabar Lietuvos gy
ventojų viltys ir troškimai 
skyla: buržuazija nori Hit
lerio, o darbo žmonės—So
vietų 'valdžios.

Be abejonės tai ne pas
laptis Hitleriui. Lietuvos

valdovai gauna progų visai 
aiškiai pasisakyti, ko jie 
laukia iš Vokietijos. 0 Vo
kietija turi progos kiekvie
ną dieną paaiškinti Lietu
vos vyriausybei, ką toji tu
ri daryti. Ir Vokietija tai 
daro beveik kasdieną per 
savo atstovą Kaune—Cech- 
liną. Dar daugiau—Vokie
tija turi Lietuvoj dar vie
ną atstovą — mažiuką lie
tuvišką fiureriuką, vietos 
vokiečių vadą, kuris taip 
pat turi didelį balsą. To 
fiureriuko vedama organi
zacija (vokiečių kulturfer- 
banąas) ne tik veda smar
kią hitlerinę agitaciją tari) 
vietos vokiečių, bet kartu 
veikia ir.tarp lietuvių. Kul- 
turferbandas nori pritrauk
ti į savo eiles visus lietuvius 
evangelikus, įrodinėdamas, 
kad visi evangelikai yra vo
kiečiai. Tas pats kulturfer- 
bandas labai smarkiai vei
kia Suvalkijoje. Suvalkie
čiai agituojami laikytis Vo
kietijos. Kas kalba prieš 
Hitlerį, tą hitlerininkai de
gina. Vieną naktį buvo su
deginti net šeši ūkiai. Te
roristai iš anksto pripila ži
balo į šulinius, ir kai subė
gę kaimynai ima gesinti tuo 
vandeniu gaisrą, ugnis dar 
labiau išsiplečia.

Suvalkijos didesnioji da
lis nori Hitlerio. Tai nenuo
stabu: Suvalkija stambaus 
ūkio kraštas. Tai reakcin
gas ^raštas. Lietuviška 
Vandėja. Nenuostabu, kad 
per ją veikia Vokietijos ag
entai. Gestapo agentai dir
ba ir Kaune. Dirba net vi- 
daus reikalų ministerijoj. 
Pats saugumo policijos šu
las Povilaitis yra Vokiečių 
agentas. Per didįjį statybi
ninkų streiką žvalgyba per 
gestapo pravedė provokaci
nį žygį: kulturferbandas 
pasiūlė streikininkams pa
ramą per provokatorių Ze
noną Mataitį. Darbininkai 
su pasipiktinimu atmetė tą 
pasiūlymą. Ne, darbininkų 
eilėse nebus lietuviškų Ha- 
chų. Tai buržuazijos, fabri
kantų ir generolų tarpe at
siranda Hachos ir Surovy, 
o darbininkai tiek Čechos- 
lovakijoj, tiek Ispanijoj, 
tiek Chinijoj pasirodė tik
rais savo tėvynės patrio
tais, jos gynėjais. Taip pat 
ir Lietuvoje tik darbininkai 
ir darbo žmonės tėra tikrie
ji patriotai.

Tadas Blinda.

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.

Vokietija Grūmoja Pragaiš
tim Anglijai ir Francijai

Berlin. — Vokietijos val
džia . atsišaukė per radio į 
Angliją ir Franci ją taikytis 
su Vokietija; grūmojo, kad 
Francija ir Anglija susi
lauks “pragaišties,” jeigu 
jos nesi taikys.

Sugrįžęs į Berlyną, Vo
kietijos užsieninis ministe- 
ris J. von Ribbentrop įspėjo 
Angliją ir Franciją, kad 
jom nėra vilties laimėt ka
rą. Be kitko, jis statė klau
simą: kaip, pavyzdžiui, An
glija ir Francija galėtų at- 
kariaut nuo Sovietų ukrai- 
niškas ir baltarusiškas že
mes, užimtas po sugriuvi
mui Lenkų valstybės?

Shanghai, spal. 2.—Japo
nai skelbia, kad chinų pada
rytos atakos prieš japonus 
Hong Kongo srityje tai esą 
menkas dalykas.”
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ESTONIJOS SALŲ 
DIDELĖ SVARBA

Mokslas Pakelia Visas 
Kritikos Naštas

Gudrus Žmogžudys, bet GERINIMAS SĖKLOS 
Susektas po 15 Mėty BUVĘS NESUŽINOS

Beveik kas vasarą po pa
saulinio karo, Anglijos ka
riniai laivai lankėsi į Esto
nijos salas Saare, Hiiu ir 
kitas. Vien jau šie Angli
jos karo laivų vizitai rodo, 
jog Anglijos imperialistai 
žiūrėjo į jas kaip į svarbias 

’ pozicijas karui prieš Sovie
tų Sąjungą ir užvaldymui 
Baltijos šalių.

Anglija norėjo pirkt Saa-i 
re salą nuo Estonijos ir siū
lė aukštą kainą. Anglų val
džia geidė įsisteigt ten karo 
laivų stovyklą, norėdama

Su panašiais siūlymais 
piršosi Estonijai ir kiti im
perialistiniai
kaip ir Anglija, 'tikėjosi, 
kad jeigu nupirks ar užval
dys Estonijos salas Saare ir 
Hiiu, tai galės užkimšt So-

Pasakyk faktus, kaip kasi 
ištikrųjų buvo, nepatiksi! 
kam nors; jei vienam patik-1 
si, tai kitam—ne. Kas nors i 
dar sušuks, kad tai šmeiži- Į 
mas, kad “mokslas” jį ar jo i 
organizaciją šmeižiąs. Vi-, 
sos organizacijos, visos val
diškos įstaigos turi apsisau
gojimą nuo faktiškų 
žimu.” Bet mokslas 

j turi.
Tikrą mokslininką gali i 

visi kritikuot, ant jo galvos! 
kuolus tašyt; jis rodo savo I 
tyrimus, rodo faktus ir sa- į 
ko, net prašo, peržiūrėti. I 

I Jis jų neapdraudžia. Jis ne-j 
' tikrina, kad čia mano biz-' 

. v, . T. | nis, ir niekas neturi teises > kraštai. Jie, į į ui kištis> Priešinąai> jisi 
nori, kad daugelis kitų ty-i 
rėjų-, pernagrinėtų jo ištir-j 
tus faktus, nes tik tada jie' 
pasidaro moksliškais tikrais

Piešinys pastato aliejui išvalyti. Šis pastatas kaštuos $700,000 ir jis yra stato
mas Phillipsburg, Kansas. Jis priklauso Naudotojų Kooperatyvui, veikian

čiam North Kansas City Mo.

Saar Krašto Istorija
vietų Ievynui išplaukimą į £aktais
Baltijos Jūros platumą. An- j ‘ A ,ag moks)ininkas dl. 
true imnprui h«rii nil-I ... .William H. George sako sa

vo knygoj: . i
“Mokslas neturi ir nerio-

Baltijos Jūros platumą. An- ■ 
tras imperiajistų tikslas bu-1 
vo, su pagelba tų salų, už- 
viešpataut rytines Baltijos 
šalis: Lietuvą, Latviją, Fi- 
niją (Suomiją), na, ir pačią

popieros, audimų, muilo, če- 
verykų, alaus, kvepalų, deg
tuku ir kitko.

Saarbruecken stovi į va
karo fronte, Saar krašte, i karus nuo Vokietijos tvir- 
Pai arčiausias istorinis ir'tovių sienos; taigi Franci-

Jeigu francūzai ir anglai 
galėtų lengvai paimt, jie vi
sų pirma imtų Saarbrue
cken miestą, vakariniame

armijoms'ri turėt jokios protekcijos labai pramoniškas jiem Vo- jos ir Anglijos
nuo pareiškimo faktų apie, kietijos miestas, svarbiau- nereikėtų pirma pralaužt 
jį, mokslą. Jeigu kas paša- sias Saar krašte. Saarbrue 

Į ko faktus apie tuos daly- ckeno užėmimas būtų me
3 yra už mokslo | džiaginis ir dvasinis smū 

ribų, tai gali susilaukt pa-'gis Hitleriui.
I niekos nuo draugų, patekt į i

Ką Rodo Istorija
Istorija gana parodė, ^urie 

kaip minimos salos yra 
svarbios kare. Anglijos ka- . .. _
rinis laivynas, vartodama^ teismą, koncentracijos la- 000 gyventojų miestas, yra 
tas salas kaip bazę-atramą, IL . 
1919 metdis mėgino štur-1 
muot Sovietų tvirtumą ^as.v ..
Kronštadta, nors Anglu lai- šmeižtas. Religija yra įsta- 
vynui ir nepavyko: Sovie-i tymais apsaugota nuo to, li
tai tada paskandino 21-ną! taktų pasakymas gali but 
Anglijos karo laivą.

Dar kur kas seniau, lai
ke Krymo karo ('1853-56

gėrį, arba gali būt sušaudy- 
| tas. Kartais faktų pareiški- 

be paaiškinimo yra

II?

būt 
p a v a d intas “bliūznijimu.” 
Net militarizmas pasirodo 
esąs malonia kvietka, reika-

m.), galingiausieji tada An-1 lauJancla specialių jstaty- 
r Francuos laivynai i gi’. “Pinančių ją nuo tų, | 
i Rusiją iš Baltijos1 kurleaon aPle •’« faktus 
Rusijos laivynas bu- ;L . .Moksle nieko nėra ne-

I mandagaus, nemo r a’liško, į 
-- nelojališko, n e p a t riotiško 

laivv- Pareiškime faktų apie jį.
Kas kritikuos tautos va-

1 do oficialius pareiškimus, į
i gali patekt į didelę bėdą, o I

i ir |
■ kai kuriose vietose jam lie-! 
ka saužudystės kelias. Tuo, 

nacionalės mokslo i 
prezidento ofi-1

Jūros. 
vo nepalygint mažesnis, bet ! 
jis, vartodamas tos jūros j 
salas ir kitas bazes, atmušė 
galinguosius priešų 1 
nūs.

Rusijos caro valdžia per 
pasaulinį kara vartojo pa-!, . , . ,
jūrinį Estijos miestą Tallin-1 ka! k™se,;^rlodl,^C 
na (Revelį) kaip centrą, iš 
kurio veikė kariniai laiVai- 
d ė 1 i o t o j a i povandeninių ^,ar 1)U.. 
sprogimų (minų). j

Tallinno uostas niekada 
neužšala, ir todėl senoji Ru-, 
sija keturis penkis mėne-l 
sius per žiemą vartodavo 
savo laivams Tallinno prie
plauką vietoj Peterburgo 
(dabartinio Leningrado), 
kurio prieplauka tiek laiko 
užšąlą. Nereikia nė aiškint, 
kaip Tallinnas, todėl, svar
bus ir iš karinio atžvilgio.

Saarbruecken, apie 150,-

laikomas širdim labai pra- 
moniško Saar krašto. Jo 
apygardoj yra turtingos 
angliakasyklos; jame pačia
me ir apygardoj — fabri
kai plieno, cemento, puikių 
stiklu, fonografo rekordu, L. ' < J '

Revolverio Išradėjas

I cialiai pareiškimai gali bū- • 
ti kritikuojami, perkratinė- r 
jami be jokios pavojaus bai
mės.”

J. Baltrušaitis.

Baltimore, Md. — Johns 
Hopkins Universiteto moks
lininkai įleido kūdikių pa
ralyžiaus nuodų į akis bež
džionėms, ir jos lygiai už- 

Čia suminėta tiktai kele- ?j^rčtė tąja liga, kaip kad
tas dalykų, dėl kurių Angli
ja ir kiti imperialistiniai 
kraštai taip smeigėsi į Es- 
tonijos salas ir į jos pajū
rį abelnai.

Bet jiem nepasisekė už- 
valdyt tuos Estonijos pato
gumus,

įleidžiant šio paralyžiaus 
nuodų joms į šnerves.

Vadinasi, ir žmogus gali 
užsikrėsti šia liga per akis.

vams ir lėktuvams. Taigi

vykias Saare ir Hiiu salose. 
Sovietai neužvaldo šių salų.

ypač kariškiems Jie tįktai pasisamdo jose 
pasinešimams prieš Sovie- vietas kariniams savo lai
tus.

Dabar Estonija padarė; tos salos dabar tarnaus ne 
tarpsavinę apsigynimo su- tik Sovietų apsaugai; jos 
tartį su Sovietų Sąjunga, ir dar labiau tiesioginiai tar- 
leidžia Sovietam įsisteigt naus pačios Estonijos sau- 
karo laivų ir lėktuvų sto- gurnui ir gerovei. —N.

uncrikonas Samuelis Gel
tas, gimęs 1814 m., Hart
forde. Dar vienuolikos me
tų būdamas, darė mėginimą 

i —kažką panašų į revolverį,
| bet nepasisekė.

Pirmąjį revolverį jis pa
dirbo 1829 m. Kadangi tas 
jo “baisusis” ginklas buvo 

i medinis, tai po keleto dienų 
Į bandymo užsidegė ir sude- 
: ge. Gi 1832 m. Geltas paši- 
į dirbo jau metalinį revolve- 
i rį, kuris buvo labai grubus 
ir sunkus: svėrė apie 5 sva
rus. 1835 m. savo išradimą 
užpatentavo Washingtone, 
Londone ir Paryžiuje. 1839 
m. įsisteigė nedidelį fabri
ką, kuris greit augo, nesi 
turėjo pasisekimą. Jo re
volverius labai pirko far- 
meriai, kaubojai ir indėnai.

D a u g i a u s ia revolverio 
“skonį” pajuto vargšai in
dėnai. Naujuoju ginklu be
si d ž i a u g iantiems kaubo
jams, indėnai buvo puikūs 
taikiniai ir juos be pasigai
lėjimo šaudė. O Goltui tai 

i buvo nemenkesne dolerių 
“rinkliava.” Mirdamas, sa
vo įpėdiniams paliko turto 
penkis milionus dolerių. \

Tarptautinė kriminalisti
kos statistika praneša, kad 
kas metai pasikėsinimų re
volveriu prieš savo arkįto 
gyvybę įvyksta Chicago j e 
6000, New Yorke 4000 ir 
Paryžiuje 2500.

tvirtovių ■ liniją ir tik pas
kui šturmuot patį Saar- 
brueckeną. Ir jau keturios 
savaitės, kaip pranešimai 
iš Paryžiaus skelbia, kad 
francūzų kanuoles ne tik 
gali dašaut, bet ir peršant 
per Saarbrueckeną; bet ka
žin kodėl jie vis nepaliečių 
to miesto. Ar nenori? Ar 
toli mušančios naziu ka
nuolės šoviniais leidžiamais 
virš Saarbrueckeno užkerta 
francūzam ir anglam priė
jimą prie jo?

Pramonės Avilys
Saar kraštas turi tik 738 

ketvirtaines mylias ploto, 
bet virš 826,000 gyventojų, 
atsieit, daugiau kaip po 
tūkstantį kiekvienai ketvir
tainei myliai. Tai yra viena 
iš tirščiausiai apgyventų 
sričių pasaulyje' ir vienas 
pačių veikliausių industri- 
jos-pramonės “avilių” ant 
žemės kamuolio.

Saar krašto gamta nepa
prastai graži ir įvairi—kal
nai, kalneliai, kloniai, miš
kai, upės,' upeliai, lankos. 
Bet miestai ir miesteliai tai 
suodžiais puolat 'apnešami 
iš fabrikų kaminų, šeimi
ninkėms tuose miestuose, 
todėl, negana valyt kamba
rius po sykį per^dieną; kar
tais neužtenka ir dviejų sy
kių.

grūmę atgal į buvusias sa
vo girias-sodybas; taip jų 
ainiai ten tebegyvena ir po 
šiai dienai.

Atveju atvejais paskui 
per šimtmečius trempė Saar 
kraštą įvairių šalių armi
jos: francūzų, vokiečių ir 
kitų. Vienu laikotarpiu Sa
are nuolatiniai stovėjo tiek 
kariuomenės, kad jo žmonės 
per kelias gentkartes pasi
laikė tik iš ten stovinčiu ar
mijų.

Saar krašte yra istorinių 
paminklų, turinčių po 5 ir 6 
šimtus metų amžiaus.

Po pasaulinio karo, Saar 
kraštas buvo atkirstas nuo 
Vokietijos ir pavestas val
dyt Tautų Lygos komisijai. 
Tikrumoj gi jame šeiminin
kavo Franci jos valdininkai 
ir biznieriai; bet šeiminin
kavo blogai, kad po 15 metų 
paskui, 1935 metais, per vi
suotinus balsavimus gyven
tojai nusprendė grįžt prie 
Vokietijos, o ne prisijungt 
prie Franci j o s. Tad Tautų 
Lyga ir nutarė Saar kraštą 
sugrąžint Vokietijai 1935 
m.

Besirengiant prie balsa
vimų ir pačiuose balsavi
muose naziai, žinoma, var
tojo terorą, gąsdindami gy
ventojus ir varu versdami 
juos balsuot už hitlerizuotą 
Vokietiją. Buvo panašiai 
kaip su Klaipėdos balsavi
mais. O vis dėlto, kaip Klai
pėdoj, taip Saar krašte la
biausiai kalti buvo naujieji 
grubūs šeimininkai. —M.

* ___________

Sibiro Įšalusi Žemė — 
Ledy Gadynės PalaikaiPraeitis

Įdomu ir Saar krašto 
praeitis. Jis tuo pačiu var
du buvo žinomas jau laikais, 
senovės Romos imperijos, 
pirm krikščionių gadynės. 
Saaro žemėje tada gyveno, 
kaip sakomi, “laukinės” te- 
utonų-vokiečių gentės. Jas 
užpuldinėjo Romos armijų 
legionai; bet tie “laukiniai” 
žmonės buvo labai narsūs, 
ir tik per ilgas kautynes ir 
didelį vargą romėnai buvo 
perviję saariečius per Rhei- 
no upę, į rytinį jos šoną; 
bet saariečiai ilgai nebuvo į (New Yorko valstijoj) pro- 
antrojoj upės pusėj; persi- (Pabaiga 4 pusi.)

' ' • ■ , ■

‘ 7. ■ ■ ...

Sibire ir kitur yra įšalu- 
žemė iki nežinomai gily

bei. Paviršium žemė ištirps
ta per kelis colius, arba per 
kelias pėdas ir tada joje au
ga įvairūs augalai, o giliau 
—ledas su žeme susimaišęs 
guli per milijoną metų.

Šitie Pleistoceniškos ga
dynės palaikai daug sunku
mo daro šių dienų inžinie
riams ir kitiems praktiš
kiems žmonėms. Taip sako 
Syracuse Uni versiteto

si

1923 m. i& Švenčionių ap-'
skričio atbėgo į kauniškę I žemdirbių ir piemenų gen- 
Lietuvą Lenkijos pilietis i tės, pagerino javų ar dar-: 
Antanas Survila, kuris sa
ve, tačiau, pasivadino Ado- lę? Yra žinoma, arba bent 
mu Survila. Kartu su juo sakoma, kad jų būta tuo 
atvyko ir jo pusbrolis Pra- reikalu labai gudrių ir net 
nas Survila. Kurį laiką pus- j išmintingų, parenkant atei- 
broliai dirbo pas ūkininką nantiems metams sėklą ir 
Deveikį, Raguvos valse. Ta-! naują kartą avių ar galvi- 
čiau 1924 metais Pranas jų. Bet prof. J. B. S. Hal- 
Survila nutarė išvykti ki-|dane, žymus anglas biolo- 
tur. Naktį prieš išvykimą' 
Pranas miegojo kluone kar-| 
tu su tariamu Adomu. Kai 
šeimininkai rytą atsikėlė, 
Prano jau nebebuvo, ir A- 
domas jiems pranešęs, kad 
Pranas jau išvyko. Tačiau 
už kelių savaičių buvo ras
tas supuvęs Prano lavonas.

Deveikis nuvyko pranešti i rė dalį derliaus kitų metų 
I policijai apie rastą lavoną, pasėliui. Bet kai kurie re- 
bet policijai atvykus taria- alistai, įsižiūrėję į gražius 
mo Adomo Survilos jau ne- grūdus, besidžiaugdami 
buvo. Policija ilgai jieškojo jais, gavo mintį, kad reikia 
įtariamą žmogžudystėje A. parinkti kuo geriausius ir 
Survilą, bet jo neradus, jam ( pasidėti kitų metų pasėliui, 
iškelta byla buvo sustabdy
ta.

Tik neseniai Kriūkų nuo
vados viršininkas atsitikti
nai sužinojo, kad Adomas 
Survila, kuris yra pajieško
mų sąrašuose, gyvena ir 
ūkininkauja Anykščių valse. 
Apie tai buvo pranešta tar
dytojui, ir vietos policija 
Adoma Survila areštavo. 
Bet čia įvyko kita staigme- tai jau daugelis kaimynų 
na. Pasirodė, kad pagal do
kumentus tai tikrai najieš- 
komas Adomas, bet iš es
mės, tai ne tas pats žųiogus, 
kuris nužudė savo pusbro-

gas, sako kitaip. Parinki
mas sėklos ir veislės įvyk- 
davęs be sąmonės; bent z 
daugiausia taip būdavę pri
ority vėse gadynėse.

Tai gali būt tiesa. Gali
ma sakyti: didžiuma primi
tyvių žemdirbių nemanė, t. 
y. nesąmoningai ėmė, atsky-

Jie gal pamanė, kad tada 
visas derlius bus našesnis, 
visi grūdai bus dideli, gra
žūs.

Tokiu “kniusčių” šiandien 
yra, tai kodėl negalėjo būt 
žiloj senovėj? Jeigu nors 
vienas iš šimto senovės 
žemdirbių tain parinko ja
vų sėklą ir sekantis derlius 
ištikro buvo daug geresnis,

stebėjosi, arba net pavydė
jo. Iš jų vienas kitas pa- 
sikilnijo parinkt sau ge
riausią sėkla ateinantiems 
metams. Didžiuma to ne
paisė, užmiršo, apsileido, 
nenorėjo užsiduot daugiau 
darbo, o dar gal pasiteisino 
sakydami: “Mano tėvas 
taip gyveno ir sulaukė se
natvės, tai ir aš taip.” Žmo- • 
nes kada nors pastebėjo, 
kad pasėjus bukinės sėklas 
į šiek tiek išjudintą žemę,

Tik betardant kilo įtari
mas, kad tai galįs būt Anta
nas Survila g y v entoįas 
Utenos valsčiaus, kuris bu- 
vo kurį laiką pasivadinęs) 
nužudytojo Prano Survilos 
vardu.

Suėmus Antaną Survilą, L _ v . 
paaiškėjo, kad jis yra žmog- derlius būva gražesnis, ne
žudys, kuris Raguvos vals
čiuje - vadinosi Adomu, o 
vėliau pasivadino nužudy
tojo Prano vardu.

Antanas Suvila prisipaži
no kaltu nužudęs pusbrolį 
Praną, su kuriuo turėjo 
ginčą piniginiais reikalais 
ir kuriam keršijo už tai, 
kad nužudytasis neva jį bu
vo įskundęs lenkų policijai.

Vogė Atsiunčiamus iš 
Amerikos Pinigus

Nužudęs pusbrolį, Anta
nas neva Adomas Survila 
pasisavino Prano doku
mentus ir pagal juos atsi- 
imdavęs Pranui siunčiamus 
iš Amerikos pinigus. Ta
čiau dėl to sukčiavimo jis 
jau anksčiau įklimpo, ir bu
vo nubaustas apylinkės teis
mo sprendimu 6 mėn. pa
prastu kalėjimu.

Panevėžio apygardos tei
smas Antaną Survilą už at
liktą 1924 metais nužudy
mą nubaudė 15 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo. Ta
čiau kadangi nužudymo me
tu jis buvęs nepilnametis, 
tai jam bausmė sumažinta 
trečdaliu, o be to, pagal 
1928 metų amnestijos įsta-

gu laukiniu autralų. Taip ir 
prasidėjo žemdirbvstė.

Gamta žmogui duoda do
vanas už i o darbi: bet kar
tais pasielgia piktai. Saus
ra, arba šlapmetis gerą sėk
lą numuša žemyn: javai 
taip, kaip ir gvvuliai. išsi- 
gema. Taip žemdirbvstės 

| progresas ir susitramdyda- 
vo.

J. Baltrušaitis

POPIEŽIAUS LAIKRAŠ
TIS REMIA ROOSEVEL- 

TO BEPUSIŠKUMĄ

Vatikanas. — Popiežiaus 
laikraštis “Osservatore Ro
mano” pritaria prezidento 
Roosevelto r e i k a 1 a v imui 
taip pataisyt Amerikos be- ' . 
pusiškumo įstatymą, kad vi
sos kariaujančios šalys ga- ‘ > 
lėtų “lygiai” pirkti iš Ame
rikos ginklus ir amuniciją, į 
tuojaus užsimokėdamos ir 4 
savais laivais išsigabenda- 3 
mos tokius pirkinius.

tymą jam atskaitytas dar 
trečdalis, taip kad viso jis 
turi kalėti 6 metus ir 3 
mėnesius.

.£
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DžiaugstnuiNeraRibų

Vietos

Sovietų valdžia. Visos dirb
tuvės ir fabrikai perėjo į 
jų rankas ir nepaisant len
kų padarytos žalos jau lei
džiama darban. Mokyklos 
ir krautuvės atsidarė, eina 
prekyba be jokių kliūčių, 
maisto užtektinai,
gyventojai nuolatos teikia 
Raudonajai Armijai pagel- 
bą ir su jų padėjimu išgau
dyti vagys. Darbininkų pul
kai kasdien liuosa valia at
eina ir padeda taisyti tiltus 
ir atlikti kitus darbus.”

Bielostoke
Bielostoke, Baltarusijoj, 

kaip tik pribuvo Raudonoji 
Armija, tai tuojau įsikūrė 
vietos Sovietai, iniciatyvoj 
vietos komunistų, kurie 
slaptai veikė po lenkų jun
gu.

Kaip tik lenkų viršinin
kai išbėgiojo, tai eilė lenkų 
eiliniu kareiviu sutiko iš- c

lą ir pieninę. Kaip tik Rau
donoji Armija atėjo, tai 
tuojaus buvo suorganizuo
tas iš vietos žmonių Sovie
tas, Raudonoji Gvardija ir 
atsteigtas normalis gyveni
mas. Tūli buožės pradėjo 
naikinti miškus, bet valstie
čiai juos suvaldė.

Vilniuje
Vilniaus gatvės pilnos 

džiaugsmingus minios.. So
vietiniai judžiai jau rodomi 
teatruose. “Vilenskaja Pra
vda” išeina kasdien balta
rusių \kalboj. Greitai pradės 
eiti laikraščiai rusų ir len
ku kalbose.

Laikinas Vilniaus Sovie
tas atsišaukė į visus vyrus, 
moteris ir jaunimą palaiky
ti drausmę, saugot visuome
nės turtą, palaikyti norma- 
lišką tvarką ir kovoti prieš 
spekuliantus, disorganizato- 
.rius ir provokatorius.

Fabrikai buvo uždaryti 
jų pirmesnių savininkų, bet 
Sovietai jau atidarė. Mo
kyklos ir krautuvės atida
ryta. Spalių 1 dieną atsida
rė ir Vilniaus Universiteto

Vakarų Ukrainos ir Bal
tarusijos darbo liaudis ne
gali atsidžiaugti paliuosavi- 
mu iš po Lenkijos dvarpo
nių ir kapitalistų jungo. 
Raudonoji Armija atnešė 
jai laisvę, kurios ji laukė 
per daug metų.

Baranovičiuose
Liaudis apkaišė raudon

armiečių arklius gėlėmis ir 
radonus kovotojus bučiavo. 
Gelžkelio stotyj pirmu kar
tu darbininkai laikė susi- 

* rinkimą, kuris buvo liuosas 
nuo policijos ir šnipų. Vie
tos naujai sudaryto Sovieto 
pirmininkas draugas Kos- 
tiuk padarė pranešimą apie 
tai, kaip darbo liaudis gy
vena Sovietų Sąjungoj, kaip 
Raudonoji Armija yra or
ganizuota ir padės kitų 
kraštų pavergtiems.

Vietos gelžkeliečiai kalbė
jo apie tai, kaip jiems sun
kiai gyvenosi po lenkų po- leisti iš kalėjimų politinius 
nų ir kapitalistų valdžia, kalinius. Kada vokiečiai pa- 
kaip baisiai jie buvo išnau-! sitraukė, o Raudonoji Ar-!|<ursai, 
dojami. Po to susirinkimas j mija dar nebuvo užėmus! Vilniaus gelžkelio stotyj 
priėmė rezoliuciją, J 1 
dėkavoja Stalinui, Moloto-j sudarė miliciją 
vui ir Vorošilovui už 
teiktą laisvę.

Brest-Litovske
Raudonosios Armijos 

mandierius davė sekamą 
raportą apie šio miesto pa
ėmimą:

’‘Pirmiausiai į Brest-Li-
> tovską pribuvo Raudono

sios Armijos mechanizuo
tos jėgos. Tankai ir šarvuo
ti automobiliai greitai va
žiavo gatvėmis, o vietos gy
ventojai metė ant jų gėles 
ir kvietkus. Tuo kartu mie
ste dar buvo mechanizuotos 
vokiečių jėgos. Kaip tik 
Raudonoji Armija pribuvo, 
taip tuojau vokiečių ko
manda miestą perdavė į 
mūsų rankas. Raudonar
miečiai atsistojo sargyboje 
prie fabrikų, viešų įstaigų/ 
kur pirmiau stovėjo vokie
čiai kareiviai.

“Po to, Raudonoji Armi
ja išsieiliavo plačiausioj 
miesto gatvėj, o vokiečių 
armija glitomis pramaršavo 
pro mūs eiles. Parodavo ir 
Raudonoji Armija.

-‘Dabar miesto gyvenimas 
atsisteigia. Lenkų oficierių 
ir policijos gaujos, kurie 
buvo pasilikę mieste ir puo
lė ramius gyventojus, pir
moj dienoj Raud. Armijos 
pribuvimo buvo išgaudyta.

“Brest Litovske įsteigta

kurioje | miestą, tai 150 darbininkų! gelžkeliečiai laikė susirinki- 
; mą ir priėmė rezoliuciją, 
. dėkavojančią Sovietų Są
jungos liaudžiai už išgelbė
jimą jų iš po lenkų ponų 
Jungo. Pasiuntė padėkavo- 
1 nes telegramą J. Stalinui.

Tarnopoiiuj
Kada Raudonoji Armija 

artinosi, tai stambūs dvar
poniai, kapitalistai ir pirk
liai išbėgiojo. Plėšikai puo
lė, kad pasinaudoti disor- 
ganizacija ir pasipelnyti. 
Bet darbininkai tuojaus su
darė savo miliciją, įsteigė 
tvarka ir kriminalistus su
valdė.

Dabar kepyklos jau dir
ba trimis pakaitomis, elek
tros stotis ir galvijų pjovi
mo fabrikas veikia norma
liai, mokyklos ir krautuvės 
atidarytos. Tuojaus įsikūrė 
vietos Sovietas, kuris įstei
gė visuomenės darbų, ap- 
švietos, sveikatos, prekybos, 
turčių turto surašinėjimo ir 
kitus skyrius.

Visoj apylinkėj organi
zuojasi sodžių valstiečiai. 
Sodžiaus Glubočeįc dvarpo
nis pabėgo, palikdamas 1,- 
600 akrų žemės, 30 karvių, 
30 arklių ir daug žemės 
ūkio mašinų.

Valstiečiai laikė susirin
kimą ir diskusavo padėtį. 
Pirmininkas Ivan Kopač pa
reiškė: “Atydžiai saugoki
me šį turtą. Dvarponis nu-

_ ir palaikė 
su-1 tvarką. Milicijoj buvo bal

tarusiai, žydai ir lenkai!
‘ darbo žmonės. Kada pribu- 
i vo Raudonoji Armija, tai 

ko-1 milicija persiorganizavo į 
Raudonąją Gvardiją ir pa
sidavė vietos Sovieto ko
mandai.

Rugsėjo 23 - dieną buvo 
skaitlingas masinis susirin
kimas, kuriame kalbėtojai 
aiškino Raudonosios Armi
jos rolę išlaisvinime balta- 
rusių, ukrainiečių ir arti
miausius uždavinius. Į Rau- 
donosios Gvardijos eiles 
pirmiausiai įstojo darbinin
kas Kondrusiuk, 42 metų 
amžiaus, jį pasekė Barukš- 
posis, kuris pirmiau du 
kartus buvo lenkų įmestas 
į kalėjimą už revoliucinį 
veikimą ir juos pasekė kiti 
/darbininkai.. Greitai susida- 
rėTš 400 Raudonosios Gvar
dijos pulkas. Raudonoji 
Gvardija padėjo Raudona
jai Armijai išgaudyti len
kus oficierius ir žandarus. 
Ji stovi sargyboj prie krau
tuvių, dirbtuvių, ligoninių, 
tiltų ir tt. Raudonosios 
Gvardijos populiariškumas 
greitai auga. Įvairaus am
žiaus žmonės renkasi į jos 
centrą ir prašo ginklų.

Vileikoj
Vileika yra nedidelis 

miestelis, turi lentų pjovyk-

tuko ir jį sukuopė iš mūs 
išnaudojimo. Dabar mūsų 
pareiga apsaugoti turtą, 
kol bus išspręsta, kaip ge
riau jį panaudoti.” Tuojaus 
buvo suorganizuotas milici
jos būrys.

Lucke
Rugsėjo 27 dieną ant 

Lucko laikinojo Sovieto bu
vo iškelta dideli paveikslai 
Lenirtb ir Stalino. Išėjo pir
moji l laida “Raudonosios 
Vėliavos” dienraščio, kuris 
s p a u sdinamas ukrainiečių 
kalboj.

Gyventojai papuošė savo 
namus sovietiniais paveiks
lais ir piešiniais. Rugsėjo 
26 dieną mokyklose prasi
dėjo pamokos ukrainų kal
boj. Visi keturi malūnai ir 
kepyklos dirba pilnais ga
rais. Maisto reikalingumas 
padidėjo, nes prie 45,000 
miesto* gyventojų dar tūks
tančiai prisidėjo pabėgėlių 
iš Lenkijos. Sovietų valdžia 
daro žingsnius, kad pabėgė
liams pagelbėjus grįžti į 
namus.

Tuojaus imtasi darbo pa
taisyti tiltus ir kelius, ku
rie prie lenkų valdžios bu
vo labai apleisti. Telegrafo, 
telefono ir vandens siste
mos jau dirba. Gatvėse pa
statyti radio garsiakalbiai, 
kuriuos nuolatos apgulusi 
skaitlinga minia ir klauso
si kalbu ir muzikos iš Mas
kvos ir Kijevo. Įsteigta ir 
vietos radio stotis.

Štai kaip eina gyvenimas 
Vakarų Baltarusijoj ir Uk
rainoj, kurią Sovietų Sąjun
gos Raudonoji Armija pa- 
liuosavo iš po lenkų kapita
listų ir dvarponių jungo.

nepamirškite atsilankyti į šį j 
taip svarbų susirinkimą.

Kviečiu jus, draugai, varde 
ALDLD IV .Apskričio.

Komiteto Narys.

Green Kalba apie Taiką
CIO ir Plūsta CIO

Cincinnati, Ohio. — Ame
rikos Darbo Federacija yra 
pasirengus panaujint dery
bas su CIO, idant apvienyt 
šias dvi didžiules darbinin
kų unijų organizacijas, kaip 
sakė Wm. Green, Federaci
jos pirmininkas.

Bet tuo pačiu atsikvėpi
mu Greenas išplūdo J. L. 
Le^isą, žymiausią CIO va-1 būva, kur inžinieriai neran
dą, lygino ji prie Hitlerio; 
prikišo CIO unijoms “gimi
nystę su komunistais” ir 
keikė Staliną, tvirtindamas, 
kad, girdi, Stalinas “išvien 
su Hitleriu” užpuolęs Len-

ĮVAIRUMAI
(Tąsa huo 3-čio pusi.) 

fesorjus Cressey. Sovietai 
tenai įvairiose vietose stato 

| sunkius, didelius pastatus,
su'Kai reikia rasti pamatui 

tikrą žemę, tai labai daug 
darbo ir rūpesties būva. 
Reikia kalti polius. Kad že
mę poliams kiek nors su- 

i minkštinus, vartojama ga
ro pūstuvas. Įgaroje vieno
je vietoje medžio dirbtuvė 
pastatyta ant medinių po
lių, kurie siekia per 70 pė
dų iki tvirtžemio akmens.

Su vandeniu daug vargo

da tvirtos žemės, kad galė
tų išgręšt šulinį. Tokiame 
atsitikime reikia kasti tran
šėją, tiesti vandenines triū
bas, jas aptaisyti šaltį su
laikančia medžiaga; bet to 
negana: ■ reikia šalia tiesti

Pittsburgh, Pa

Panamos prezidentas Arosemana sako kalbą abiejų Ameriką respublikų atz 
stovų suvažiavime Panamoj. Konferencija buvo sušaukta apsvarstyti klausi

mus santikyj su Amerikos nusistatymu link imperialistinio karo Europoj.

y■ .... . 1KI1

ir garines triūbas, kuriomis 
iš dirbtuves varomas maši
nomis garas šildo, kad van
duo triūboje neužšaltų. Tas 
visas triūbas apipila druož- 
lėmis didelėje grabeje, ku
rios sienos būva padarytos 
iš blanku, 

v

Tci.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain 
Cremo “Connecticut Best'’ 
Pristato pareikalavimus: galiū

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

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

DIENRAŠČIO “LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prašome visų dienraščio “Laisvės” skaitytojų gauti nors po vieną naują 
skaitytoją savo dienraščiui šiuo vajum.

“Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų prasideda su

I diena Spalių ir Baigsis su
1 diena Gruodžio, 1939

Nuo 1 dienos spalių iki 1 dienos gruodžio šių metų naujai užsirašantiems dien- 
tj “Laisvę” yra duodama už nužemintą kainą.

Už $5 Metams ir už $2.75 pusei metų
Heguliarė “Laisves” kaina metams $5.50 ir pusei metu $3.00. Seniems skaityto

jams kainoje nėra nuolaidos. Bet kurie iš senu skaitytojų laike vajaus atsinau
jins “Laisvės” prenumeratą metams, gaus dovanų $1.00 vertės knygų.

“Laisvės” ir “Vilnies” Skai
tytojų Susirinkimas

Spalių 8 dieną, 8 vai." vaka
re, Lietuvių Mokslo Draugi
jos Knygyne, 142 Orr Street, 
įvyks labai svarbus susirinki
mas mūsų spaudos reikalais.

Į šį taip svarbų susirinkimą 
jus, skaitytojau, kviečia atsi
lankyt ALDLD IV Apskričio 
komitetas.
Draugai, mes skaitome “Lais

vę” ir “Vilnį” per daugelį me
tų, kiti skaitome juos nuo jų 
pirmo numerio pasirodymo. 
Tokie skaitytojai esame šir
dingi tų dienraščių rėmėjai ir 
palaikytojai. Apie mus tų 
laikraščių redakcijos daug 
m’ano, mumis pasitiki. Kartais 
mums s pasitaiko trūkumas 
centų, o jau laikraštis išsibai
gęs. Mums leidėjai laikraščio 
nesulaiko. Tas daug reiškia 
mums. Kaip mes jaustumės, 
jeigu tuojaus mums sulaikytų 
laikraštį? Gal kai kuris skai
tome kokią apysaką, kuri tę
siasi ųer keliolika numerių. 
Kitas tėmijam opius pasauli
nius įvykius. Tas viskas mums 
yra labai svarbu.

Už tai, draugai, mes pri
valom neužmiršti piūsų dien
raščių ir su jais turime ko
operuot.

Atsiranda iš mūs ir tokių, 
kurie neatsilyginam su lei
dyklomis laiku, nors ir gali
me. O tas yra labai nemalo
nu.

Pittsburgho ir apylinkės 
skaitytojų susirinkimas turbūt 
bus dar pirmas šioj apylinkėj. 
Šiame susirinkime mes turėsi
me apsvarstyti daug svarbių 
klausimų. Mes galėsime pasi
sakyti, ką mes manome apie 
mūsų spaudą. Taipgi turėsi
me apsvarstyti, kaip mes tu
rime veikti šiame dienraščiu 
vajuje. PittsbUrghas ir apy
linkės yra labai atsilikę skai
tyme darbininkiškos spaudos, 
palyginus su lietuvių kiekiu.

Taigi, draugai skaitytojai,

Puikios Piniginės Dovanos Kontestantams:
1—$50; 2—$35; 3—$25 f 4—$20; 5—$18; 6—$15;

7—$12; 8—$10; 9-t$7, ir 10—$5.

Prašome kiekvieno miesto iZ miestelio dienraščio “Laisvės” patriotus stoti į 
vajų. Visur reikia rūpintis gavimu naujų skaitytojų, kiekviena kolonija turi būti 
kontestantų lentelėje.

Dabar labai prielankios aplinkybės platinimui dienraščio. Truputį geriau eina 
darbai, lengviau su pinigais; antra, gręsiantis imperialistinis karas sujudino 
žmoniją sekti žinias. Tais atžvilgiais bus lengviau gauti naujų skaitytojų. .

Prašome Tuojau Užsiregistruoti, Kurie Dalyvausite Vajuje.
Svarbu stoti į vajų pačipje pradžioje. Goresni orai, lengviau vaikščioti po 

stubas. O šlubose geriausi būdai gavimui naujų skaitytojų.

Do vanos Seniems Skaitytojams
Seni skaitytojai, kurie laike vajaus atsinaujins “Laisvę” visiem metam, gaus 

dovanu $1.00 vertes knygų. Šios knygos yra skiriamos dovanoms:

Parašė Upton Sinclair
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo

450 pusi. Kaina $1.00

® Mortos Vilkienės
Divorsas

Parašė Mikas Rasoda-Mizara
Apysaka iš. Amerikos lietuvių gyvenimo

314 pusi. Kaina $1.00

Bešvintantis Rytas
Parašė St. Jasilionis 

Puikus eilių rinkinys 
288 pusi. Kaina 50 Centų

Dingus Rožytė
Parašė Pranulis

Gražus eilėraštis, 32 puslapių
15 CentųKaina

Kurių iš aukščiau
• ar daugiau,

Knygos apie Sveikatą 
® Alkoholis ir Spiritiniai 

w Gėrimai
I Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius

Patarimu kam naudojant alkoholis yra 
naudingas ir kam kenksmingas

160 puslapių. Kaina 50 centų

© Tūli Mūsų Parazitai
Parašė Dr. A. Petriką

Aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, kuriais žmogus turi kovoti. Pa

mokinimai kaip nuo jų apsivalyti.
122 puslapių. Kaina 50 centų

® Saugokitės Vėžio
I’afašė Dr. J. J. Kaškiaučius

42 puslapių. Kaina T5c

minėtų knygų kaina yra žemiau $1.00, galima pasirinkti dvi 
vieno dolerio vertės. Siųsdami mokestį pažymėkite, kokių

, knygų norėtumėte, o mes tuojau jums prisiusime.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street . Brooklyn, N. Y.
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MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL
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PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

Labor Not Hit
• Now that Minnie the Snoop is 
out of the hospital we can refresh 
the minds of our readers on the 
exact reason why she was throttled 
the other week. Anyway, ■ the story 
is that Minnie was ready to spill the 
beans insofar as the Mass-Chi LDS 
drive was concerned. Minnie of 
course was not daunted by this at
tempt to curb free speech and civil 
liberties and as soon 
pital released her, she 
the fact that several 
cations have come in 
achusetts and 
THE LEAD 
Somewhere on 
formation on 
can be found.
• Rumors afloat since "the Builders 
held 
tion 
that 
that
symposiums are 
quench their thirst for knowledge. 
The most discussed and probably 
most important issue to be taken 
up at the next getogether (in my 
opinion) is, "Should Married Wo
men Work?” Rumor has it, that 
Anne Wagnis will take the affirma
tive.
O Several days in
brought forth startling 
Number one is, Mildred 
and Peter Yesikenas (two 
were married and beat a
treat toward the "White Mountains” 
where they expect to spend some 
time honeymooning. Point number

thc 
late

wedding, 
to wit- 

managed 
cans at-

By Spy Drive
Open Lith School 
For Children MASS. AND METROS LEAD!

as the hos- 
blurted out 
new appli- 

from Mass-
— PUTS THEM IN 
OVER CHICAGO, 
this page more in- 
the above question

their symposium on the ques- 
of war several weeks ago are, 
the people were so enthUsed 
a scries of other talks and 

being arranged to

two is, being honored with an in
vitation to attend 
yours came a bit 
ncss the proceedings, but
to hear the clanking of 
tachcd to the couple’s honeymoon 
coach as it left. Luck to both of 
you—Millie and Pete.
b It is said that Worcester, Mass, 
expects to have several people en
rolled on the LDS Committee of 
100. Meanwhile, several new mem
bers can be expected. Isn’t that so, 
Bill D. and Paul M. ?
O Worcester, Mass, has developed 
some novel ideas. One being on how 
to live on fifteen dollars a week. 
This is the prescribed course.
Whiskey and Beer........................ $8.80
Wife’s Beer ................................ 1.65
Meat, Fish and Groceries...................

. -on credit 
next week 
.......... 1.50

Borrow Neighbors’ 
.50 
.20 
.60 
.50 

...50 
.60 
.40

Game ................................ 1-40
The sum total comes out to some 

sixteen dollars and sixty five cents 
($16.65) which means going into 
debt, so cut out wife’s beer. We of 
course don’t prescribe the same 
course for every group, but this 
sęems to be the only worked out 
plan so far.

WASHINGTON, D. C. —- Attor
ney General Frank Murphy emphati
cally told his press conference that 
the Justice Department would have 
no truck with labor espionage in its 
campaign against foreign spies.

He said that Justice Department 
agentė investigating foreign espion
age in industrial plants manufac
turing munitions for the govern
ment would have no contract with 
labor spy agencies of any sort.

Massachusetts 
results. 

Davidonis 
LDS’ers) 
hasty 're

Rent.......................... Pay
Mid-Week Whiskey .....
Coal
Life Insurance (wife’s)
Cigars ..............................
Movies ........ .....................
Pinochle Club ..............
Hot lip on horse .......
Dog Food ......................
Snuff 
Poker

Commending the work of the La 
Follcte Committee in exposing labor 
espionage, Murphy added:

"I want to make clear today that 
our anti-espionage work will in no 
way be connected with industrial es
pionage.

"We’re opposed to it, and strong
ly. It was an evil institution. All 
labor is united against it.”

Murphy also denied categorically 
rumors circulated by the Rep. Mar
tin Dies that a purge has been or
dered of, some alleged 2,850 Com- 
munists'^employcd by the Federal 
government. He said that "no such 

by his 
it. The 
the At- 
lengthy

BROOKLYN, N. Y. — Young 
children of Brooklyn will again have 
the chance to learn the Lithuanian 
language and sing the old Lithuan
ian songs. The School Committee of 
the LDS adult branch has made 
preparations for a Lithuanian School 
which will open this Saturday at 
Laisvo Hall, at 2. p.m,

Peter Baranauskas and Lilljan 
Kavaliauskaite will cooperate in 
teaching the Lithuanian language 
and g’ramar to the youthful students. 
Aldona Žilinskas,
Aido Chorus, will instruct the child
ren in music and song.

Parents are urged to bring their 
children tb the first class tomorrow 
and to come themselves in order to 
discuss the problems of the school 
with the new instructors.

A MEETING

director of the

Who: LMS, 2nd District
Includes: GARDNER, NOR

WOOD, WORCESTER, 
LOWELL, LAWRENCE, 
BRIDGEWATER, SO. 
BOSTON, MONTELLO

When: Sunday, October 8th 
Time: ten o’clock
Where: 376 Broadway, South 

Boston
Why: For any number of very 

important reasons (and 
some fun too).

Them Reds!

Patriotic Youth Dissatisfied With
Lithuanian Government s Rejection

Of Russia’s Offer to Return Vilna
KAUNAS.— Increasing dissatisfaction among the patriotic 

and youth organizations confronted the Lithuanian government 
this week after its refusal to occupy Vilna.

Especially amongst the .youth where the sentiment for the re
covery of Vilija was exceptiohally strong there was great dis- 
------------------- --------------------- content and a feeling that a 

long awaited opportunity was 
dissolving.

(Since 1920 when -Vilna was 
vailed and annexed by Poland 
undying 
fight for 
state of 
Lithuania
1938 when the Lithuanian govern
ment signed a 
renouncing any 
mer territory 
uania.)

Consumers
Warned Against 
High Prices'

NEW YORK. — Six points for 
the nation’s consumers to keep in 
mind about prices were suggested 
here today by Prof. 
Warne of Amherst 
in the current issue 
ers Union Reports.

Colston E.
College, writing 
of the Consum-

Warne advises:Here’s what Prof.
1. Do not stock heavily with 

foodstuffs at present advanced 
prices. Remember the large sur
pluses in many agricultural fields.

* 2. Don’t be rushed into the pur
chase of mechanical or electrical 
equipment by the argument 
we’re headed for inflation 
away. zPrices can’t be kept at 
levels in competitive lines
there’s "substantial re-employment.”

3. Watch the clothing and shoe 
markets with great care, as dealers 
are variously situated as far as their 
inventories 
to sell at 
cerned.

4. Expect
her of fields 
countries will be unprepared to take 
their usual quota of exports.

5. Don’t speculate in commodities. 
You may be burned.

6. Keep an eye out for sudden' who had for years kept them living 
price rises bearing the marks of ma
nipulation; and give whatever sup
port

&ng 
'’lion

that 
right 
high 
until

and their commitments 
certain prices are con-

price declines in a num
in which European

in- 
an 
tospirit had developed

the recovery of Vilna, 
war had existed beween
and Poland until April

treaty with Poland 
claims upon the for- 
belonging to Lith-

Soviets Offer Return

ago the Soviet go- 
the govern-

Two weeks 
vernment instructed 
ment of Lithuania to occupy the 
territory, but for some unknown 
reasons the Lithuanian government 
had refused. This’ refusal has led to 
the discontent which is now rife 
amongst the youth in Lithuania.

Although no one would venture 
what the position of Lithuania will 
be in the future, indications point
ed strongly to an unending struggle 
between the Smetona government, 
which at all times had talked about 
the recovery of Vilrta, and the great 
mass of the 
see now the 
the wish of

Lithuanian people who 
opportunity to realize 
regaining Vilna.

Lithuanians Divide Land
Meanwhile, while the position of 

the government still remained un
clear, inhabitants of Vilna, who only 

la week ago had enthusiastically wel
comed the arrival of Red Army 
troops were now busy with land re
forms. The peasants were dividing 
up the estates of the big landlords

you can to efforts toward mak- 
the government afford protec- 
against price manipulators.

Short-Term Advice
"These short-term suggestions,” 

Prof. Warne noted, "should not im
ply that America is likely to stay 
exempt for many-.months from the 
sany inflationary forces which dur
ing the last war caused retail prices 
eventually to go \to 
heavens.”

the high

last war, he
1914 to 1916

orders” had been received 
department or issued by 
most dramatic moment in 
torncy General’s rather
press conference was reached when 
he announced that the government 
would crack down 
priate time” on “certain conspicuous

‘They have been 
added.

He 
the 
rc- 
his

the appro-

By Lester Rodney

Membership Drive of L.D.S. Reviewed as 
Branches Hammer Away for Awards
BROOKLYN, N. Y. — The LDS National Office announced 

early this week that Massachusetts LDSers have regained the 
lead in the challenge drive they have with Chicago, the score 
now being 20-19. The lead was brought in for Mass, due to the 
three new members sent in from Montello, Mass. Two branches 
are still unheard from in the0---------- '
drive: Lawrence and Worcester.

Lawrence has. begn reported to 
have about a dozen new members 
signed up, but no 
Worcester Lancers, 
is leading the 
branches with ten
while the Chicago Sparks arc tops 
for the Chicago branches with 11 
new members officially approved.

word from the 
South Boston 
Massachusetts 

new members

Chicago Gets Going

enrolled while only 11 are 
so far. Monarchs ace cn- 
Wm. Rasins who claims 

members were enrolled re- 
However, officially the

members 
sent in 
roller is 
ten new 
cently. 
score still" stands at 20-19 in favor 
of Massachusetts.

in wretched and almost unbearable 
conditions.

While the division of the land was 
going on at a rapid pace, former 
landlords and nobles were reported 
to have fled to havens in Lith- 

j uani<Fwhere they were virtually re
ceived with open arms and given 
the run of Lithuania’s resorts and 
sanatoria.

"Scabs’ Can’t Win!

foreign agents.” 
more than conspicuous,” he < 
“They've been a nuisance.” 
would not however, identify 
foreign agents to whom he was 
ferring. Murphy also said that 
department has been giving inten
sive study to existent profiteering 
laws which will be "available 
case they should be needed.”

WASHINGTON, D. C„ Bill Mc
Kechnie, manager of the Cincinnati 
Reds, who have just won the Na
tional League pennant, 
stand here today before 
Committee.

"Mr. McKechnie,” said
man. "Is it true that you are the 
leader of a. team known as the 
cinnati REDS, who 
the pennant for the 
1919?”

rcceive 
foreign 
‘‘Well,”

the 
the 
en-

took the 
the Dice

thc chair-

have just 
first time

Cin- 
won 

since

“Thank God!” for
Kin Liberation

LOS ANGELES. — The Los An
geles office of the People’s World, 
West Coast working class news
paper, received a telephone call 
from an elderly woman yesterday. 
With anxiety in her voice, , she 
asked, “I have several relatives in 
the territory which was Poland be
fore the Nazi invasion, I wonder if 
you could tell if Lipsk, Sokolka, and 
Sopockinie are in Nazi Germany’s 
hands, or under Soviet supervision.”

The towns were looked up and 
found to be Soviet, territory.
told, she exclaimed, "Oh, 
God. I was afraid they had 
under the Nazi regime. The 
Union, Oh thank God.”

When 
thank 
fallen 

Soviet

EVERYTIIING ROSY NOW
The Associated Press reports that 

the war boom brought men 
"tens of thousands” back to 
tories, shops' and mines.

Almost any congressman
prove now that there is no further 
need for WPA.

by

can

answered

fact, 
the

Mc-

Mr. Mc- 
chairman 
emphasis,

"That’s correct, 
Kechnic.

"Is it not a 
Kechnie,” said
leaning forwatd > for 
“That the red flag of victory 
was raised over the 
park in 1919 AT PRECISELY 
THE SAME TIME THAT THE 
RED FLAG WAS RAISED 
OVER PETROGRAD BY THE 
KRONSTADT MARINES ?” 
"Well—” began McKechnie ... 
"That’s enough of that subversive 

‘talk,” shouted the chairman. "Is it 
or isn’t it a fact 
was planned two 
National League 
in 1937 the Red
Dressen said, I quote, ‘We have no 
chance of winning.” And that fur
thermore the aforementioned Dres
sen was then dispatched to the 
Southern Association to organize 
the Nashville VOLUNTEERS, and 
NOW is on the staff of 
lyn DODGERS? Mr. 
take the witness.”

"Is it not a fact, Mr. 
that the name of the street outside 
the left field foul line in Cincinnati 
is

Cincinnati

that this Red rise 
years ago in the 
CELLAR? That 
manager Charley

the Brook-
Madviews,

McKechnie,

Front Street?”
"That’s right.”

“Would you—ahem—perhaps 
call that a R E D F R O N T 
STREET, Mr. McKechnie?

“Furthermore, would yau care 
to tell this committee the Source 
of your funds? It it true you

 . Sk.

Looking back to the 
pointed out that from 
prices stayed fairly even, and that 
the war boom with its accompany
ing inflation got under way two 
years after war broke out.

Of the 
conflict,

/ say:
“If the 

extensive 
England,

results of the
Prof. Warne had

present 
this to

we shipwar continues and
supplies to France and 

it is likely that we shall 
have marked inflation even without 
war. But this time the speed of 
Inflation is apt tb be more rapid and 
its results more devastating.”

BROWN CITY, Mich. — "Scabs” 
can’t win, not even at baseball. A 
team with that name tailed the 
local softball league this season, 
coming in far beyond its three ri
vals, the No-Accounts, the Hoboes 
and the Killers

WPA artist in New York was 
to model a seal from ,clay astold

a test of his fitness for employment 
by the Museum of Natural History.

"Don’t you think that seal has a 
Jewish nose?” the examiner asked.

"Well, it’s a Jewish seal,” said 
the artist.

Intense activity is seen in 
last few days in Chicago with 
Chicago Youth Council claiming 
rollment of more that 50 new mem
bers already. Roseland, Chicago’s 
"black sheep” until recently as far 
as the drive is concerned, is report
ed to have sent in 
cial delivery letter 
plications returned 
same manner, 
of something 
Massachusetts.

Sparks are

seem pretty quiet

CON-

jewels regularly from a 
power?”
said McKechnie, “we do 

get ice from Powell Crosley oc
casionally.”

Mr. Madviews retired and Mr. 
Tommy took over the questioning at 
this point. *

"Do you admit having on your 
team, Mr. McKechnie, one John 
Vander Meer?”

"Yeah, Johnnie’s on the team.” 
‘Is it not a fact,” screamed 

Mr. Tommy, “that it was this 
same Vander Meer who SHOW
ED HIS COMPLETE
TEMPT FOR EVERY AMER
ICAN TRADITION BY PITCH
ING TWO SUCCESSIVE NO 
HIT GAMES LAST YEAR?” 
"Very good, Mr. Tommy,” said 

the chairman. "Mr Dumpsey will 
now take the witness.”

"Mr. McKechnie,” began Mr. 
Dumpsey, "I have before me the 
April 15th issue of the DAILY 
WORKER, in which Sports edi
tor Lester Rodney predicted this 
Red victory 
What have 
that?” 
"Very fine, 

the chairmag. 
4jst of every
country who supported these Reds. 
Now Mr. McKechnie, have you any
thing furthei' to add to your testi
mony before we adjourn?”

“Yes,” replied 
like to inform 
that today, at 
P. M. Eastern
the Reds are going to attempt 
to overthrow the champions of 
the AMERICAN League, 
YANKEES!”

would come to pass, 
you got to say to

Mr. Dumpsey,” said 
‘‘I want a complete 

sports writer in the

McKechnie, “I’d 
the committee 

EXACTLY 1:30 
Standard Time,

IsLanDerS Step 
Out into New
Branch Activity

the

Cle- 
they 
reco-

an air mail-spe- 
demanding ap- 
to them by thą 
is an indicationThis 

and is a warning to

reported to have 21

News Item: — It is stated in 
authoritative sources that as an in
ducement towards peace. Hitler has 
volunteered to resign from office in 
favor of an other Nazi chief. Which 
reminds us:

Pack up your Goebbels in 
old kit bag,

Let him Heil! Heil! Heil!
While you’ve a lucifer to 

your fag
Heil boys, that’s the style.
What’s the use of Goering?
He never was wortli while.
So, pack up your Goebbels in

old kit bag.
And Heil! Heil! Heil!

your

light

your

wasThe above song, of course, 
written by the same unknown ge
nius who makes up all those jokes 
that we try to say are our own ...

out
Veto

Cleve.—Metropolitans
In the other challenge, the one 

between Cleveland and the Metro
politan Council, it seems to be the 
Metros all the way. With the of
ficial score at 9-3 with all but two 
Metro branches participating, 
veland will be overrun so much 
will hardly have a chance to 
ver unless ...

Things
there and this ominous quiet, 
Zablackas secretary of the Metro 
Council fears, is the lull before the 
storm. He is preparing -to combat 
a surprise, advising all his branches 
not to be fooled by what seems to 
be a walkaway. Vote reports that 
the Maspethites have six new mem
bers to be sent in soon, while Tom 
Yermal is building up the sports di
vision of his branch, enrolling many 
merrtbers. Newark is reported to 
have definitely entered the cam
paign and is expected by Vote to 
come 
of new 
month’s

across with 
members’ 
dues.

a large envelope 
apps with this

Jersey
Elizabeth 
glowing now,

Awake
is a spark which 

the Metros
While 

is only 
expect to fan it into a flame which 
shall engulf the whole city with 
many new members. A new branch 
is being talked of in the Metropo
litan circles as about to be launch
ed in Bayonne, N. J. which will al
so do damage to the efforts of the 
Clevelandites.

Recently a group of LDSers

Ohio News
While there is a reported lull in 

Cleveland, there is news of activity 
behind the scenes in the Buckeye 
State.
from Cleveland visited Youngstown 
which is expected
youth branch, as is Akron, in order 
to add a 
members 
National 
ven new 
which it

to revive its

few more sources Of new 
to the Ohio total. Also the 
office still awaits the se- 
Collinwood enrollees about 
heard some rumors.

ANN SHERIDAN—was born in Dallas, texas. She attended the 
Robert E. Lee School there and Denton Junior High, and was at 
North Texas State Teachers' College when she won the beauty 
contest which whisked her off to Hollywood and the fame whicn 
recently caused her to be voted by a group of columnists and picture 
celebrities as America's number one "Oomph Girl." She is five 
feet five inches in height, weighs one hundred and twenty pounds, 
and has hazel eyes, and red-brown hair. Her first starring picture 
was Warners' "Naughty But Nice" and she was recently seen in 
"Dodge City." Her next picture is "Th® Angels Wash Their Faces."

GREAT NECK, L. I. — 'Hello, 
Laisve Youth Section readers! Have 
any of you an idea of what’s going 
to happen in Groat Neck? Without 
too much doubt I think that I can 
say, "I’ll bet that you don’t know.”

Well, my fair-feathered friends, 
to enlighten you I might say, "Why 
not come to Great Neck on October 
8 (Sunday) and find out?”

The Pirmyh Chords, is giving a 
"shindig” and dinner at 91 Steam
boat Road. A good program is of
fered; and a gay time is extended 
to all who attend.

Dinner will be served for the fee 
of $1.00. Of course, those who wish 
to reduce by starving and dancing 
to the melodious strains of Gcorgie 
Kay’s orchestra will be 
35 cents.

Doors will open at 5 
you feel enlightened?

There is also a little
Great Neck IsLanDerS 
been transformed, for
into a sewing circle, after its stre
nuous softball season).

Boys, don’t forget to bring your 
knitting needles to the next 
ing and be on your guard, 
one’s apt to want a fitting 
long. As 
to bring

There 
in Great
session among Great Neck, Brook
lyn, Richmond Hill and the Mas- 
peth LDS’ers. But more about that 
will be

Until
you all.

Belated as it may be, we send 
this column’s best wishes to Mil
dred Davidonis and Peter 
kenas who signed the 
contract this October 1st 
ccster, Mass ...

Yesi- 
standing 
at Wor-

Work?”

admitted for

p.m. Now do

note for the 
(which has 

the present,

meet- 
some- 
before 
forgetfor the girls, don’t 

your goods!
is something in the wind 
Neck about a joint social

heard at another time. 
then, a cheerful "adlos” t<

—G. N. Ad. Dept.

Bill Henry, now working in Para
mount’s ‘‘Federal Offense” and his 
wife plan to buy a place in the 

valley and make their permanent 
home there.

“Should Married Women
A concensus of opinion gathered by 
two of the local intellectuals on this 
problem reveals a counter-question 
which stumps them all: "Should 
Married Men Work?”

Remembrance: The Gingerbread 
Cake houses of Bayonne, N. J. 
Small, bright-colored and barely 
large enough for a man to stretch 
his arms out, they are living re
plicas of the candy homes one 
read many years ago in Grimm’s 
Fairy Tales ...

By the way, what in the world 
has happened to the Kaiser?

Upon hearing someone comment 
that the Hungarian Nazi Deputies 
were stupid, the little fuehrer of 
Hungary’s Nazis, .Hubay, said, 
"But who knows to what heights 
our stupidity may carry us?”

It sounds funny at first, hut our 
Dies has also been acting in 
same fashion. It is not desti- 
that guides such "stupidity” 
cold brilliance that sees the

Mr. 
the 
ny 
but 
way to povų$ę, marked by deina- 
goguey and hypocrisy ...

Classic,: (from Blondie
Vacation). "There are two 
use irb this world, one to

Movie
Takes a 
ends we 
think with and one to sit with. How
far you get depends upon which end 
you use.”

“U. S. Won’t Press Polish Debt. 
No effort- will be made by the 
U. S. to collect Poland’s war 
debt from Germany’s Adminis
tration.” News item. Damm nice 
of us, come to think of it ...

—Walter Kubi>? -

Reports of Other Sections
That is how the challenges stand. 

In tlic meantime, where is Philadel
phia, where it is felt that if a youth 
branch is started much in youth 
activity could be begun, and where 
is Detroit, the branch which is still 
stalling?

The National Office also reports 
revived ..activity in Shenandoah, Pa., 
whore some nine new members are 
awaiting the medical examination 
as well as Wilkes-Barre where a 
branch was started last summer. 
Pittston is also going to be in the 
news before many moons, which 
means that the "ice” will be bro
ken in the Anthracite Pennsylvania 
area.

Connecticut long asleep in the 
deep has not yet shown any signs , 
of life. Clem Strauss, district Youth 
director of the LDS there has not 
sent in a report aud our paper has 
a sneaking suspicion that the rea
son is: There’s nothing to report 
from his neck of the woods. What is 
Connecticut going to do about it? 
Shall it remain in lethargic sleep 
the rest of its days? “Let’s not 
be left behind as the LDS Marches 
On!” should/be a good slogan for 
them. LDS Builder-upper.

SPIRIT OF 1620

reminds us o f 
the Central Park

a n inci-
Zoo on a

front of

Which 
dent at 
September Sunday. ,

Standing directly in
the sign that warns of a $25 pe
nalty for feeding the animals, a 
woman handed sweet chocolate to 
ttiree brown bears in turn, making 
sure each time that no keepers 
were near.

There’s unregimented American
ism for you.

There’s at least a moral victory 
for the consumer in the reduced 
admission prices 
tomobilo Show.

For only 40c. 
pose yourself to 
in the country.

for the Natl. AU-

now you can ex- 
the best salesmen
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ELTOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kaunas. Alaus gamyba šie

met padidėjo 11 nuoš., taba
ko \pagaminta 6 nuoš. dau
giau, degtinės parduota 4 
nuoš. daugiau, bet degtukų 
suvartojimas sumažėjo 8 nuo
šimčiais ir vyno gamyba su
mažėjo apie tiek pat.

Kaunas, žydui spaudos ži
niomis Klaipėdos krašte tebe
są pasilikę privatinių Lietuvos 
piliečių judamojo ir nejuda
mojo turto apie 100 milijonų 
liti; vertės. Apie 80 puoš, to 
turto prikląuso žydų tautybės 
asmenims.

Kaunas. Lietuvos futbolis- 
tams nugalėjus Taline estus 
2:1, kurie buvo su latviais 
išėję lygiomis, Lietuva neofi
cialiai vadinama Pabaltijo 
futbolo meisteriu. Estijos 
sportininkai žadėjo dėti pa
stangas, kad nutraukti Lietu
vos Latvijos sporto santykiai 
vėl būtų atstatyti.

Kaunas. Nusitęsus vasaros 
kaitroms smarkiai nusekė Lie
tuvos upės. Nemunas tik 1921 
metais tebuvo tiek nusekęs, 
kaip šiemet. Vietomis upė 
tiek nebegili?kad ją perbren
da ne -tik žmonės, bet ir gy
vuliai. Nemuno vagoje atsira
do daug seklumų ir salų sa
lelių. Nuo Nemuno aukštupio 
iki Jurbarko didesnių ir ma
žesnių salų susidarė net keli 
šimtai. Dėl sausrų daugelyje 
vietų pradeda išdžiūti med
žiai ir kristi pageltę lapai. 
Pakelėmis matyti daug nu
džiūvusių jaunų ir senų me
džių.

bui, žinios^ apie karo pradžią 
buvo jau pasklidusios po vi
są miestą. Iš karto judėjimas 
gatvėse tartum pagyvėjo. Pir
mosios pasirodžiusios laikraš
čių laidos buvo bematant? iš- 
grobstomos. Pastebėtina, kad 
šiomis dienomis laikraščius 
perka ir gatvėse skaito nebe 
vieni vyrai ir suaugę, bet ir 
moterys, .jaunos mergaitės, 
-vaikai, žmonės susibūrę gat
vėse dalinosi įspūdžiais, darė 
savo išvadas, spėliojimus. Prie 
atvirų langų, pro kuriuos aiš
kiau girdėjosi radijo praneši
mai, būreliai sustoję lauko 
pusėje klausėsi Kauno, Var
šuvos, Berlyno žinių, šiaip vi
sas gyvenimas pasiliko visiš
kai normalus. Nei vidujiniai, 
nei išoriniai Kaune nesijautė 
žymių, kad visai netoli kai- 
minystėj užvirė karštos žūt
būtinės kovos. Vakar kaip tik 
prasidėjo nauji mokslo metai 
ir tūkstančiai linksmų vaikų 
traukė į mokyklas ir gimna
zijas. Visur darbas ėjo nor
maliai. Bankuose kaip papras
tai kiekvieno mėnesio ’ pirmą 
dieną. Darbdaviai normaliai 
mokėjo algas, pirkliai mokėjo 
vekselius. Įvykiai nebuvo jau
čiami ir prekyboje, Išskiriant, 
kad kai kurios šeimininkėj, 
atsimindamos karo metų 
praktiką, pasiskubino apsi
pirkti didesniais kiekiais mai
sto produktų. Daug daugiau 
žmonės pirkosi cukraus, 
druskos, žibalo, bet už vis

daugiau pirko laikraščius. Iš 
įvairių vietų pranešama, kad 
ir visame krašte pritrūko lai
kraščių.—Susisiekimas su Vo
kietija ir Lenkija oru ir trau
kiniais nors tebeina, bet, žy
miai sutrukdytas. Traukiniai 
dar ateina tik iš Karaliau
čiaus ir Vilniaus. Oro linijos 
iš Berlyno ir Varšavos jau 
sustojo. Kauno laikraščių ag
entūros gauna daug Vokieti
jos laikraščių agentūrų užsa
kymų Lenkijos laikraščiams, 
o Lenkijos agentūros—Vokie
tijos laikraščiams. — Kauno 
gyventojai paskutinėmis die
nomis labai suskato pirktis 
radijo, aparatus. Labai daug 
radijo priimtuvų perka ir pro
vincija. — Lietuvos prekybos 
laivai, kurie šiuo metu tebė
ra atviroje jūroje, gavo per 
radijo parėdymus plaukti 
Švedijos pakraščiais, kad ne
patektų j karo veiksmų zonas. 
Laivai “Panevėžys” ir “Mari
jampolė” šiuo metu buvo 
viename Olandijos uoste, 

(“Utena” pakeliui iš Antver- 
i peno į Liepoją, “Šiauliai” pa- 
, keliui iš Londono į Liepoją, 
| “Kretinga” iš Liepojos į Lon
doną, o “Kaunas” Klaipėdos 
uoste.—Pasunkėjus prekėms 
gauti ir išsiųsti per Klaipėdos 
uostą, laivininkystės bendro
vės savo laivus su prekėmis 
Lietuvai nukreipė į Liepojos 
ir Rygos uostus. Ir Vokietijos 
radijas perspėjo prekybinius 
laivus saugotis pavojingos zo
nos prie Dancigo įlankos. Lai
vams patarta plaukti į Skan
dinavijos arba į Latvijos uos
tus.

Detroit, Mich.
APIE VISKĄ PO BISKĮ

Jau teko girdėti, kad į De
troitą atvyksta su prakalbo
mis d. D/ šolomskas, ALDLD 
centro sekretorius. Prakalbos 
įvyks spalio (Oct.) 17 ir 18 
dd. Pirmos prakalbos įvyks 
antradienį, 7:30 vakare, 9219 
Russell; antros trečiadienį, 7 :- 
30 vakare, 4097 Porter svetai
nėj. Apie šių prakalbų svar
bą nėra reikalo daug aiškin
ti, nes d. šolomskas yra žino
mas geras kalbėtojas ir rašy
tojas gerų straipsnių. Bus pla
čiai aiškinama dabartiniai 
Lietuvos ir Europos nuotikiai, 
kurie yra labai įdomūs šiuo 
laiku. Taipgi bus svarbu ir 
tas, kad šiuo laiku sueina 20 
metų kaip gyvuoja Komunistų 
Partija čion Amerikoj. Svar
bu žinoti peržvalgą jos darbų 
ir jos ateitis. Todėl, "draugai 
lietuviai, privalome skaitlin
gai dalyvauti virš paminėtose 
prakalbose.

— o—
Didelis CIO Laimėjimas
Dar neteko sužinoti galuti

nai pasekmių iš kitų miestų 
balsavimo, bet jau yra davi
nių, kad Chrysler’io korpora
cijos darbininkai balsavo di
dėlė didžiuma už CIO UAW. 
Chryslerio dirbtuvės DeSoto, 
westsaides, sudarė net virš 80 
nuošimčių, už CIO. Kaip gir-

dėt, kitose dirbtuvėse 
kompanijos irgi labai dideli 
nuošimtis už CIO. Tas paro 
dė, kad Martino šarlatanam 
nebus kur slėptis daugiau .

Per pirmą pusmetį Clirysle- 
rio kompanija turėjo sudary
ti sutartį su darbininkais dėl

ttos lė^as. Taipgi, kurie žinote sa
vo pažįstamą ar draugą, ku
ris dar neskaito darbininkiško 
laikraščio, “Laisvės” ar “Vil
nies,” prašome priduoti jo
vardą ir antrašą, o vajininkai 
aplankys jį ir tas bus didelė 
pagelba platinimui ir gavimui

Kaunas* Nors šiemet vasa
rojimo sezonas buvo labai 
gražus ir Palanga turėjo va
sarotojų rekordinį skaičių 
(registruotų svečių buvo vir
šum 9,000), tačiau neramūs 
laikai Europoje ir mūsų va
sarotojus paskubino anksčiau 
grįžti į savo pareigų vietas. 
Palangoje paskutinėmis rug
pjūčio dienomis pajūris ištuš
tėjo ir dauguma vilų pradėjo 
užsidaryti.

Kaunas, šį rudenį žadama 
sutvarkyti čigonus, kurių Lie
tuvoje esama per tūkstantį ir 
kurie verčiasi visokiais nepro
duktingais, o labai dažnai net 
nusikalstamais verslais, kaip 
tai vagiliavimu ir kt.

Kaunas. Kauno mieste yra 
visų Lietuvos prekybos įmonių 
17, 4 nuošimčiai, Šiaulių apsk.
10.8 ir Panevėžio apskr. 7,6 
nuoš. Tuo tarpu kai bendras 
prekybos įmonių skaičius 
1938 m. apskritai padidėjo 5 
nuoš., Šiaulių apskr. padidėji
mas pasiekė 6,4, Kaune 7,8 ir 
Panevėžio apskr. net 11,2 
nuoš. Stambiausios įmonės te- 
besikoncentruoja Kaune, kur 
1938 m. turėjo savo patalpas 
65,6 nuoš. pirmos rūšies, ir
28.9 nuoš. antros rūšies įmo
nių.

Gardner, Mass.
Rugsėjo 13-tą d. Moterų 

Kliubas laikė susirinkimą. Bu
vo nutarta, kad susirinkimai 
būtų perkelti nuo antro tre
čiadienio į antrą' ketvirtadie
nį, nes trečiadieniais daug na
rių lanko vakarinę mokyklą, 
kuri m«sų miestelyj atsidaro 
spalių 2-rą d.

Specialus susirinkimas įvyko 
rugpjūčio. 28-tą. Moterys ap
svarstė aplinkybes, klausimus 
ir sutiko su teatro komitetu 
sulošt “SOS” arba “šliffbinę 
Iškilmę.”

Sekantis reguliariškas susi
rinkimas Lietuvių Moterų 
Kliubo įvyks spalių 12 dieną. 
Moterys yra kviečiamos atsi
lankyt skaitlingai, nes bus 
svarbių reikalų svarstymas.

—o—
Daug Mass, valstijos dirb

tuvių savininkai nepildo’ va
landų ir algų. įstatymo, kurį 
valdžia yra nustačius. Gard- 
ne*rio- čeverykų dirbtuves 30 
dirbančios moterys buvo pa
šauktos į teismą Bostone pri- 
rodyt, kad joms nebuvo už
mokėta reikalinga alga.

L. J. E.

So. Boston. Mass.

Bayonne, N. J.

Kaunas. Paskutiniais metais 
Lietuvos eksportas į atskiras 
valstybes vystėsi nevienodai: į 
Vokietiją, SSSR, Belgiją, Če
koslovakiją ir Daniją ekspor
tas padidėjo, o į Didž. Bri
taniją, Olandiją, Franciją, 
USA ir Švediją sumažėjo. Ek
sportas į Vokietiją yra padi
dėjęs net 81,2 nuoš. o eks
portas į Franciją sumažėjęs 
36,7 nuošimčiais.

* Kaunas. Vokietijos Lenki
jos karo pirmąją dieną Kau
nas pergyveno su rimtimi, bet 
be didesnio susijaudinamo. 
Mat, įgudę sekti įvykius per 
radiją, dauguma kauniškių ir 
rugsėjo 1 d. rytą anksti jau 
sėdėjo prie radijo priimtuvų, 
iš kurių 7 vai. ryto jau supra
to visą padėties rimtumą. Tai
gi, prasidedant įstaigose dar

Kubiliūno radio programa 
nedėlioj, spalio 8, iš stoties 
WCOP, 1120 k., prasidės 8:30 
ryte. Ją pildys dainininkas 
Ignas Kubiliūnas ir Frank Pe
traitis Rhythm Kings orkestrą.

—o—
Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos per Stoti WORL, 

920 Kilocycles
Šeštadienio, spalio 7, pro

grama. 8:30 iki 9 vai. ryte, 
bus sekanti:

1. Muzika ir dainos.
2. žinios.
3. Aštuntas Radio Kontes- 

tas.
/Sekmadienio, spalio 8, "V il- 

niaus Dienos programa, nuo 
9:30 iki 10:30'ryte, bus se
kanti :

1. Lietuvių Radio Kvarte
tas iš Bostono.

2. šešios'Birutės iš Bosto
no, vadovaujant Valentinai 
Minkienei.

3. Kalbės prof. Dr. K. 
Pakštas, svečias iš Lietuvos.

Kas Jau Buvo Jr Kas Bus
ALDLD 212 kuopa rugsėjo 

29 d. buvo surengus prakal
bas. Kalbėjo drg. L. Prūsei- 
ka, temoj, dabartiniai Euro
pos įvykiai. Kalbėtojas pui
kiai išaiškino tų politinių kri
minalistų darbus ir kaip So
vietų Sąjungos teisinga poli
tika nuplėšė tiems imperialis
tiniams sukčiams kaukes ir 
parodė pasauliui tikrą jų vei
dą. Taipgi iš L.^.Prūseikos-kal
bos klausytojai suprato, kad 
ir lietuviški tautiški politikie
riai pasijuto nemalonioj padė
tyj. Nes jie visą laiką daina
vo “mes be Vilniaus nenurim
sim,’ pinigus rinko atvadavi
mui Vilniaus, bet galų gale 
pasirodė, kad jie tik žmones 
apgaudinėja, o Vilniaus jie nė 
nesapnavo atvad.uot nuo len
kų. šiuom tarpu Raudonajai 
Armijai užėmus Vilnių ir pa
siūlius Lietuvos valdžiai pasi
imti Vilnių už dyką, tautinin
kų vadas A. Smetona su savo 
ministeriais atsisakė priimti, 
čia jau kiekvienam aišku, kad 
jie buvo ne Lietuvos patriotai, 
o Lenkijos ponų čebatlaižiai.

—o—
Šią žiemą Bayhnnėj bus 

daug parengimų. O artimiau
sias įvyks 14 spalio. Bus kon
certas ir balius, rengiamas L. 
A. U. Kliubo bendrai su Ba- 
yonnės R. A. C. itliubu. Pro
gramą išpildys Bangos Choras 
iš^ Elizabetho, Antanas Viš- 
niauskas (solistas) ir Brook- 
lyno Aido Choro gabiausių 
menininkų grupė iš 11 asme
nų, kurie vadinasi “Aidbal- 
siai,”’po vadovybe šalinaitės. 
Kitą dalį programos išpildys 
rusų kalboje.

Kaip matot, bus puikus kon
certas, o įžanga kaštuos tik 
35c. Jau daugiau nieko ne
begalima sakyt, tik tuojaus 
nusipirkt tikietą ir laukt 14- 
tos dienos spalio. ’ ,

Kliubietis.

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

šios programos girdimos še
šiose valstijose.

\ S. Minkus, 
garsintojas.

ateinančio laiko, kokios sąly
gos turi būt laikomos tarpe 
darbdavių ir darbininkų. Bet 
kompanija vis atsiprašė ir ne
darė išlygų. Bet dabar, 
kada matė, kad darbininkai 
nesvyruoja, kompanija pri
siuntė senas sąlygas, sulyg se
nos sutarties, ir prašė, kad 
Chrysler i o lokalai už girtų. 
Bet darbininkai kompanijos 
reikalavimą atmetė ir dabar
tiniu laiku eina svarstymas 
link naujesnių sąlygų dirbtu
vėj ir bus pateikta reikalavi
mas kompanijai trumpoj at
eityj. Alvinas.

--- o---  
Laikraščių Vajus

Kaip jau daugeliui yra ži
noma, nuo 1 d. spalio yra nu
tarta pradėti laikraščių vajų 
dėl gavimo naujų skaitytojų.

Mes gerai žinome, kad visi 
skaitytojai negali dalyvauti, 
arba nepasižada dalyvauti 
laikraščių vajuje. Bet visi 
skaitytojai gali , labai daug 
pagelbėti tiem j vajininkam. 
Todėl su šiuomi aš prašau vi-

naujų skaitytojų. Tą gali pa- j 
daryti visi mūsų draugai bei 
draugės.

Vajininkai šio vajaus yra 
sekami: Eastsidėj, J. K. Al
vinas, 10219 Russell; A. Va- 
raneckienė, 15529 Baylis; A. 
Mačys, 284 Rosedale. West- 
sidėj, J. Gugas, 1606 Spring
wells, ir pora kitų draugų. 
Todėl bile kokiam reikale 
pranešk ai* kreipkis 'pas virš 
minėtus vajininkus, o jūsų 
simpatija bus pasidarbavimas 
dėl mūsų darbininkiškų laik
raščių.

—o—
Aidiečiu Pirmas Koncertas
Detroito Aido Choras rengia 

diktą koncertą ir šokius spa
lio 22 d.. Lietuvių Svetainėj. 
Pradžia 6:30 vakare. įžanga 
35c. Prie koncerto rengiasi 
gana sparčiai ir aidiečiai ga
na puikiai dainuoja. Turi pa
mokas du syk į savaitę, 4097 
Porter svetainėj, penktadie
nių vakarais ir sekmadienių 
rytais, nuo 10 vai.

Alvinas.
sų skaitytojų, kad kurių, laik
raštis reikia atnaujinti, pri- 
duokite vajininkam, o jie 
jums sutaupius persiuntimo

Laisvės Didieji Parengimai
Prašome įsitėmyti šiuos parengimus ir būti 

pasirengusiems juose dalyvauti

PHILADELPHIA, PA.
Spalio-Oct. 22 d., New Auditorium salėje, 711-15 Snyder 
Ave., Philadelphia, Pa., bus bankietaš, koncertas ir šo
kiai. Koncertas prasidės 3 vai. po pietų, bankietaš 6 vai. 

ir šokiai 7 vai. vakare.

BROOKLYN, N. Y.
Vietinis “Laisves” koncertas šiemet bus 12 d. Lapkričio- 
Nov'., Labor Lyceum salėj, 949 Willoughby Ave., Brook- 
lyne. Koncertas prasidės 3:30 vai. vakare, šokiai 7 vai.

Ko Nori 
Kunigas 
Coughlinas?

Kaina 5c

Išleido 
'Laisvė'

1939

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

PARAŠE

R. MIZARA

| Camden. N. J.
Mū.u miesto LDS 116 kuo- , ‘ , . . .I pele, nors ir mažais žingsniais 

žygiuodama pirmyn, turi už 
garbę atsirekomenduoti, kad

l ir mes dalyvaujame naujų na-
rių gavimo vajuj. I kuopą 
gauta dvi narės — M. Mi
liauskienė ir A. Dalikienė.

Dėl patogesnės darbuotės, 
tapo pakeista ir susirinkimų 
diena. Nuo dabar susirinki- 

Įmai bus laikomi kas pirmas 
i penktadienis kiekvieno mėne- 
Įsio nuo 7 vai. vakarais. Se
kantis susirinkimas pripuola 3 
d. lapkričio, 686 Central Avė.

Kad paakstinti camdenic- 
čius prie veiklesnės darbuo

tės, greitoj ateityj nutarta su- 
' rengt prakalbas. Kada ir 
kur p r akai b o s įvyks, bus 
pranešta per apgarsinimus, 
šiuom tarpu tik noriu išreikš
ti savo pageidavimą, kad i 

I prakalbas, susirinktų visi Cam- 
deno lietuviai ir susipažintų 
su Lietuvių Darbininkų Susi- 

i vienijimo organizacija ir Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugija. Senas Vincas.

“(kaukite “Laisvei"1 Naujų
Skaitytoju.

RUDENS MADOS 
JAUNŲ VYRŲ 
OVERKOTAI 
madų ir dėl kokybės drabužio,

NAUJAUSIOS
VYRŲ IR

SIŪTAI ir
Jei jūs esate patiklus dėl

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 
drabužj dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
$22.50
$25.00

Vertes už $16.50
už $19.50Vertės

Vertes $30.00 už $22.50
Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 

drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Office Phone
EVorgreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., i Brooklyn, N. Y.

jQ VIENATINIS LIETUVIŠKAS 

71' JŽįfe, KABARETAS
K STANLEY MISUNAS

I \ Savininkas

Muzika iHFloor Show kiekvieną j penktadienį ir šeštadienįW /V / Degtinės, Konjakai, 'Vynai,
\ \j/ Alus ir Valgiai
)/ U PARAMOUNT CABARET

J/ 473 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
S / ' Prie R. K. O. Republic Teatro
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Hartford, Conn.
Biskis iš Mūsų Kolonijos 

V eikinio
Rugsėjo 21 d. L. Choras 

turėjo mėnesinį susirinkimą, 
kuriame nariu dalyvavo ne-, 
mažai. Pasirodė iš įvairiu ra
portu, kad kuopa gana pla
čiai pasibrėžė darbuotis kul
tūriniam darbe žiemos sezo
nu. Raportavo komisija tea
trų rengimo. Jie jau turi vei
kiančias ypatus dėl veikalo 
“Bomba” ir tuojau pradės ' 
mokintis. Likosi išrinkta net 
šeši delegatai į LMS Conn. 
Valstijos Apskričio suvažiavi
mą^ kuri satsibus spalio 8 d., 
Hartforde. Ir ant vietos nu
tarė, kad būtų paruošti pietūs 
dėl delegatų.

Buvo išduotas raštiškas ra
portas iš moterį] visuotino su
važiavimo. Mat, delegatė d. 
E. Kansas iŠ priežasties darbo 
pati negalėjo pribūti. Bet jos į 
raportas buvo gana aiškus. I 
Davė suprasti, kad šis suva
žiavimas atliko naudingų dar- 
bų ne vien moterų organiza
vimui, bet, ir visam darbinin
kiškam judėjimui. 

—o—
Puikiai Pavyko Parengimas
Rugsėjo 2 I d. A. L. L'. P. N. 

Kl’ubas turėjo dėl naudos šia- I 
tymo svetainės pikniką su į 
programa. Programą išpildė 
Laisvės (Jioras su L. Stygų 
Orkestrą, vadovybėj drg. V. ■ 
Visockio.

Publikos dalyvavo su \ irs , 
tūkstantis. Tai pasirodo, kad ' 
kaip vietiniai, taip ir apylin- j 
kiniai lietuviai pilnai pritaria j 
kliubiečių užsimojimui staty-I

Skyrius. Manome sudaryti di
delę ir įvairią programą. Kas 
dalyvaus programoj, tai šį sy
kį dar neminėsiu visko, bet 
tik paminėsiu vieną brangią ir 
gerbiamą dainininkę, kuri 
dainuos šioje iškilmėje,' tai 
bus d. L. Kavaliauskaitė, iš 
Brooklyn, N. Y. Apie drg. L. 
Kavaliauskaitės gabumus dai
navime esate visi girdėję. Tik 
reikia pasidžiaugti, kad ji dar 
sykį atlankys mus ir palinks
mins mūsų publiką savo gra
žiomis dainomis. Mes laukia
me, jūsų, drg. Kavaliauskaite.

Ši didelės svarbos iškilmė 
įvyks šeštadienį, spalio 11-tą 
dieną, Lietuvių Svetainėje, 
315 Clinton St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Mes vietos lietuviai 
komunistai prašome kaip vie
tos, taip ir plačios apylinkės 
publiką ne rengt nieko tą die
ną, bet visiems dalyvauti šia
me parengime ir padaryti jį 
svarbiu ir pasekmingu.

Rengėjai.

Apsimaskavęs Naziii Laivas 
Skandintojas?

London.—čia yra spėji
mų, kad gal tai ginkluotas 
prekinis Vokietijos laivas 
paskandinęs Anglijos laivą 
“Clement” netoli Brazilijos. 
Tas vokiečių laivas buvęs 
apsimaskavęs kaip “Belgi
jos tavo vinis laivas.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, spalių 8 d. Olympia 
Parko įvyks piknikas, Worcesterio

dalyvauti. Pikniko Rengėjai.
(235-236)

WORCESTER? MASS.
ALDLD 155 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 9 d. 
spalių, 7:30 v. v., Liet. Svct., 29 En
dicott St. Kviečiame nares dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių prirašyti į 
kuopų. (235-237)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 9 d. spalių, 8 v. v., Liet. 
Isvet., 853 Hollins St. Visi nariai 
i kviečiami dalyvauti šiame susirinki- 
I me, nes jau knygas iš Centro ga
vome. Kurie užsimokėję, gausite

1 naudingų knygų. — A. V. 
(235-237)

I --------------------------------

BALTIMORE, MD.
Sekmadienį, spalių 8 d., įvyks 

į prakalbos Lietuvių Svot., 853 JIol- 
' tins St., Batlimore, Md. Pradžia 7 
vai. vakaro. Kalbūs R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius. Anglų kalboj 
kalbės Alb. E. Blumberg. Įžanga 
veltui. Visus ir visas kviečiame atsi
lankyti. —- Lietuvių Komunistų Par
tija. (234-236)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras ruošia vakarienę 

su gražia programa ir šokiais. Įvyks 
spalių 8 d. A. ir J. Kasmočių Svct., 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 vai. v. 
Rankioto bilietas $1.00, šokiams 35c. 
Geo Kazakevičiaus orkestrą iš 
Brook lyno grieš šokiams. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkes svečius da
lyvauti ir linksmai laikų praleisti.— 
Kom. (234-236)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kp. didelės vakaruškos 

įvyks spalių 7 d., 7 vai. vak. ir(tęsis 
iki vėlumos. Šokiams gros'gera mu
zika. Bus dovanos su įžanga, L. D. 
Svetainėj, 920 E. 79th St. Įžanga 
20c. Kviečia Komitetas. (233-235)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 8 d., 2 vai. po pietų, Baka- 
nausko Svct. Visi nariai dalyvaukite 
ir pasimokėkite šių metų duokles, 
galėsite pasiimti naujų išleistų kny
gų. —- Kom. (233-235)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 12-to Apskričio valdybos ži-

OAKVILLE, CONN.
LDS 31 kp. rengia pasilinksmini

mo vakarėlį, sekmadienį, spalių 8 
d., V. Ploplio ūkėj, Falls Ave. Bus 
pagaminta skanių gėrimų ir valgių, 
kuriais galės pasinaudoti suaugusio-

ji ir jaunuoliai, taipgi turėsime ge
rą muziką. Visi linksmai .praleisime 
laiką.. Būtų dar linksmiau, jeigu 
galėtume tą dieną prirašyti kuodau- 
giausia narių į LDS — Užkviečia 
Kom. (233-235)
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IGNAS SUTKUS' i

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į 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.

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų

me svetainės.
Atsirado net ir tokiu drau

giją, kurios suteikė finansiš
ku dovanu, švento Jono E- 
vangclisto Draugija davė $15 
ir A. L. S. kuopa $10.

' Tvarka buvo pavyzdinga. 
Visi ja gėrėjosi, labiausia pa
tarnavimu virtuvėj. Už tai 
yra didelė garbė draugėms! 
moterims. Mat, kaip šis kliu- 
bas susideda vien tik iš vyru, 
tai jos, suprasdamos rengimo 
tikslą, apsiėmė liuosnoriai. 
šios draugės darbavosi: M. 
Kelenienė, V. Kazluvienė, Va
siliauskienė, M. Pilkauskienė, 
Kulienė, Taraškienė ir Jas- 
mantienė.

5:30 vai. vakare kliubo. pir
mininkas J. P., atidarydamas 
programą, trumpai paaiškino 
parengimo tikslą ir perstatė 
L. Chorą su stygiečiais. Kaip 
visuomet jie atsižymi, taip ir 
šį sykį buvo apdovanoti tūks
tantinės publikos griausmin
gais aplodismentais.

Dar turiu priminti, kad F.

Lietuvių Politinio Sąryšio. Bus įvai
rių žaislų, dalyvaus daug politikie
rių. Linksmins Kovccko Orkestrą. 
Užkviestas ir Jack Sharkey, buvęs 
pasaulinis čampionas kumštininkų.

niai. Sekmadienį, spalių 8 d., įvyks 
Apskričio Valdybos susirinkimas 10- 
tų vai. ryto pas draugus Bagužins- 
kus, Wyominge. Prašome narių da
lyvauti laiku, nes turėsimo svarbių 
dalykų tartis. (233-235)Kviečiame vietinius ir iš apylinkės

Pi kūno orkestrą gana šoki
kams atsižymėjo.

Jau maždaug sužinojau ir 
pelną. Liko apie $550.> Tai 
labai graži parama minėta
jam tikslui. Rengėjai pilnai 
pasitenkinę, kad liko sumušti 
visi rekordai Lietuvių Sąryšio 
darže praeities piknikų. Tai 
iš to dabar gali visi suprasti, 
kad kliubo ^įtekmė gana plė
tojasi tarpe lietuvių.

- Nemunas.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Komunistų Veikla
Pastaruoju laiku vietos lie

tuviai komunistai, apart visų 
kitų svarbią darbą, daug 
svarbos deda ir į tai, kad pa
sekmingai apvaikščiojus 20 
metą nuo įsikūrimo Komunis
tą Partijos Suvienytose Vals
tijos. Sykiu tada įsikūrė Kom
partijos skyrius ir lietuvią tar
pe. Tai dabar vietos lietuviai 
komunistai ir deda dideles 
pastangas, kad šis apvaikščio- 
jimas būtą vienas iš pasek- 
mingiausią, kurie kada yra 
buvę.

Lietuviai partijiečiai kvietė 
ir kitas draugijas bendrai 
veikti šiose iškilmėse. Berods 
yra jau prisidėję LDS 6 kuo
pa ir LLD 20 kuopos Moterų

SVARBIOS KNYGOS
Dar turime keletą knygų

PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS

KAINA $1.00

• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
1 >

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaiiies progresui ir pažangai. 

9,3 puslapių. /•' įą >
KAINA 50 CENTŲ T

............... .. ■■■■■■ •

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Paraše Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolčs Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Paraše Pranulis

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

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

“L A I S V e”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

AND

Fair view Restaurant & Bar

Telephone: Ilave'meyer 9-9118I

Vieta mašinom pastatyt. Si įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance j fėrus.

110-62 Corona Ave.

3 
3

3 
3

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
I Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

CORONA, L. L, N. Y

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

tiquor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

I

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

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

priežasties slogos—šalčio x

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Lietuviy Kestaurantas
BAR ir GRILL

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE 

Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI LR
STIPRŪS VALGYDAMI “

Q ° z
OJ7Z* O z

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 

jnau jus 
: sudarau 
rikoniškais. 
kalui esarit ir 

įipadidinu tokio 
# dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES
kamp. Broadway

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

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

BROOKLYN, N. V.
Tel.: Glcnmore 5-6191

Namų Rakandų Krautuve

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

♦

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

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

E
Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija 3
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

po $2.45 į mėnesį

5

S■ —

E

E
Telefonas

EVergreen 7-6673

Divonai-lždangai-Linolijos

E 
E 
E 3

3
3
3
3

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y. E

3 
3

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

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

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

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų
11Q EAST 16 ST., NEW YORK, N. Yv 

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

E

E

Taipgi yra kitas garsus Edisono bargenas, kuris kainuoja $59-95. 
Jis prasidės tuojau po šio išpardavimo.

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

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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SKELBKITES “LAISVĖJE
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Aštuntas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Spalių 6, 1939

NwYorko^/aWZliiiiH
Šį Vakarę Veteranams 

Paremt Pramoga
Kovojusiems Ispanijoj ame

rikiečiams Lincolno Brigados 
nariams paremti šį vakarą 
New Yorke ruošiama nepa
prastai įdomi ii* smagi pramo
ga, kurios visas pelnas eis su
žeistu veteranų paramai, Pro
ga smagiai laiką praleist ir 
paremt veteranus.

Dalyvauja Claude Hopkins 
ir jo garsus benas, Beverly 
White. Orlando Roberson, 
Sherry Britton ir daugelis žy
mių scenos ir judžių aktorių.

Įvyks penktadienį, spalių 
6-tbs vakarą, Manhattan Cen
ter, 34th St. ir 8th Avė., N. Y. 
Bilietai po 50c, iš anksto gau
nami Darbininkų Knygynuo
se.

Perrokavimas Balsy 
Nepagelbėjo

Pralaimėjęs demokratų no
minacijas į Generalių Sesijų 
teisėjus, dabar esąs - teisėjas 
Jacob Gould Schurman, Jr., 
pareikalavo peirokuot balsus, 
kaltinant, kad jo oponentas 
turėjęs neteisėtų balsų.

Perrokavimą gavo. Pasirodė, 
kad neteisėtų balsų buvę, bet 
jų buvę paduota už abu.

Pasekmės perrokavimo to
kios: nuo Schurmano oponen
to Goldstein nuimta 11 balsų, 
bet nuo paties Schurmano nu
imta 35 balsai. Dabar už 
Goldsteiną liko 1,947 balsai, o 
už Schurmaną 962.

“GORILA MOTERIŠKE”
PAVIRTO VYRU

Vienas iš pasilinksminimo 
zonos “stebuklų” Pasaulio Pa
rodoj iš aukštumų nusileido 
ant žemės, kaip nusileidžia ir 
pasidaro nestebuklingais visi 
“stebuklai,” kada į juos aty- 
džiai pažiūrima.

Vieną ’ankstybą rytą perei
tą savaitę, Frances Murphy, 
barzdota “moteriškė” arba 
kaip' pasilinksminimų zonoj 
vadinta “gorila moteriške” va
žiavo subve. čia pat važiavęs 
tūlas John Durkin bandęs 
“ją” pabučiuot ar kaip ten 
kitaip buvę. Pasekmė buvo 
ta, kad “panelė” Murph y pa
sijuto “įžeista” ir patraukė 
Durkiną teisman už neprašy
tą meilę. Tačiau ir pati “p-lė“ 
Murphy paimta Bellevue ligo
ninėn “egzaminams.”

Po to, kas dėjosi Bellevue, 
paskelbta, kad “barzdotoji 
panelė” pavirto į tikrą ponai
tį. Jis paliktas kalėjime po 
$1,500 kaucijos. Kai kas sa
ko, kad jisai buvęs auklėtas 
kaip mergaitė ir taip manęs 
apie save, tačiau tas atrodo 
lygiai įtikinančiai, kaip k a d 
atrodė ii- pirmiau buvusioji 
“barzdota panelė” perstatyme 
“Strange As It Seems.”

Barzda pas ponaitį Francis 
Murphy pasiliko kaip buvo 
pas “p-lę Frances,” bet ma- 
Jiavotus nagučius ir sijoną 
prarado.

Majoras atmetė pasiūlymą 
statyt Independent Subvės 

’ 181st ir 190th St. stotyse kel
tuvus, pamatuodamas, kad 
tam nėra budžete pinigų ir 
kad paskui to paties galėtų 
reikalaut kitose stotyse.

Unijos Prašė Roosevelto 
Išlaikyt Šalį nuo Karo
Dvi New Yorko CIO unijos 

šiomis dienomis pasiuntė pre
zidentui Kooseveltui rezoliu
cijas, prašančias saugot šalį 
nuo įsikišimo į karą. Viena 
unija, susidedanti iš jaunų 
žmonių, rašė:

“Did žiuma iš mūs esame 
amžiuje, iš kurio parenkama 
pirmosios karo aukos,” sakė 
jaunieji amerikiečiai, prašy
dami prezidentą nedvejojan
čiai pasakyt abiem kariau- 
jančiom pusėm, kad “Ameri
ka nestatys pavojun savo tai
kos rėmimu vienos ar kitos 
pusės.”

Urmu Pardavyklų Darbinin
kų Unijos 65-to Lokalo ma
siniame mitinge, kuriame da
lyvavo 4,500 narių, pereitą 
penktadienį, Manhattan Cen
ter, vienbalsiai ir entuziastiš
kai priėmė laišką, raginantį 
saugot Ameriką nuo karo ir 
pareiškiant pasitikėjimą pre
zidento taikos pastangomis, 
“jei jos iims visus reikalingus 
žygius prieš karo rengėjus, 
kurie skelbia karą darbininkų 
teisėms namie ir nori mus 
įtraukt į karą užrubežiuose.”

Gina Nekaltą Negrą
Brooklyne išsivystę savas 

Scottsboro, kada John Wil
liams, jaunas negras, apie me
tai atgal tapo įkalintas sufrė- 
muotu 'kaltinimu žaginime. 
Kaip tyrimai parodė ir pati jį 
skundusi mergina prisipažino, 
Williams skųstas tik už 28 
dienų po menamo “žaginimo,” 
kada frėmuotojai susitarė.

Yra įsisteigęs platus Wil- 
liamsui Gint Komitetas iš į- 
vairiausių organizacijų atsto
vų. Jo byla bus pernagrinėja- 
ma Apeliacijų Teisme spalių 
11 d.

Moteriškė Apgaulėmis 
Surinko $1,000,000
Areštuota Mrs. Lydia B. 

Koch, 55 m., 825 Fifth Ave., 
kaltinama iš senyvų tarnų ir 
iš daugelio ponų surinkus virš 
milioną dolerių, kuriuos jiems 
pasakojo įvesdinanti į kokias 
didelės vertybės korporacijas, 
už kurių reikalų vedimą var
žančiosios net Anglija su Ru
sija. Ji kaltinama surinkus 
$1,024,454 p a r d a v i n ė d a m a
tuos “daug turto žadančius” 
šėrus.

Sakoma, kad jinai jau 1923 
metais buvus nuteista už nau
dojimą pašto apgavingiems 
tikslams, bet ji išsisuko ir vėl 
tapo ponia, kad lengviau ap
gaudinėt žmones.

Reakcininkai Norėjo 
Komunistą Vardo

Brooklyno Aukščiausio Teis
mo teisėjas Peter P. Smith 
neleido tūlam Simeon J. Beck- 
ermanui, 2150 Creston Ave., 
Bronx, įsikorporuoti po Ko
munistų Partijos vardu. Tei
sėjas jam pasakė, kad jis ne
gali gaut įkorporavimo doku
mentų be tos partijos apskri
čio komiteto pirmininko pa
rašo.

Klausinėjamas, Beckerma- 
nas aiškinęsis, kad jis neken
čiąs Komunistų Partijos ir tuo 
būdu norėjęs ją “išvaryt iš 
biznio.” Pats sakėsi esąs re- 
publikonas.

'Kokius būdus jis būtų var
tojęs tokiam “išvarymui iš 
biznio,” nesako, tačiau žinia, 
kad reakcininkams jokia prie
monė nesvetima kovoj prieš 
kortiunistus ir visus pažan
giuosius. T—as.

KRAUJO LAŠAI IŠDAVĖ 
PLĖŠIKĄ

Suimtas tūlas Noel Smith, 
kaltinamas su kitu vyru atėjęs 
viešbutin Berkeley, 170 West 
74th St., N. Y., anksti trečia
dienio rytą, ii- grasinant šau
tuvu įsakęs vedėjui Fraser ir 
sargui Lee nesi judint.

Skersai gatvę buvęs policis- 
tas pastebėjęs plėšimą ir įė
jęs prieangiu paleidęs šūvi. 
Kulka suaižius stiklines duris, 
kaip tik plėšikams pro jas bė
gant. Plėšikai sušokę taksėn 
ir \pasprukę.

Keliom minutėm vėliau, ki
toj vietoj, civilis praeivis ra
portavęs kitam sargybiniui 
policistui, kad jis matė sužeis
tą žmogų išvedant iš taksės. 
Policistas rado toj vietoj krau
jo ir sekdamas kraujo lašus 
nuėjo į apartmentą, 246 W. 
73rd St., kur Smithą suėmė.

Areštuota ir Mrs. Catherine 
T. Sims, kurios apartmente 
Smithą rado.

Long Island City teisme 22 
asmenys, kaltinti gemblerys- 
tėj, sumokėjo valdžiai baudo
mis $1.020.

Išplatins Milioną Kopijų 
Browderio Prakalbos

Anglų kalboj išleista bro- 
šiūraitej vėliausia komunistų 
vado Earl Browderio prakal
ba “Keno Yra šis Karas?” 
.būsianti paskleista po visą ša
lį, atspausta milionas kopijų. 
New Yorko mieste jos išpla
tins 300,000 kopijų, anglų ir 
žydų kalbose.

Piliečiai Reikalauja 
Nugriaut Fulton St. “El”

Nepaklausoma Kandidatė j 
---------- i 

Mrs. Ellen Agnes Olson pa- Į 
skelbė nepriklausomai kandi
datuosianti iš Brooklyno į 
Miesto Tarybą. Jos progra
moj esą 3 punktai: stojanti 
už legalizavimą miestavų lo
terijų, už statymą tilto ir už 
nauja Raymond St. kalėjimą.

I

Mrs. Emily Hull,. 65 me-į 
tų, rasta negyva savo namų ; 
maudynėj, 418 W. 19th St.

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

' LeVANDA j
FUNERAL PARLORS i

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA į

(Tėvas ir sūnus Leva odaliskai) j

UNDERTAKER i
i

337 UNION AVĖ. ! I
BROOKLYN N. Y.— . . . -

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai l’atryę Barberiai

Telephone: EVergreen 8-9770

Ji Vė! Gina Savo Šunį
/

Mrs. Helene Browne, 809 
Ditmas Ave., kurios šuo perei
tą pavasarį buvo nuteistas 
mirtin už tris įkandimus, bet 
atleistas nuo bausmės, jei 
'‘pasitaisys,” dabar vėl pasi
samdė advokatus ir “vardan 
konstitucijos” gins savo 
“Bob.” Mat, jis ir vėl įkando 
praeivį, o jo savininkė vis te
bemano, kad praeivių kojos 
mažai tereiškia prieš jos šune- 

' lio pasismaginimą.

Rinkimų Vajaus Prakalbos
Spalių 27 d., penktadienyj, 

vakare, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo salėj, įvyks Cacchione 
kampanijos prakalbos. Kal
bės lietuviai ir pats Cacchi
one, Komunistų Partijos kan
didatas į N. Y. Miesto Tarybą.

Prašome kitų organizacijų 
tą vakarą nerengt kitų mitin
gų.

Pereitais rinkimais Cacchi- 
onės išrinkimui trūko mažiau 
negu 300 balsų. Prašome vi
sų Brooklyno piliečių šįmet iš 
anksto pasirūpint, kad Cac
chione. būtų išrinktas.

Pirmiausia reikia pasirūpint 
užsiregistruot. Registracija 
prasidės su šio mėnesio 9-ta 
ir baigsis su 14-ta diena.

Liet. Kom. Kuopos 
Rinkimų Komisija.

Turgavietės Atidaryme 
Kalbėjo už Taiką

Antradienį atidaryta trečia 
didžiausia miestava turgavietė, 
kurioj talpinasi 137 standai, 
seniau būdavę atvirose gatvėse. 
Randasi prie 13th Avė. ir 39th 
St.

Kalbėdamas atidarymo cere
monijose, majoras LaGuardia 
pakartojo savo mintį už Ameri
kos nesikišimą į šį karą ir 
prieš karo pelnagrobius, saky
damas, jog norima, kad “mūsų 
žmonės gyventų taikoj, o ne 
/mirtų karuose.“ Taipgi jis sa
kė, kad “nėra jokio reikalo kelt 
kainas.”

WPA Protesto Mitingas 
Šį Vakarą

Workers Alliance šaukia 
masinį mitingą spalių 6-tos 
vakarą protestui prieš naujus 
nukapojimus algų baltakalnie- 
riams W P A darbininkams. 
Mitingas bus Manhattan In
dustrial High School patalpo
se, Lexington Ave. ir 22nd 
St., New Yorke.

Algos dabar nukapojamos 
naujovišku būdu, perskirstant 
darbininkus į skirtingus laips
nius. Toks perlaipsniavimas 
nukapos algas tūlų po $4.80, 
o kitų net po $19.20 per ke
turių savaičių laikotarpį.

Naujas nukapojimas palie
čia čionai apie 13,000 baltą- 
kalnierių darbininkų. Patsai 
pamatas Šio nukapojimo, ži
noma, ne naujas, tai pasekmė 
Woodrumo akto, tik sistema 
pravedimo nauja, nes nekapo- 
jama visiems iš eilės, bet pa
skirstoma į grupes.

Gatvekariui Susidūrus su 
Troku, 15 Sužeista

Penkiolika asmenų sužeista 
ar sukrėsta DeKąlb Avė. gat
vekariui susidūrus su troku 
prie Steuben St. N. Yeso- 
witch, 23 m., nuvežtas Kings 
County ligoninėn. Motorma- 
nas ir kiti keleiviai * lengviau 
sužeisti ir ant vietos apžiūrė
jus nuvyko namon. Trokma- 
nas nesužeistas. Klaidingai 
suprastas signalas buvęs prie
žastimi nelaimės.

John Mooney, Jr., 4 metų 
vaikas, palindo po ledo troko 
užpakaliu trokui stovint ir ta
po mirtinai sutrėkštas trokui 
pasijudinus prie Bergen' St. ir 
Rogers Ave.

Brooklyno Pilietinė Sąjunga, 
susidedanti iš biznio, pilieti
nių ir bažnytinių grupių, pra
šė majoro, Sąmatų Tarybos ir 
'Tranzito Komisijos tuojau 
nugriaut 5 mylias Fulton St. 
viršutinio gelžkelio (elevat
ed), kuris nenumatyta miesto 
važiuotos apjungimo progra
moj. Jie sako, kad ilgiau pa
likimas to griozdo mažina 
nuosavybių vertybes.

Majoras LaGuardia, kaip 
žinia, senai jau sumanė praša
lint tą liniją, bet tam reika
linga tam tikrų įstaigų bei 
komisijų veikla.

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus dirbti 

vištų ūkej, būtų gerai kad mokėtų 
biskj gaspadoriauti, nes kartais rei
kia ką nors pataisyti. Karvių melžt 
nereikės. Kas liečia užmokestį ir 
daugiau informacijų prašau rašyti 
laišką: Mary Jasulaitis, Box 37A, 
Moosup, Conn. (234-236)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys su visais parankumais gyven
ti, galima pagaminti ir valgį. Ma
tyti galima nuo 5 vai. vakaris. Mrs. 
Katie Petlitzky, 253 Hopkins St., 
Brooklyn, N. Y. Willimsburgh sek
cijoj, arti traukinių linijų į visas 
dalis New Yorko miesto.

(234-236)

Pasirandavoja kambarys vyrui ar
ba moterei. Valgį turėsite patys 
gauti restaurante, nes savininkė dir
ba. Dėl daugiau informacijų prašau 
kreiptis po antrašu: 43 Montrose 
Ave., (dvejais laiptais), Brooklyn, 
N. Y. (233-235)

VISŲ ATYDAI
Pirma Grybų Pare

Šiame sezone įvyks šią

Subatą, Spalių 7 d. 
9 vai. vakaro 
Atminkite vietą

Oasis Bar & Grill
914 Broadway, Brooklyn

Visus kviečiame dalyvauti. 
Skanūs grybai Ir gera muzika.

Sav. M. LAUKUS.

.1. 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.
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
jį................................................... . ..............

Amerikos Pirmas Puikiausias 
Riešinis Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon... ir lai
ku pietų ... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių . .. pasitįkiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

Robert Lipton
Įsteigtą nuo 1892 pietų 

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

Tel.: Stagg 2-2173'

EKSPERTAI TAISYME 

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

206 WEST FRONT STREET 
.... V----------------------- -—

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1-2 p. p.
6- -8 va k.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—S vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterlo stoties

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

—

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

4- 4*
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

•?* 4*
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir, daržovių, virtų ir žalių.

Lietuvių Kuro Kompanija 
JDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

©

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

Telefonas EVergreen 7-1661

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1Ų
GRAŽUS PAVIL1ONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYtF
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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




