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

Kai visi pasaulio lietuviai di
džiuojasi ir džiaugiasi Vilniaus 
krašto laimėjimu Lietuvai, tai 
mūsų broliai menševikai nuleidę 
nosis vaikštinėja. 0 jų pats čy- 
fas, Pijus Grigaitis, “Naujie
nose” spalio 13 d., net garsiai 
sušunka: “Ta Stalino dovana 
Lietuvai nėra teisėta!”

O kodėl neteisėta? Ogi todėl, 
kad Chamberlaino valdžia pasa
kė Lietuvai Vilniaus krašto ne
pripažįstanti.

Ar reikia už tai kaltinti 
Chamberlaina? Jokiu būdu ne
reikia ir negalima, pagal Gri
gaitį. Vietoj pasmerkti iCham- 
berlainą, o jis išbjaurioja Sta
liną. Dar daugiau: jis visai be
gėdiškai pateisina ir apgina 
Chamberlainą. štai ką jis sako:

“Galima, žinoma, daryti prie
kaištus Anglijai, kad ji nėra 
bešališka, nes pernai metais ji 
neprotestavo, kuomet lenkai 
ginkluota jėga pasigrobė Čeko
slovakijos distriktą Tiešeną. 
Lietuva smurto prieš Lenkiją 
nevartoja.

“Bet reikia atsiminti, kad da
bar eina karas, o karo metu 
neutralių valstybių elgesiai yra 
daug aštriau sveriami.”

Šitaip begėdiškai išeiti prieš 
Lietuvos interesus ir teisinti, 
ginti Anglijos plėšikus gali tik
tai Chamberlaino agentas. Ištie- 
sų dabar menševikų spauda pa
virto Chamberlaino propagan
dos agentūra.

Iš po Lenkijos imperializmo 
letenos išlaisvinta Ukraina ir 
Baltarusija neužilgo nusibal-l 
suos, kokios santvarkos jos no- ( 
ri. Visuotini žmonių balsavimai 
įvyks spalio 22 d. Jie galės pir
mu sykiu laisvai išsireikšti, nes 
nuo jų sprando jau nuverstas 
ponų jungas ir svetimo imperia
lizmo letena.

Popiežius Pijus XII perdaug 
kišasi į svietiškus reikalus. Jo 
laikraštis “Osservatore Roma
no” užpildytas kurstymu žmo
nių visam pasaulyj prieš .komu
nizmą ir Sovietus.

Kaip sau norite, bet toks pa- 
pos elgęsis labai netinkamas. 
Vietoj visus žmones lygiai my
lėti, kaip kad, pasak bažnyčios, 
Kristus savo pasekėjams prisa
kė, tai popiežius vienus prieš 
kitus piktai kursto. •

Puikiai ir sistematiškai auga 
Sovietų Sąjungos socialistinė 
gamyba. Štai šiemet per pirmu
tinius devynius mėnesius gamy
ba abelnai pakilo virš 15 nuoš.

“Pravda” sako: “Socialistinė 
Rusija per devynius mėnesius 
padarė daugiau industrinių 
produktų, negu caristinė Rusija 
padarydavo per dešimt metų!”

.Tai yra kuo pasididžiuoti.

Vienas kvailelis vienam lietu
viškam laikraštyje sapalioja, 
būk Sovietų armija suvalgy
sianti visą Lietuvos duoną, o 
lietuviai turėsią badauti. Jis 
mano, kad jis išdėstė labai ra- 
zumną filozofiją. Bet ta jo fi- 
lozofija yra taip kvaila, kaip ir 
jis pats.

Kaip tik priešingai: Laimės 
Lietuvos žmonės, o ypač vals
tiečiai. Darbų bus daugiau, že
mės ūkio produktų kainos pa
kils. Juk iki šiol Lietuvos kai
mas vargo pirmiausia dėl to, 
kad beveik už dyką turėdavo 
savo produktus atiduoti. Dabar 
tie dalykai turės pasitaisyti.

ORAS
ORAS. — Šilčiau, dalinai 

apsiniaukę.
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LDS Centro Valdyba 
Pasveikino Černių

GRINAI ATGRIEBĖ NUO JAPONU EILE . 
MIESTU; IŠŽUDĖ DAUG PRIEŠU

NUĖMIMAS GINKLU EMBARGO VESTU 
AMERIKA I KARA SU VOKIETIJA

Washington. — Jeigu; to sumanymą dėlei ginklų 
Jungtinių Valstijų kongre- embargo nuėmimo, tačiau, 
sas atšauktų dabartinį be- reikalauja išbraukt iš to su- 
pusiškumo-embargo įstaty- manymo žadamą 90 dienų 
mą ir atidarytų praleidimą bargą perkantiems karo 

reikmenis iš Amerikos.

Ir Molotovą

Lenki] Atstovas Protes
tuoja Lietuvai, Kad 
Jinai Priėmė Vilnią
Kaunas. — Buvusios Len

kijos atstovas Fr. Charwa- 
tas šičia užprotestavo Lie-i 
tuvos valdžiai, kad jinai' 
prijungia Lietuvai Vilnių,I 
gautą iš Sovietų, kaipo su
dėtinę dalį Lietuvos valsty
bes. Charwatas užreiškė, | 
kad Sovietų Sąjunga netu
rėjus jokios teisės priskirti 
Lietuvai Vilnių ir Vilniaus 
kraštą. Pasak lenkų atsto
vo Charwato, tai tik Lenki
ja ir Lietuva tarpusavyje 
tegalėtų spręst Vilniaus 
klausimą.

šitaip užprotestavęs Lie
tuvai dėl Vilniaus, ponas 
Charwatas išvažiuoja iš 
Kauno. '

Pereitą šeštadienį Brooklyne įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Centro Valdybos suvažiavimas, 
kuris, be ko kitko, nutarė pasiųsti sekančio turinio 
kablegramas:
Generolas Černius,
Ministeris Pirmininkas,
Kaunas, Lietuva.

Varde 9,000 savo narių Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Centro Valdyba savo posėdyje, spalių 14 d., 
1939, sveikiną Lietuvos vyriausybę su Vilniaus Lietu
vai atgavimų ir padarymu bendros apsigynimo sutar
ties su Sovietų Sąjunga.

Prezidentas
R. Mizara.

V. Molotov,
Pirmininkas Liaudies Komisarų,
Maskva, Sovietų Sąjunga.

Savo susirinkime 1939 m., spalių 14 d., Centro Val
dyba Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Jungtinėse 
Valstijose, vardu savo 9,000 narių, sveikina didžiąją 
Socialistinę Sovietų Sąjungą už senosios Lietuvos sos
tinės Vilniaus sugrąžinimą Lietuvai ir už padarymą 
savitarpinės pagalbos sutarties su Lietuva.

| Prezidentas
R. Mizara.

54,000 DARBININKŲ NUTARĖ STREIKUOT 
PRIEŠ CHRYSLERIO AUTO. KORPORACIJĄ

ginklų kariaujančiam Euro
poj šalim, tada Amerika jau 
liautųsi buvus bepusiška: 
taptų jinai karine pagalbi
ninke Anglijos ir Franci jos. 
Nes tik jodvi tegalėtų pasi
naudot amerikiniais gink
lais ir amunicija, o Vokie
tijai būtų neprieinami šie 
karo, pabūklai. Taip sakė 
senatorius C. L. McNary, 
kalbėdamas per radio. Jis 
tvirtino, kad panaikinimas 
embargo įstatymo vestų 
Ameriką linkon karo su Vo
kietija.

Kai kurie demokratai ir 
republikonai senatoriai, ab
elnai remiantieji Roosevel-

Atvaduoti nuo Lenkijos 
Ukrainai ir Baltaru
siai Renka Seimus

Maskva. — Prasidėjo vi
suotini sejmo rinkimai Va
karinėje Ukrainoje ir Va-
karinėje Baltarusijoje, tai 
kraštuose, kuriuos Raudo
noji Armija paliuosavo nuo 
buvusios Lenkijos.

Tarp kitų kandidatų yra 
audėja Lydia Loiko; lenkas 
audyklos darbininkas Sta
nislovas Mušinskis; vienas 
baltarusių kariuomenės ko
mandierius, vietinės Komu
nistų Partijos sekretorius, 
ir šiaip darbininkai ir inte
lektualai.

Vokiečių Submarinai 
Nuskandino 3 Angli
jos ir Franc. Laivus
London. — Vokiečių sub- 

marinas paskandino naują 
greitą Anglijos laivą “Lo- 
chavon,” 9,205 tonų įtalpos, 
begrįžtant jam iš Panamos 
su įvairiais kroviniais ir 6 
keleiviais. Visi “Lochavon” 
žmonės išgelbėti.

Tą pačią dieną, nazių su
bmarinai nuskandino du 
Franci jos laivus: keleivinį 
“Bretagne,” 10,108 tonų įtal
pos, ir prekinį laivą “Loui- 
siane,” 6,903 tonų įtalpos.

Su abiem Franci jos lai
vais žuvo 15 žmonių.

400 žmonių iš visų tų tri
jų laivų tapo išgelbėti ir nu
gabenti į Anglijos uostą 
Plymuothą.

Francūzų kapitonai sako, 
kad nazių submarinai bom
bardavę gelbėjimosi valtis 
ir taip nužudę 15 asmenų.

Berlin, snal. 16.—Vokie
čių komandieriai sako, kad 
jų submarinas rimtai sužei
dęs Anglijos karo - laivą 
“Repulse,” 32 tūkstančių to
nų įtalpos.

London, spal. 16.—Anglai 
užginčija, kad nazių subma- 
rinas sužeidė karo laivą 
“Repulse.”

Gandai apie Vokietijos 
Pasitarimus su Sovietais

♦ 1 ~

Berlin. — Nazių vadai 
skleidžia girdus, kad šiomis 
dienomis Sovietai atsiųsią 
savo atstovus į Berlyną tar
tis apie “bendrą veikimą,” 
idant priverst Angliją ir 
Franci ją baigt karą su Vo
kietija. Bet naziai netiki, 
kad Sovietai duotų jiems 
kariškos pagelbos. Ko na
ziai laukia, tai kad Sovie
tai padarytų stipresnio dip
lomatinio spaudimo Angli
jai ir Franci j ai baigti karą, 
kaip įžiūri svetimšaliai tė- 
mytojai Berlyne.

Praeitą savaitę buvo ofi
cialiai užinčyti nazių girdai 
apie Sovietų konferenciją 
su Vokietija dėlei “bendro 
veikimo.”

SUOMIJOS DELEGATAI 
GRĮŠIĄ Į MASKVĄ

Maskva. — Manoma, kad 
po trijų keturių dienų su
grįš atgal į. Maskvą Suomi
jos (Finijos) delegatai tęst 
derybas su Sovietais. Suo
mijos delegatai išvyko pasi
tart su savo valdžia kas lie
čia politinius ir ekonomi
nius Sovietų pasiūlymus.
FRANęūZAI STEBISI Iš

AMERIKOS-
Paryžius.—Daugelis fram 

cūzų politikierių stebisi, 
kaip tai yra, kad Amerika 
dar nesiunčia savo armiios. A._______  _____ __ _
talkon Franci j ai ir Anglijai'gėrimus, iki pasibaigs dery- 
prieš nazius. 1 bos su Sovietais.

Detroit, Mich.—Chryslerio 
automobilių k o r p o r acijos 
darbininkai nutarė milži
niška dauguma balsų eit 
streikan, jeigu korporacija 
atmes jų reikalavimus, ku
riuos darbininkai stato per 
savo CIO uniją.

Korporacija dabar yra 
uždarius savo fabrikus ir 
įvedus lokautą prieš 54 tūk
stančius darbininkų.

Chryslerio bosai paskuti
niu laiku pradėjo mėtyti 
laukan gerus unijistus ne
va todėl, kad jie perlėtai 
dirbą, kaip sako, “dirbda
mi streikuoją.” Protestui 
prieš tuos mėtymus, su
streikavo tūkstančiai darbi
ninkų. Tada korporacija 
uždarė duris visų savo fab
rikų.

Naziai Aukosią po 200 Lėk
tuvą Skandint Kiekvienam

Priešą Karo Laivui
Berlin. — Hitlerio politi

kai skaičiuoja, kad Vokie
tija galėtų paaukot po du 
šimtu lėktuvų sunaikinimui 
kiekvieno didelio Anglijos 
ir Franci jos laivo. Sako, 
kad du šimtai lėktuvų abęl- 
nai nelėšuoja nė pusę tiek, 
kaip toks laivas. Naziai 
svajoja, kad submarinais ir 
lėktuvais sunaikindami 
stambesnius talkininkų ka
ro laivus, tada naziai ga
lėtų užblokaduoti pačią An
gliją

Helsinki, Suomija.—-Suo
mių (Finų) valdžia uždrau
dė pardavinėt alkoholinius

Darbininkų Reikalavimai
CIO Automobilių Darbi

ninkų Unijos prezidentas R. 
J. Thomas skelbia tokius 
reikalavimus:

Turi būt pilnai pripažinta 
unija; korporacija turi pri
imt ir darbininkų atstovus, 
kai svarsto ir nustato, kiek 
reikalaujama, kad darbinin
kas atliktų darbo; pridėt 10 
procentų algos popietiniams 
darbininkams ir 15 procen
tų naktiniams; duot dvi sa
vaites apmokamų vakacijų 
(atostogų) kasmet tiem 
darbininkam, kurie yra iš
dirbę korporacijai ne ma
žiau kaip vienus metus; pri
pažint teisę rinkt iš darbi
ninkų duokles unijai darba
vietėse ir tt.

Tai “Kantrybė Laimėsianti 
Karą” prieš Nazius, Sako 

Prancūzų Komandierius

Paryžius. — Generolas 
komanduojantis vieną fran- 
cūzų armiją teigia, kad tai 
“kantrybė laimėsianti šį 
karą, nes kiekviena išlauk
ta valanda tarnauja mūsų 
naudai.” Jis patenkintas; 
kad per kelias pirmąsias 
savaites francūzai užėmė 
pasieninį Vokietijos ruožiu- 
ką (vienos iki penkių mylių 
pločio).

Berlin. — Naziai sako, 
kad jie nukirtę žemyn tris 
francūzų orlaivius.

Roma, spalio 16.—Italijos 
fašistų spauda kartoja pa
geidavimus, kad Anglija ir 
Franci j a laikytųsi su Vo
kietija.

Chungking, Chinija. — 
Chinu kariuomenė visiškai 
apsupo japonus Tungchen- 
ge, šiaurrytinėj Hupeh pro
vincijoj ir iššaudė daugius 
japonų, kai jie mėgino pra-

Kodėl Anglijos Spauda 
Jau Plūsta Amerikos 
Lakūną Lindberghą?
London. — Anglų laik

raščiai “Sunday Express,” 
“Sunday Pictorial” ir kiti 
vadina Amerikos lakūną 
pulk. Lindberghą “Hitlerio 
garbintojum,” “liežuvnin- 
ku” ir kitaip. Širsta. aut 
Lindbergho todėl, kad jis 
savo kalboj per radio rei
kalavo nepraleist Amerikos 
ginklų ir amunicijos ka
riaujantiems Europoj kraš
tams.

(Toj savo kalboj Lind- 
berghas parodė, kad Angli
ja ir Francija tik veidmai
niauja, būk tai kariauda
mos už demokratiją. Jis, be 
kitko, statė klausima: ko- 
dėl Anglijos ir Franci jos 
valdovai negynė Ispanijos 
demokratijos?)

Lindberghas taip pat išsi
reiškė, jog Kanada turėtų 
atsiklausti Jungtinių Vals
tijų pirma, negu eit į Ang
lijos paskelbtą karą. (Mat, 
prezid. Rooseveltas yra ža
dėjęs, kad Amerika gins 
Kanadą, jeigu bet kuri ša
lis iš kitų pasaulio dalių 
darys karo žingsnius prieš 

i Kanadą.)
Anglijos laikraščiai da

bar primena Lindberghui, 
kad jis pernai gavo Vokie
tijos Aro ordiną-medalių. 
Sako, kad jis prastai atsi- 
dėkoja Anglijai už svetin
gumą. Nes, jis su žmona 
pustrečių metų gyveno An
glijoj ir buvo vaišinamas 
kaip saviškis pas didžiuo
sius anglų ponus ik valdi
ninkus.

Dabar anglų spauda pri
kaišioja Lindberghui net jo 
atsilankymą į Sovietus kaip 
kokį “prasižengimą.”

Chungking, Chinija, spal. 
16.—Chinai šturmavo japo
nus tvirtoviškame Hang
chow mieste, tik 90 mylių 
nuo. Shanghajaus; išžudė 
daug japonų kareivių ir 
sunaikino elektros stotį ir 
amunicijos sandėlius.

Cleveland. Ohio
(Telegrama)

Sekmadienį iš ryto čia 
gatvekaris užmušė lietuvį 
spaustuvininką Antaną 
Naunčika. Kūnas pašarvo
tas Vilkelio šermeninėj. 
Bus palaidotas šį ketvirta
dienį. • .

Romond. 

laužt apsupimą ir pabėgt. 
Chinai išmušė japonus iš 
Tsingang miesto Hunan 
provincijoj. Kiangsi provin
cijoj chinai atgriebė nuo ja
ponų Wuhotsyan, Changs- 
huling, Sanbu ir Lafang 
miestus. Kantono srityje 
chinai atkariavo nuo japo
nų Shikį ir Kiangminą.

Atmušdami japonų ata
kas ties Tientsin, Pukow ir 
Peiping-Hankow geležinke
liais, chinai nukovė daugiau 
kaip tris tūkstančius japo
nu.

Keliuose frontuose chinai 
grumiasi pirmyn, o japonai 
bėga. 

* _____________

Du Miliūnai Anglijos 
Darbininką Reikalau

ja Pridėt Uždarbio
London. — 600,000 Angli

jos mainierių reikalauja 
pridėt uždarbio po 25 cen
tus per dieną; 500,000 gele- 

i žinkeliečių reikalauja bent 
i po $12.50 algos per savaitę.

500,000 farmų darbininkų 
stato reikalavimą bent $10 

: savaitinės algos; 350,000 
I audėjų-verpėjų ir 75,000 
mašinistų taipgi reikalauja 
uždarbio priedų, nurodyda
mi, jog prasidėjus karui, 
žymiai pabrango maistas ir 
kiti reikmenys.

Naziai Nušovė Žemyn Patys 
Savo Lėktuvą

Berlin. — Naziai priešor- 
laivinėmis kanuolėmis nu
kirto žemynu savo karinį 
lėktuvą, skraidžiusį 20,000 
pėdų aukštyje virš Berlyno. 
Lakūnas iššoko su parašiu
tu ir išsigelbėjo.

Iš pradžios naziai Buvo 
paskelbę, kad priešų lėktu
vas atskridęs bombarduot 
Berlyną. Dabar jie aiškina, 
kad tai vienas Vokietijos 
lakūnas paklydęs, ale skri
dęs taip aukštai, jog naziai 
naktį negalėję pažinti savo 
lėktuvo.

i

Nazią Submarinai Viso Su
naikino Jau 64 Laivus
London. — Nuo karo pra

džios iki šiol, Vokietijos 
submarinai sunaikino 36 
Anglijos laivus, turėjusius 
172,183 tonus įtalpos; pen* 
kis Franci jos laivus ir 23 
bepusiškų šalių laivus, tai 
64 laivus iš viso.

Vokietijos laivų tuo tar
pu žuvo keturi. Bent vieną 
jų nuskandino pačių nazių 
povandeninis sproginys-mi- 
na.

London, spal. 16.—Angli
jos lėktuvai naktį sėkmin
gai skraidė virš šiaurinės 
Vokietijos, tėmy darni ten 
vietas, turinčias kariškos 
svarbos.
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Užgyrė
Pereitą šeštadienį Lietuvos seimas 

vienbalsiai užgyrė padarytąją Lietuvos- 
Sovietų apsigynimo sutartį.
. Dieną prieš tai tą pačią sutartį užgy
rė Sovietų Sąjungos aukščiausiojo sovie
to prezidiumas.

Taigi dabar ši sutartis jau įėjo į galią 
ir ji bus tuojau pradedama vykinti gy
venimam Nėra abejonės, kad neužilgo 
visas Vilniaus kraštas, kuris tapo ati
duotas Lietuvai, bus josios kontrolėje.

Lietuvos .Spauda Džiaugiasi
“Daily Workeriui” iš Kauno praneša

ma kablegrama, kad pereito ketvirtadie
nio (spal. 12 d.) visi Kauno dienraščiai iš
spausdino pirmuose savo puslapiuose So- 
vietų-Lietuvos sutartį, pasirašytą spalių 
10 d. Maskvoj (“Laisvėje” taipgi tą pa
čią dienh toji sutartis buvo išspausdin
ta). 1

“Lietuvos Žinios,” be kitko, išspausdi
no Stalino, Molotovo ir Vorošilovo ^t- 

r vaizdus.
I O “Lietuvos Aidas” paskelbė, kad ši 
1 sutartis suteikia visokio pamato visai 

Lietuvai džiaugtis.
• “Nuo pačios Lietuvos nepriklausomy
bes pradžios,” rašo “Liet. Aidas,” “SSRS 
vadai gynė teisėtus Lietuvos reikalavi
mus. Visas pasaulis dabar gali matyti, 
jog didžioji Sovietų Sąjunga žino, kaip 
įvertinti taikos politiką su savo kaimy

nais. šiuo atveju Lietuva visuomet pui
kiai suprato SSSR taikos politiką.

“Praeityje Lietuva niekad neatsisako 
sutvirtinti savo santikius su Sovietų Są
junga, dar ka< abu kraštai nesirubežia- 
vo. Dabar gi šitie santikiai automatiš
kai ir natūraliai bus dar labiau praplės- 
ti-sustiprinti.”

Ketais žodžiais, Lietuvos spauda džiau
giasi sutartimi, džiaugiasi tais glaud
žiais santikiais, kurie tapo užmegsti su 
Sovietų Sąjunga.

Betgi Amerikos anti-komunistinė lie
tuvių spauda visai kitokius dantis rodo, 
ir toji spauda skelbiasi, būk ir jai rūpį 

. Lietuvos interesai!

“Mūsą Vilnius” Atgaivintas
New Yorko “Sunday Worker” (spal. 

15 d. laidoj), išspaudino sekamo turinio 
kablegrama iš Kauno:

“Prof. Kemėžis, pasižymėjęs moksli
ninkas, ragino Lietuvą palaikyti glau
desnius kultūrinius ir ekonominius ry
šius su Sovietų Sąjunga. Jis tai pareiš
kė savo straipsnyj, išspausdintam ‘Mūsų 
Vilniuj/ laikraštyj, kuris tik šiomis die
nomis pradėjo išeidinėti.

I
“‘Mūsų didysis kaimynas, Sovietų Są

junga, tik šiomis dienomis pervedė Lie
tuvai Vilnių ir Vilniaus kraštą/ rašo Ke
mėžis. ‘Nereikia aiškinti, kokią didelę šis 
Sovietų Sąjungos žygis turi reikšmę.

“ ‘Mes esam linksmi, kad mūsų kraštas 
susiduria dabar su didžiuoju kaimynu, 
kas suteikia mums progos palaikyti dar 
aukštesnius politinius, kultūrinius ir eko
nominius ryšius su SSSR.

“‘Didžiosios Rusijos liaudies pasitar
navimas mokslui, menui ir literatūrai 
jau senai mūsų žmonėms žinomas. Lietu
vos žmonės dideliu susidomėjimu seka 
SSRS pasiekimus visose pasibrėžtose sri
tyse, ir ypatingai kultūrinėj srity j. Mes 
sieksimės praplėsi komercinius santikius 
su SSSR ir išvystyti kultūrinę talką su 
Rusijos žmonėmis/ ”

Ši kablegraminė žinia parodo, be kit
ko, kad “Mūsų Vilnius,” kuris buvo ka
daise sulaikytas Lenkijos imperialistų 
įsakymu, dabar ir vėl pradėjo išeidinėti. 
Žinoma, dabar jis jau bus kitokis. Dabar 
jau nereikės kalbėti apie Vilniaus atva
davimą: dabar teks kalbėti apie Vilnijoj 
kultūros ir mokslo praplėtimą: apie pa
laikymą glaudesnių santikių su didžiuo
ju Rytų kaimynu,—Sovietų Sąjunga,— 
kuris Vilniaus kraštą Lietuvai pervedė.

Kuomet lietuviai social- nereikalinga; lietuviai so- 
demokratai s u o r g anizavo Į cialistai, esą, turėtų dėtis 
1896 metais Lietuvos So-[prie Lenkų Socialistų Par- 
cialdemokratų Partiją (LSjtijos (PPS). Viešumoje, 

spaudoje per keletą metų 
lenkai nieko nesakė apie 
LSDP. Tylėjo, neigdami ją. 
Jie manė, kad LSD Partija 
neišsilaikysianti. L i e t u va 
turinti būti kartu su Lenki
ja.

Kai Vilniuje pradėjo kilti 
darbininkų streikai ir poli
tinė propaganda po LDSP

DP), tai į ąavo programą 
įdėjo principą, kad Lietuva 
turi būt nepriklausoma 
(“savistovė”), laisvai sufe- 
deruota su kitomis kaimy
niškomis šalimis. Ar tas 
patiko lenkams socialis
tams? žodžiai “su kitomis 
šalimis” pirmoj vietoj reiš
kė “su Lenkija.” Taip bu
vo suprantama visų, kas tą vadovyste, lietuvių ir len- 
programą skaitė. Taigi len-! kų kalbomis, 
kams socialistams galėjo 
tas patikti. Bet ar patiko? 
Ne. Jie asmeniškai pareiš
kė, kad “lietuviška” partija

tai Lenkijos 
socialistų organas “Przed- 
swit,” rodos, pirmą syk 
1901 m. neiškentė nepaminė
jęs to nepageidaujamo “se-

“Laisvės” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

ANTANAS STRIPEIKA 
iš Elizabeth, N. J.

paracinio” lietuvių judėji
mo. Aš tuomet gyvenau 
Varšavoje, buvau jau pu
sėtinas' socialistas taip, kad 
mane jau vesdavosi, įsileis
davo į PPS įvairių grupių 
ir sričių slaptus susirinki
mus. Atsimenu, toji centri
nio partijos organo pasta
ba, nors labai trumpa, su
kėlė man didelį ironišką nu
sistebėjimą, o kartu ir pa
sigėrėjimą. Gėrėjausi, kad 
Lietuvoje jau gyvuoja lie
tuvių socialistų partija. Tą 
sužinojau pirmą syk iš tos 
piktos lenkų socialistų pas
tabos. Stebėjausi, argi len
kai socialistai norėtų, kad 
Lietuvoje, tarpe lietuvių, 
nebūtų jokio revoliucinio 
sąjūdžio. Juk visi mes norė
jome pirmiausia nuversti 
caro valdžią. To siekiant, vi
si be jokio klausimo žino
jom, kad reikia tarp visų 
žmonių skleisti daug ap
švietus, agitacijos, propa
gandos. Be šito darbo nie
kada despotizmas nebus 
nuverstas. Todėl mano 
partija — PPS — turė
tų su džiaugsmu pasitikti 
lietuviškąjį socialistiškąjį 
judėjimą.

Taip aš savo mintimis 
kritikavau savo vadovybę, 
bet nė žodžio nesakiau.

Po kokių metų apleidau 
Varšavą. Pasirodė, kad len
kai socialistai da daugiau 
pridirbo navatnybių prie
šais lietuvius socialdemo
kratus.

1902 metais “Darbininkų 
Balso” No. 6—birželio mė
nesyj yra įdėtas “Praneši
mas,” kuris prasideda ši
taip: “Į redakcijas latviško, 
lenkiškų, rusiškų, vokiškų 
ir francūzišku laikraščiu 
išsiuntėme šitą laišką.”

Padėka
Viena dar negausi labda

rių sąjunga surengė vaka
rą, per kurį dainavo vidu
tinio masto dainininkė. Per 
vakarienę sąjungos pirmi
ninkas nutarė padėkoti dai
nininkei.

—Mes esame labai sujau
dinti, brangioji ponia, kad 
tamsta savo dainavimu pa
puošei tą mažutę mūsų 
šventę. Mes būtume galėję 
ir menkesne dainininke pa
sitenkinti, ir tokios jieško- 
jome, bet, deja, negalėjome 
surasti.

Paaiškino
Ona šoka valsą. Jos part

neris klausia:
—Ar tamsta mėgsti val

są?
—Beprotiškai, — susijau

dinusi šnibžda Ona.
—Tad kodėl jo nemoko- 

tės šokti.

ateina sve- 
Plaukiaus 
namie, ir 
Plaukienę

Kaip Eina LDS Vajus?
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” skelbia, kad iki šio mėn. 
15 d. LDS gavo 230 naujus narius nuo to 
laiko, kai prasidėjo vajus. Apie smulk
menas LDS organas primena:
“...apie šimtas vajininkų-veikėjų jau 
pasidarbavo ir jų įrašytų narių aplika
cijos randasi Centre; nuo vajaus pra
džios iki šiolei užsiregistravo virš 200 
vajininkų; 68 kuopos jau yra prisiuntę 
Centran naujų narių aplikacijų. Tai vis

• gražus pasidarbavimas.
“Visi LDS apskričiai (apart vien pie

tinio Illinois) yra įsitraukę vajum Vieni 
geriau stovi, kiti prasčiau. Geriausiai pa
sižymi šiuo laiku 3-čias Apskritys, ku
riame jau gauta 48 nauji nariai. Bet jį 
smarkiai vejasi chicagiškis 2-ras Aps
kritys.”

Vyriausi vajininkai yra du: J. S. Rai
nys (Philadelphia, Pa.) su 19 narių, ir

CIO Suvažiavimui Pasibaigus
Antrasis Kongreso Industrinių Orga

nizacijų (CIO) suvažiavimas pasibaigė. 
Jis tęsėsi veik ištisą savaitę San Fran
cisco mieste.

Turime pabrėžti, kad šis suvažiavimas 
Amerikos žmonių nenuvylė. Jis buvo 
konstruktyvus, gyvas, entuziastiškas. 
Suvažiavimas išstojo prieš imperialistinį 
karą Europoj, prieš keliančią galvą re
akciją Amerikoje: jis pasmerkė tuos, ku
rie yra pasirįžę išdeportuoti žymųjį CIO 
veikėją Harrį Bridges.

Suvažiavimas išrinko savo pirmininku 
John L. Lewisą, kuris iki šiol nuo pat 
CIO susiorganizavimo, buvo ištikimas 
kovotojas už darbo žmonių interesus. 
Sekretorium išrinktas jaunas veikėjas, 
unijistas, James B. Carey.

Suvažiavime pasibrėžė kovoti už sa
vo narių ir bendrai darbininkų reikalus; 

. organizuoti neorganizuotuosius, kad per 
sekančius penkerius metus CIO turėtų 
nemažiau 10,000,000 narių; kovoti prieš 
šio krašto įvėlimą į Europos karą ir 
prieš reakciją.

žodžiu, šis suvažiavimas pasiliks Ame
rikos darbininkų judėjimo istorijoj kai
po konstruktyvus, naudą nešąs mūsų 
kraštui suvažiavimas.

* ; ’ • ' ,'.ij .

Įdomu ir tas,.kad šiame CIO suvažia
vime gražiai tbuvo pasitikti, karštomis 
ovacijomis apdovanoti du žymūs vadai 
—Bridges ir Quill. Pirmąjį, kaip žinia, 
reakcininkai samdytojai bando išdepor
tuoti iš šios šalies, o antrąjį (kuris yra 
ir New Yorko miesto tarybos narys) re
akcininkai Amerikos Darbo Partijoj 
(New Yorke) atsisakė statyti kandida
tu į miesto aldermanus todėl, kad jis ne
stoja už karinę isteriją,’ nestoja su jais 
kryžiaus karan prieš komunistus ir ki
tus pažangiuosius žmones.

Nėra abejonės, kad po šio suvažiavimo 
CIO padarys dar didesnius žingsnius pir
myn, kas išeis naudon visam mūsų kraš

tui.

GEORGE SIMAITIS 
iš Montello, Mass.

George Šimaitis iš Montello, Mass., jau pirmoje vie
toje. Jis pilnas pasitikėjimo, jog gaus pirmą dovaną 
šiame vajuje. Bet Antanas Stripeika yra pasaulinio 
karo veteranas. Jis yra buvęs dideliuose mūšiuose ir 
keturius metus vokiečiu nelaisvėje. Kovoje jis drąsiai 
eina per ugnį ir vandenį; abejojame ar jis pasiduos 
Šimaičiui.

Drg. J. M. Lukas iš Worcester, Mass., pranešė, kad 
jie vajaus kapitonu išrinko drg. J. J. Bakšį. Worces- 
teris yra didelė kolonija, o Bakšys yra atletas, ristikas, 
energingas ir drąsus vyras. Jei jis norės, o dar kitiems 
padedant, tai jis gali parodyti didelių stebuklų.

Šiandien vajininkų surašąs stovi šiaip:
G. Shimaitis, Montello, Mass.................
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. «... .
L. Prūseika, Chicago, Ill......................
S. Penkauskas ir P. Tamašauskas, 

Lawrence, Mass......................
Senkevičiene-Šlapikas, Easton, Pa. . 
K. Žukauskiene, Newark, N. J...........
J. Rudman, New Haven, Conn............
A. Taraška, Hartford, Conn................
M. Youces, Cleveland, Ohio .............
A. Klimas, Hartford, Conn. ,...............
H. Žukienė, Binghamton, N. Y...........
A. Žemaitis, Baltimore, Md.................
F. J. Repšys, Milford, Mass...............
V. Vindziulis, Hudson, Mass...............
J. Barris, Dedham, Mass.........................

‘ E. Dovidonienė, Worcester, Mass. . 
Senas Vincas, Gibbstown,, N. J. ... 
F. J. Madison, Youngstown, Ohio . 
V. Padgalskas, Mexico, Me................
Waterbury Vajininkai ............................
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. . . . 
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y. ... 
R. Jarvis, Plymouth, Pa. ...............
J. Chuplis, Springdale, Pa....................
M. Čipliauskas, Waterbury, Conn. . . 
A. Lideikiene,. Great Neck ..................
J. Žilinskas, Lewiston, Me. .............
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. . . 
R, Mizara, Brooklyn, N. Y......................
J. Bakšys, Worcester, Mass..................
A. yj. Navickas, Haverhill, Mass. >. . 
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. . . .

Visur Vilniaus atgavimo minėjimu mitinguose reikia 
rūpintis gauti dienraščiui “Laisvei” naujų skaitytojų. 
Sėkmingiausias būdas gavimui naujų skaitytojų tai 
lankantis po stubas.

356
355
183

177
150
138
110
75
72
70
61

.53
50
50
50
44
44
44
42

’34 ‘
31
30
30
22
22

-22
22
20
20
20
19
12

Mat lenkų socialistų spau
da (“Robotnik”) paskelbė, 
kad Lietuvos S.D. Partijos 
lenkiškai kalbančioji dalis 
nuo jos atsiskyrė ir “susi
liejo” su Lenkijos Soc. Par
tija (P.P.S.) Šita žinia bu
vo išspausdinta daugelyje 
rusiškų ir kitų laikraščių.

, “D. Balso” redakcija savo
laiške parodo, kad ta žinia 

jieteisinga. PPS savo orga
nizacijos Vilniuje ir kitur 
Lietuvoje neturėjo. Keli jos 
vadai laike sąjūdžio atėjo į 
talką L.S.D. Partijai. Ma
tomai jie norėjo pasinau
doti: atskirt tos partijos 
dalį ir suorganizuot <savo 
“P. P. S. na Litwie.” Taip 
kartą ir pastebėjau jų orga
ne parašyta, kad gyvuoja 
“PPS na Litwie.” Grama
tiškai pasakymas “na Lit
wie” reiškia, kad Lietuva 
•yra Lenkijos dalis, provin
cija. Jeigu nevadintų pro
vincija, tai sakytų “w Lit
wie” (Lietuvoje).

Minėtame pranešime pa
sakyta : “lyglaikinė talka 
kelių atskirų žmogystų gy
venančių Lietuvoje ir per
ėjimas ko hors iš jų prie

• P. P. S. nereiškia susilieji
mo su jąja L. S. D. P.”

“L. S. D. P. po senovei 
varb savo darbą tarp viso 

i Lietuvos proletariato, šne
kančio lietuviškai ir lenkiš
kai.”

Toliau tam pačiam “D. 
Balso” numeryje stebisi,

Nepatogus Mėginimas
Pas Plaukius 

čiuotis Plikiai, 
tuo tarpu nėra 
Plikiai prikalba
truputį pasijuokti iš grįž
tančio vyro. Plikiai pasisle
pia už užuolaidos ir, kai 
Plaukius įeina, Plaukienė 
taria:

—Žinai, Jonai, mūsų bi
čiuliai Plikiai šiandien neat

leis/vakarienės.
—Dėkui Dievui, — atsi

dūsta Plaukius.

Padorus Pirkėjas
—Na, mielas pone, jau be

veik visą mūsų plokštelių rin
kinį aš išgrojau. Ar tamstai 
kuri nors patiko ar dar pamė
ginti keletą ?

—Ne, nebereikia, jau lietus, 
tu r būt, nustojo lijęs.

(Surankiota)

“Lenkijos ir Lietuvos So
cialdemokratų Partija” sa
vo organe rašė, kad Kra
žiuose pralietas lenkų krau
jas. Taip pat ir PPS rašė, 
jog Kražiuose caro valdžia 
liejo lenkų ^kraują.

“Jeigu riet Kražiai Len-

kijoj, taigi kur Lietuva? 
Kvepia šovinizmu, noras 
išnaikinti gyvą Lietuvą,”— 
sako “Darb. Balsas.”

Esą, dar galima suprasti 
buržujus, dvarponius, kurie 
savo organe “Vislenkių Ap
žvalgoje” (“Przegląd Wsze- 
chpolski”) randa, kad Vil
nius yra Lenkijoj. Jie atga- 
leiviai; jų mintys traukia į 
senus laikus, kada jie vieš
patavo, prijungę Lietuvą 
prie Lenkijos. Bet nesu
prantama, kad ateities tvė
rėjai, darbininkų klesos ir 
tautų laisvinto j ai tokiomis 
pat atgaleiviškomis paver
gėjų mintimis darbuojasi.

Tais pačiais metais rusų 
laikraštyje “Žizn” patilpo 
lenko, Plochockio straipsnis 
apie Lietuvą. Bet apie lie
tuvius, jų sąjūdžius nieko 
nerašoma. Dejuoja, kad 
valdžia tenai naikina len
kus. Esą, pirm 1897 metų 
gyventojų sąrašo Vilniaus 
gubernijo’je lenkų būta 300 
tūkst., o dabar tik puse 
tiek. Kur jie'pražuvę? Ji
sai atsako, kad* surašytojai 
gal parašė, kad jie rusai. 
Apie lietuvius tas lenkas nė 
neužsimena. O tas lenkas, 
Plochockis, buvo tuomet 
vienas stulpų PPS!

J. Baltrušaitis.
■ (Bus daugiau)
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In our short, but sometimes in
teresting, lives we have heard many 
panacea movements, new ideas that 
have promised to clear the world of 
all its ills and make this globe a 
bed of flowers for all. This time 
the Hungarian government is study
ing a sure-fire plan to end all wars: 
to wit, have more children.

Really, it’s quite simple and sur
prising that no one has thought of 
it before—the more children a man 
has, the less would he want to risk 
his life in war. Bachelors, childless 
husbands and fathers of one child 
should be assigned to front lines, 
fathers of two and three children 
to second lines and so on—the more 
they have, the further back they go.

Somewhere there is a flaw in this 
plan though we can’t seem to find 
it -it seems all so logical and sen
sible.

But let us put the theory to the 
facts. We can begin with Mussolini 
who has built a powerful system of 
propaganda upon one theme, “pro 
Duce, pro Duce and re-pro Duce!” 
And then we have Hitler with the 
new-woman theory, “kitchen, church 
and children.’’ Whether Mussolini 
and Hitler are now paragons of 
peace is a topic upon which debate 
is not yet closed.

So-alas- another good theory 
has flaws. Perhaps the fact is still 
true that people do not want wars 
- war comes as a result of the eco
nomic and social conditions that 
breed strife, avarice and lust for 
power . ..

• • •
Last week we had tea with Thyra 

Sampler Winslow, one of the better 
known short story writers and no
velists, and discussed the problems 
of young writers who are first 
breaking into print.

“The most important thing for a 
writer,” she said, "is to have some
thing to say, and to master the 
technique of saying it.” She also 
went on to stress the fact that 
reading, constant reading, is es
sential if one is to understand and 
be able to w'rite modern fiction. 
There is, of course, no royal road 
to success in writing but only the 
road of constant work — read and

write, read and write.
"Short story writing,” as some one 

once said, "is the art of applying the 
seat of the pants to the seat of the 
chair.”

• • •
Tom Yermal. this page’s sports 

columnist, thought that his work 
could never reach the standard of 
established writers, .but Lawrence 
Riley, the author of “Personal Ap
pearance,’’ pointed to Paul Gallico 
as an example of sports writers 
who succeed.

Paul Gallico was a popular sports 
columnist on the N. Y. Daily News 
and we still remember his modest 
introducton of the "98% Wrong 
Club.” Today Gallico is one of the 
finest fiction writers, having re
cently written a series of short sto
ries for Cosmopolitan. Another ex
ample of success through hard work.

• • •
Lawrence Riley came out with a 

pretty good one. We asked. “When 
does a writer step out of the ama
teur class into the ranks of those 
who are recognized?” To which he 
replied, "When he gets his first 
check.”

• • •
Out of town visitors to the L. Y. 

S. office may have noted that our 
walls are usually plastered with 
maps. Some years ago the maps 
were indifferently placed and ga
thered dust with the years. But to- 

! day—ah, the greatest annoyance is 
the fact that every two weeks or so 
the maps become obsolete and new 
ones are needed.

But this fault has now been cor
rected—whenever some one wants 
to look up a city that is in the 
news, we merely tell him to ignore 
the borderlines—they mean nothing.

• • •
Pecan workers of San Antonio, 

Texas, have a sense of humor and 
they proved it during the strike 
there. Knowing that picketing would 
be attacked by the police, they did 
the next best thing: hanged signs 
listing their grievances on all the 
dogs of the town. All the dog catch- 

jers and dog ponds were futile in 
quieting this expression of the 
people’s will.

Role of the English Sections 
in Our Lith Press

BROOKLYN, N. Y. — A topic that never dies when lead
ing Lithuanian-American youth get together to discuss their 
problems is, "What role do English sections play in our Lith
uanian newspapers?” and y/ith all the pros and cons to the 
question an answer has not yet been reached that will be satis
factory to all parties interested.1?-------------------~ —

Dust Be My Destiny...
CHAPTER HI.

“I DON’T blame ’em for goin’ on 
1 . . . the way we look . . . !”
Mabel looked down at her dust- 

stained clothes, while Joe, grimly 
discouraged, watched the cars whizz 
by. "How do you expect us to be 
dressed in evening clothes? Come 
on let’s start walkin’!”

“I’m tired, Joe! I want to rest!”
"The next town’s only six miles 

away. We can get there in two 
hours.”

"What difference will it make if 
we get there in two or four hours,” 
Mabel moaned, sinking to the weedy 
bank, "the same thing’s gonna hap
pen!”

"Gettin’ fed up, huh? I told you 
what it was going to be like, didn’t 
I? You had your choice!”

It was not long before Mabel was 
trudging down the dim road alone 
with her seedy old .grip. She and 
Joe had said goodbye for good and 
all. She’d gone but a short distance, 
however, when he called “I still got 
a couple of dollars left ... You can 
have it for bus fare, if you want 
it ...”

“I don’t want it...’’ her voice 
sounded far away, too far away, “I 
can hop a freight or thumb a ride 
as well as you can!”.

A truck hid her for a moment. 
It slowed up, then on again. Joe 
was looking after her disconsolately. 
She looked back . . , looked again 
. . . and they were running into 
each others’ arms. "Mabel.” he said 
hoarsely, “I couldn’t have stood • it

for yourselfs,” he said beamingly, 
"you two is good keeds . . . you 
worka hard . . . you honest ... I 
lika you! What you do before . . . 
that you beesiness ... If somebody 
ask me ... I don’t know nothing!”

Nick was true to his promise and 
when two detectives came into his 
cafe . . . showed him a picture of 
Joe and Mabel in the theatre cere
mony taken by Carruthers . . . and 
asked their whereabouts ... he 
said with a fine show of honesty, 
"they don’t worka here no more ... 
since lasta week . . . they come in 
one day and nexta day quit! That’sa 
all I know!”

Joe was carrying some groceries 
back to the little flat where Mabel 
was laying the cloth for supper, 
when Nick drove toward him in his 
small rattling flivver, beckoning 
frantically. “Joe” he said breathless
ly. “You two gotta git out of 
town . . . two detectives come by 
the cafe . . . They got picture of 
you gitin marry ... I don’t tell 
them where you live . . . You and 
Mabel pack up ... I drive you out 
of town ... I wait corner of First 
and E. Street . . . Queeka, Joe!”

When Joe got in sight of home 
Mabel was at an upper window 
screaming. “Don’t come up!” As he 
made a dash for safety, detectives 
began firing at him. He escaped but 
saw them leading Mabel toward the 
county jail . . . followed' by several 
newsmen with cameras. Joe ran 
frantically to Nick.

"Joe . . . whatsa mat’?”

Lilh.-American Publications
At. present practically every lead

ing Lithuanian newspaper devotes a 
page or a section to material in the 
English language for English-speak
ing young men and women, sons and 
daughters of Lithuanian immigrants. 
The papers that do not contain 
English sections have at one time 
or other heavily debated their ne
cessity.

Most of the English Sections are 
solely parts of the Lithuanian 

i newspapers but the TIESA ENG- 
IlISH SECTION, JAUNIMAS, VY
TIS and THE VOICE can be men
tioned as tabloids and magazines 
that prove Lith-American journalis
tic ventures are not always tied to 
the apron strings of" mother news
papers.

Pros and Cons
Recently in a “Tėvynė” article a 

Dr. Graičiunas stated that in order 
to maintain Lithuanianism in this 
country:

“It is absolutely necessary that 
the English youth sections be 
thrown out of Lithuanian news
papers and in their place be sub
stituted youth sections only in the 
Lithuanian language. A compre
hensive program of physical cul
ture should be launched. The Lith
uanian language should be taught 
to Lithuanian-American children of 
apron string and high school age” 
in order that they would be able to 
read and understand such youth sec
tions.

In commenting upon this attitude 
towards the English Sections, Mr. 
Anthony Stellmok of Chcago stated 
last month:

“What would happen if, as Dr. 
Graičiunas proposes, Lithuanian- 
American newspaper heads got to
gether and , simultaneously elimina- 

l ted* the American language from 
their pages? ... It is not likely that 
a majority of the Lithuanian-Ameri
can youth which now read the Eng- 

i lish sections would struggle thru 
I the substituted Lithuanian language 
digests of their own activities. And 
it is rthcr doubtful that they would 
find time to attend Lithuanian lan- 

' guage schools in order to learn to 
read such sections ...” »

Speaking Lithuanian
It becomes evident that tfcie prin

ciple problem is the difficulty of 
American-born youth in acquiring a

“Got no time to talk, Nick! Gotta 
move fast ... I got seventy bucks 
in the bank. Here’s a withdrawal 
slip signed over to you ...”

“I get it for you tomorrow . . ” 
“Tomorrow’s too late, Nick ... I 
gotta have it now ...” "Okay, I 
geeve . . . but what you gonna do, 
Joe?” "I’m gonna get Mabel outa 
jail ...” "You crazy Joe . . . They 
grabba you, too ... "I don’t think 
so, Nick ... I got a big idea . . . 
will you help me?” “Sure . . . sure 
I help ...”

It was 12:30 in the morning when 
they got back and Nick parked his 
battered sedan diagonally from the 
courthouse. Joe had a new photo
grapher’s camera, a flash gun, and 
hidden under his coat, a revolver. 
"Don’t start the motor till me and 
Mabel come out,” he „said. "If we 
don’t come out . . . beat it . . . ! ”

A moment later Joe was on the 
steps of the jail .ringing the night 
bell with an air of fine authority.

(To be continued)
if you’d walked out on me ...” .

"Come on, Joe!” she said sweetly, 
“lęt’s . . . like you say . . . ‘start 
pickin’ ’em up and layin’ ’em down [ 
again ...” And all was as it had 
been.

One evening they stepped into a ! 
restaurant and when they were fi- , 
nished eating Joe stepped up to the 
proprietor cockily, saying with a 
manufactured grin, "I’ll toss you 
for the check!”

“Hah!” exclaimed Nick, his fat 
kindly face in great distress, “I 
meet you smart boys before! Weeth 
the butcher ... I no toss . . . ! 
Weeth the baker I no toss . . . ! 
Why should I toss weetha you ? 
Please for to pay me one dollar 
twenty-five . . . pleasa ... ! ”

“Supposin’ I tole you ... and your 
girl friend . . . you got to work out 
for that dollar twenty-five!”

“All right, Mabel!” Joe called in 
high elation, "roll up your sleeves - 
—we got work at last!

And work they did with such a 
will that Nick was enthusiastic. He i 
kept them on . . . paid them real 
wages . . . and one day even urged 
them to take time off and enjoy 
themselves . . . “Go have some fun

thorough-going knowledge of the 
Lithuanian tongue. As long as the 
great, majority is unable or unwill
ing to read Lithuanian, the English 
Sections will continue within the 
pages of Lithuanian newspapers.

Purposes
But aside from the fact I hat, 

English Sections exist for and by 
youth who are proud of their Lith
uanian background another aspect 
of the question must be considered. 
Matt Sholomskas in the September 
15th issue of the Vilnis English 
Section writes:

“Thus at. this time (1929-33) with 
increasing struggles and with in
creasing participation of youth in 
these struggles and with the emer
gence of a Lithuanian-American 
population the Lithuanian press be
came inadequate in a sense to res
pond to the needs of the Lithuanian- 
American population. Therefore it 
became essential at this time that 
certain section*; of the Lithuanian 
press establish English Sections to 
reach the sons and daughters of 
their readers.

"It is quite significant to note, 
also because of historical conditions 
that it was the progressive and la
bor press like “Vilnis” and. "Laisve” 
which was the first to institute sec
tions for the American born Lith
uanians. Only after this section of 
the press had recognized the special 
role of youth did other sections of 
the Lithuanian press begin to recog
nize the necessity of reaching 
American born constituency.
one doubts today the function 
which was fulfilled by the LAISVE 
YOUTH SECTION and the VILNIS 
ENGLISH SECTION.”

To Sum It Up
The pros and cons of the argu

ments can be sized up by this re
view of various comments and the 
kernel of their worth taken.

The existence and even perman
ence of the English Sections is now 
an established fact even to the 
oldest die-hard, but the role they 
can play in the broad well of Lith
uanian youth is not yet fully ap
preciated nor all its possibilities 
tapped. The extent to which the 
English Sections mirror the vast 
majority of Lith-American youth 
depends upon the cooperation and 
active work of all those who are [ 
now doing their best to make the 
English Sections of our newspapers 
and organizations the best possible.

Rain and Mud
Rain and mud, 
Flesh and blood, 
Airplanes soar, 
Cannons roar, 
Youth in bloom, 
Sent to their doom, 
With bodies strong, 
That can’t last long. 
Against flying steel, 
And rolling wheel, 
The bullets fly, 
Men fall and die, 
The winds moan, 
While wounded groan, 
Crushed in the mud, 
Lies flesh and blood. 
Upon the ground, 
Till they are found, 
Bodies in pain, 
Lie in the rain, 
Flesh in the mud, 
Mud in the blood.

—J. Kitys.

its
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Friendship of the Soviet Union 
Led Lithuania to Vilna Return 

•[?________________

Consistent Peace Policy of U. S. S. R. 
Ends 20 Year Injustice to Lith People

MOSCOW, U. S. S. R.—The history of the friendly relations 
between the Soviet Union and the Lithuanian Republic was re
viewed here in the Moscow press in an informative article on 
Lithuania.

"Last year,” it said, "the Lithuanian Republic celebrated the. 
20th anniversary of its inde-S 
pendent existence.

Sports Chatter
With TOM VERMAL

Bernie Friedkin, the Brownsville 
schoolboy, comes back to the fistic 
wars tonight when he engages for
midable Basil Galiūno, Baltimore 
lightweight, in the feature attract
ion at. the Broadway Arena, B’way 
and Halsey Sts., Brooklyn.

If Friedkin is successful in his 
clash this evening he will get an
ot her chance at his neighborhood 
rival, Al Davis, in the near future. 
In the semi-final eight, Baby Yack, 
Toronto feather, tangles with ma
chine-gun Nicky Jerome, one of our 
own Williamsburgh youngsters. Five 
fours complete the card.

.Add “D’yuh Remember?”:—

When you came around the cor
ner you use to "hang out” looking 
for a pal with three cents to add to 
your two pennies so as you both 
could go to the movie, or nickel-o- 
deon as they were called then?

■ Of course you had to promise to 
have the three cents the "next” 
time. They lef kids in "two for 
five” on week-days and use to col
lect half-checks after each perform
ance and you had to time it just 
right to duck out to the wash room 
until the collector passed by jyour 
seat so as you could .see the show 
a third time.

Do you remember—how you went 
around to the Jewish families on
Saturday mornings lighting the gas 
stoves or lights, earning pennies for 
Saturday afternoon so as you could 
see. the next episode of Francis Ford 
in the “Mystery of Thirteen,” or the 
“Iron Claw,” or Elmo Lincoln in 
“Tarzan” or Pearl White in the
"Perils of Pauline”? Then there was
Benny Leonard, I think, in the 
"Evil Eye.” After a while you work
ed up a regular clientele and were 
sure of your movies, bottle of pop 
and a few pretzels besides.

The episode pictures were the vo
gue in them days and neither fire, 
wind nor high water could keep 
you home on that day.

If you have any "d’yuh remem
bers” send them on in and we will 
be glad to print them and give you 
the credit. It’s lots of fun, so get 
busy and let’s hear from you. A 
penny postcard will do.

The Diamond Workers Protective 
Union (AFL) requires all apprenti
ces to pass an optical examination.

Makes it hard for the boss to get 
away with any errors in the pay
check.

The gadget Ida Lupino wears 
over į her shoulder which looks like 
a purse is a portable radio. It was 
given her by her husband, Louis 
Hayward, the day she started work
ing at Paramount in William Well
man's “The Light That Failed.”

“MISS SUSIES SLAGLE’S”
Martin Berkeley has been as

signed to the script of “Miss Susie 
Slagle’s,” forthcoming Arthur Horn
blow, Jr., production at Paramount. 
The scenario is being adapted from 
Augusta Tucker’s novel, which will 
be published this fall.

\

NEW LDS SLOGAN:- 
Get a Member 
In December!

“Throughout all these years 
friendly relations have been inva
riably maintained between the 
USSR and Lithuania. The principle 
of free, self-determination of peoples 
proclaimed by the great October So
cialist Revolution lay at the base 
of the Soviet-Lithuanian peace trea
ty concluded July 12, 1920.

USSR for Independence
"From the very beginning of the 

Lithuanian Republic the USSR de
fended the sovereign rights, inde
pendence and security* of the young 
state. Poland on more than one oc
casion displayed imperialist strivings 
towards Lithuania. According to the 
above-mentioned treaty of 1920 a 
considerable part of former Vilno 
Gubernia and Vilno city itself, which 
was recognized as the capital of the 
state by the Lithuanian constitution, 
was included in Lithuania. Poland 
signed an agreement according to 

I which the Vilno district was to be
long to Lithuania. But on the very 
jnext day General Zheligovsky’s 
.gangs invaded the territory of Vil- 
j no province and seized the territory 
of the Lithuanian state. Lithuania 

'repeatedly protested against the 
(acts of usurpation of the Polish 
■ forces.

“On more than one occasion the 
Soviet Government, which never re
cognized the violent seizure of Vilno 
province by Poland, added its voice 
to these protests.

Non-Aggression Pact.
“On September 20, 1926 the Lith

uanian Government signed with the 
Soviet Union a treaty of non-ag- 
gression and peaceful solution of 
conflict s which wits ent ended in 
1934 for ten years.

"At the time the Soviet-Lithuan
ian treaty was signed, the Soviet 
Government again made clear that 
it did not recognize the seizure of 
Vilno by Polish violators.

USSR Pro-Lith.
"At the end of 1927 when the Po

lish-Lithuanian conflict threatened 
to develop into armed collision the 
Soviet Union averted the catas
trophe. And when last year the Po
lish militarists again attempted to 
provoke armed conflict with Lith
uania Die . Soviet # Union proposed 
that Poalnd not resort to armed 
force and kept for itself freedom of 
action in case Poland made an arm
ed onslaught on Lithuania. This ca
tegorical declaration of the Soviet 
government played a decisive role.

National Make-up.
Present-day Lithuania was formed 

in 1918 on the territory of several 
former Gubernias of Russia. Lith
uania covers’ an area of 52,800 
square kilometres; its population, 
according to official data on Jan. 
1st 1939, was 2,421,570. The popu
lation according to nationalities was 

I as follows: Lithuanians about 85%, 
Jews 7.1%, Russians 2.4%, and 
other nationalities 4.9%.

Economic Conditions.
"Polangen, 18 kilometres from 

Klaipeda, is the only Lithuanian 
open port. North of Polangen at the

(mouth of the river Svent con
struction of a port began in 1925.

I Both a fishing harbor and trading 
‘port will also be built.
I "The chief river of Lithuania, the 
Nieman, plays a considerable role 

.in the foreign trade of the USSR.
Į “Lithuania is an agrarian coun
try. Industry is poorly developed. In 
1936 40,000 workers in all were em
ployed in Lithuanian industry and 
transport. _____

“The chief city of Lithuania is 
I Kaunas (Kovno) with a population 
i of 152,000.

“In recent years Lithuania con
cluded a series of trade agreements 
with the USSR. In 1935 the 
USSR's share in Lithuania’s foreign 
trade was about 13%.

“Lithuania’s armed forces are not 
large. Its land army numbers 24,000. 
Lithuania has an air force of 100 
planes. The Navy includes qne war
ship and several motorcutters.

• 
Vilna Returned.

“True to its principle of self-de
termination of nations, with a view 
1o strengthening the friendship bet
ween the USSR and Lithuania, the 
Soviet Union is handing over Vilno 
city and Vilno province to the Lith
uanian Republic. The Vilno region 
was the internal colony of the Po
lish gentry who established here a 
regime of national oppression and 
brutal license.

The rule of the Polish conquerors 
led to a situation where there are 
only about 6,000 industrial workers 
in Vilno. The population ceased 
growing. The population of Vilno 

Į numbers only 208,000, that is, as 
;many is it had 25 years ago. Lith
uanian national culture was given 
no right to exist while the cultural 
organizations, schools, libraries, and 
theatres, were closed down and the 
Lithuanian language forbidden.

Soviet Peace Policy.

"The return of Vilno province to 
Lithuania is a clear demonstration 
of "the peace loving policy of the 
Soviet Union, her respect for the 
sovereign rights of small nations, 
her readiness to defend their secu
rity. Lithuania, having no navy or 
powerful air fleet could become the 
victim of the aggression of the big 
imperialist states. The conclusion of 
the mutual assistance pact between 
the USSR and Lithuania guarantees 
Lithuania’s independence, serves the 
cause of its further economic and 
cultural progress.

I “The treaty with Lithuania fol- 
! lowing on the mutual assistance 
pacts with Estonia and Latvia is 
proof of the consistency of the So
viet government’s policy directed to
wards guaranteeing the security of 
the USSR, averting the possibility 
of aggression on the part of the im
perialist states. The Mutual Assist
ance Pact between the USSR and 
Lithuania serves the cause of world 
peace.”

Betty Field, who has to play an 
I "ugly duckling” for early scenes of 
Paramount’s "What A Life,” wears 
braces on her teeth as part of her 
makeup for the picture.

It’s easy for a gal to bowl ’em over if she takes 
the proper stance, according to Ned Day, Ameri
can match play chatfipion. The body Xerect... 
ball resting on the left hand.

“Use your form and you’ll get results,” tho 
champ tells pretty Ann Morriss, Metro-Goldwyn- 
Mayer feature player. Ho means avoid crouching 
as the ball is brought back to.the level of tho hips.—------

What a smooth line! She’ll soon have ’em rolling 
in the aisles as expertly as Day does in Pete 
Smith’s new bowling short, “Set ’Em Up.” Now, 
don’t wham it, place the ball on the alley.

Ann’s bpdy is poised and well balanced as the 
right hand swings up after releasing the ball. 
Hold it! for a happy ending ... and . •. let’s see/ 
now ... yes ... it’s right up her alley!
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Lietuva Naujoje Situacijoje 
ir Amerikos Lietuviai

A.L.D.L.D. REIKALAI Visuomenei

A. BIMBA
(Prakalba, pasakyta spalio 11 d., 1939, 
Brooklyne, masiniam lietuvių susirinki

me, suruoštam A.L.K. Skyriaus)

(tąsa)
Teigė, buk Sovietų žemėje nieko nereiškią 
sušaudyti tūkstančius žmonių, kuomet ten 
kasmet priauga po kelius milionus. Ir Lie
tuvoje, šaukė profesorius, po sudarymo ne
puolimo sutarties su Sovietais, įsigalės bol
ševizmas ir tada bus paskersta net trys tūk
stančiai inteligentų, geriausių ir šviesiausių 
Lietuvos žmonių, žmones taip skersių, kaip 
stokjarduose skerdžia gyvulius. Lietuvoje 
inteligentų kraujas pasiliesiąs upeliais. Ir 
taip toliau ir taip panašiai šitas nelaimingas 
profesorius plūdo komunistus ir Sovietų Są
jungą. O ponas Laučka tylėjo, dar padėka- 
vojo jam už jo “gražią prakalbą.”

Ar p. Pakštas padavė nors vieną faktą, 
nors vieną skaitlinę apie jo menamą Sovietų 
“žiaurumą,” “nekultūringumą,” “biednu- 
mą” ir “kruvinumą” ? Ne, nepadavė. Nepa
davė todėl, kad negalėjo paduoti, nes jis jų 
neturėjo ir negalėjo turėti.

Atmušimui prof. Pakšto melų apie Sovietų 
žemę, užteks pasišaukti liudytojais kelius 
Lietuvos žymius veikėjus ir rašytojus, kurie 
dar šiais metais, kai kurie visai nesenai, lan
kėsi Sovietų Sąjungoje ir savo patyrimus pa
skelbė Lietuvos spaudoje. Tegul jie kalba 
už mus. Tegul jie parodo, kokios neteisin
gos ir piktos valios yra šitas tituluotas kle
rikalas.

jrocįymai Pakšto kalbos neteisingumo

Šiemet gegužės pradžioje, Sovietų Sąjun
goje lankės, tarp kitų Lietuvos inteligentų, 
Lietuvos Rašytojų Draugijos pirmininkas, 
poetas, rašytojas ir visuomenininkas, ponas 
Liūdas Gira. Svarbu ir tas, kad ponas Gira 
kaip tik studijavo Sovietų Sąjungos inteli
gentijos likimą, darbus ir gyvenimą?Kadan
gi Pakštas gąsdino, kad bolševikai paims vi
sus tris tūkstančius Lietuvos inteligentų ir 
kaip stokjarduose gyvulius, išskers, svarbu, 
ką Gira patyrė ir sako apie Sovietijos inte
ligentiją. Perdavęs puikiausius įspūdžius, j- 
gautus belankant Sovietų garsių klasikų ra
šytojų vardais muzėjus, p. Gira sako:

f*

Tačiau rusai ne tik mirusiais, bet ir gy- , 
vais rašytojais tinkamai rūpinasi. Tenykš
čiams rašytojams rtetenka galvoti apie tai, 
kaip galus su galais suvesti, apie varžy
tines, kaip yra pas mus. Tas kasdieninis 
mūsų rašytojų rūpestis atima bent 80 
nuoš. energijos kūrybiniam darbui. Rusų 
rašytojai gauna didelį honorarą, jie neiš
naudojami. Materialiniais rusų rašytojų 
reikalais dar rūpinasi Literatūros fondas, 
kurio žinioje yra keliolika rašytojų dar
bui ir poilsiui namų. Tuose namuose no-. 
Tintieji apsigyventi rašytojai turi mokėti 

‘ labai mažus atlyginimus, o jei ir tų ne
gali sumokėti, tai atleidžiama ir nemoka
mai. Respublikų rašytojų d-jos taip pat 
turi tokių namų. Rusų rašytojai yra su
tvarkę tinkamai ir teisinių reikalų apsau
gą. Pasižymėjusiems ir kūrybingiems ra
šytojams dar padeda ir vyriausybė. Yra 
išleistas įstatymas rašytojų kūrybai tin
kamoms sąlygoms sudaryti. Ypatingai ge
rai materialiniai stovi rusų rašytojai — 
dramaturgai. Pastebėta, kad dramaturgai 
Žymiai daugiau uždirba už kitus rašyto
jus, nork pastarieji taip pat gauna dide
lius honorarus. Norint išvengti didesnio 
honorarų skirtumo, dabar nustatomas 
naujas atlyginimas rašytojams (padidina
mas), poetams už poezijos eilutę bus mo
kama po 25 rub. (Rub. vertas 1.10—1.15 
Lt.), o už beletristikos lanką bus mokama 
po 3,000 rub.

Rusai knygą yra nepaprastai pamėgę. 
Knygų tiražai siekia milijonus egzemplio
rių. žymesniųjų rašytojų veikalus leidžia 
didelės leidyklos, o pradedantiems rašy
tojams pati Rašytojų s-ga turi įsteigus sa
vo leidyklą, kuri ir padeda jaunesiems įsi
gyti vardą, išleisdama jų veikalus.

Apskritai, kalbant apie SSSR kultūros 
reikalus, tenka pastebėti, kad ten kultū
ros reikalai vertinami lygiai su krašto 
gynimo reikalais bei kt. Todėl ir kultūros 
darbuotojams yra noras atsidėjus dirbti. 
I rašytojų pageidavimus SSSR kreipiamas 
reikiamas dėmesys. Jei rašytojai iškelia 
ką nors neigiama švietimą bei kultūros 
reikalus tvarkančiose įstaigose, po kai ku
rių pasitarimų neigiamybės pašalinamos.

Prof. Pakštas plūdo Sovietų žmones pus
laukiniais ir “ištvirkusios kultūros” nešioto
jais. Bet gi Sovietų žmonės *yra geriausi Lie
tuvos draugai ir prieteliai. Sako p. Gira:.

Ruoštuose priėmimuose bei atskiruose 
pasikalbėjimuose su SSSR teko pastebėti

simpatiją lietuvių tautai ir literatūrai. 
Niekas nedavė suprasti, kad aš atvykęs 
iš mažytės valstybės, bet atvirkščiai — 
kėlė lietuvių tautos seną kultūrą, kuri 
anksčiau kartu su rusų kultūra dominavo 
Rytų Europoje.

Rusų rašytojai labai susidomėję mūsų 
literatūra ir nori su ja arčiau susipažinti. 
Pageidauja apie lietuvių literatūrą straip
snių ir žymesnių veikalų vertimų.

Ponas Gira lankė Sovietų teatrus ir tapo 
jais sužavėtas. Sako jis:

Visi Maskvos teatrai perpildyti. Į kai 
kuriuos jų tenka laukti bilietų net po sa
vaitę ir daugiau. SSSR yra apie 500 nuo
latinių teatrų ir apie tiek pat keliaujan- 
čių-kolchozų teatrų.

Prof. Pakštas perstatė Sovietų žemę bai
sios suirutės kraštu. Bet p. Gira sako:

Pasienio stotyje Bigosove buvo nuodug
nus, bet mandagus įvažiuojančių patikri
nimas. Čia noriu pažymėti apie tą pavyz
dingą tvarką, kurią teko pastebėti va
žiuojant Rusijos geležinkeliais apie 1,600 
km. Važiuojančių traukiniais žmonių 
skaičius labai didelis, tačiau nėra to di
delio netvarkingo susigrūdimo. Persėdimo 
stotyse keleiviai per garsiakalbius infor
muojami, kur reikiamas traukinys stovi, 
jo išvykimo laikas, kur kuris traukinys 
vyksta ir pan.

Prof. Pakštas giedojo apie “vargą, var
gą, vargą Sovietų Sąjungoje.” Bet Lietuvos 
Rašytojų Draugijos pirmininkas p. Gira sa
ko: Sovietų Sąjungoje “nesimato ponų, bet 
nėra ir skurdžių, kaip matosi kitur.”

Tegul kalba kitas Lietuvos visuomeni
ninkas, šiemet aplankęs Sovietų Sąjungą, 
būtent, Lietuvos prokuroro padėjėjas, po
nas Pakarklis. Kauno “Lietuvos žinios” pa
duoda sekamai sutrauką jo prakalbos, pa
sakytos Kaune birželio 8 d., Vytauto Didžio
jo Universiteto salėje, apie jo patyrimus 
Sovietų Sąjungoje. Ponas Pakarklis sakė:

SSSR vieniems yra šašas, apėmęs 1 šeš
tadalį pasaulio, o kitiems—išganyrrio ir 
naujojo gyvenimo šalis. Tie pirmieji mato 
SSSR tiktai blogą, kurią svetimšaliams vi
sai nerodo. Tuo tarpu jam tekę Maskvoje 
vaikščioti pusantros dienos be palydovo. 
.Ėjęs kur panorėjęs. Nematęs blizgesio, 
bet ir skurdo nepastebėjęs.

Muziejai SSSR puikiai sutvarkyti — 
tai plačiųjų' masių liaudies akademijos. 
Kiekvienam muziejuje yra aiškintojai, 
puikiai savo specialybei pasiruošę, tarsi 
profesoriai. Kituose kraštuose tokių gerų 
aiškintojų netekę sutikti. Istorijos muzie
juje tekę matyti daug medžiagos, liečian
čios Lietuvą, ši medžiaga, nežiūrint, kad 
ji yra svetimųjų parinkta ir patalpinta 
svetimuose muziejuose, daug objektyviau 
nušviečia Lietuvos ir jos kaimynų buv, 
santykius, kaip kai kurie mūsų daktarai, 
įsigiję daktaro laipsnius Vokietijoje. Bai
gęs plačią pranešimo dalį apie muziejus 
ir kit. kultūrinį SSSR gyvenimą, prok. 
Pakarklis pasakojo keletą vaizdų iš Mas
kvos, kuri, anot pranešėjo, smarkiai mo- 
dernėjanti. Statoma daug naujų stilingų 
namų, pastatytas metro — požeminis ge
ležinkelis, kurio tunelis pasižymi puikiais 
architektūros darbais. Maskvos apšvieti
mas puikiausias. Gatvėse yra apie 42,000 
lempų, todėl ir nakties metu lengvai gali
ma skaityti. Neklystant galima pasakyti, 
kad rusai įvykdys savo užsimojimą ir 
Maskvą padarys gražiausiu miestu pasau
lyje.

“Piliečių apsirengimas kuklus, bet nesi
mato apdriskusių. Lygiai kuklūs ir visų 
piliečių, pasielgimai. Nesimato tos “fana
berijos,” kuri pastebima kituose kraštuo
se iš vadinamojo aukštesniojo luomo bei 
inteligentijos tarpo. Maskvoj policijos la
bai mažai. Piliečiai disciplinuoti ir tvarką 
palaiko be policijos pagalbos. Ką plačio
sios rusų masės valgo — netekę . patirti, 
bet išbadėjusių piliečių, kaip kas tvirtina, 
taip pat nepastebėjęs.”

Toliau:
“Baigdamas sav6 pranešimą prok. Pa

karklis trumpai papasakojo keletą įspū
džių, patirtų važiuojant traukiniu, o taip 
pat ir apie Sov. Rusijos teismų santvar
ką ir kit. Be to pažymėjo, SSSR politi
kai, mokslininkai ir eiliniai piliečiai rodo 
Lietuvai didelių simpatijų. Tų simpatijų 
pareiškimų galima rasti ir rusų enciklo
pedijoje. Taigi, bent dėl mūsų draugiškų 
santykių su SSSR bei reiškiamų Lietuvai 
simpatijų reikia kuo griežčiausiai kovoti 
su plepalų apie SSSR skleidėjais. Tą turį 
daryti visi, nežiūrint kokio jie įsitikinimo 
būtų.”

(Bus daugiau)

LLD Reikalai 12-tam Apskrity

Šis metas, galima sakyt, jau 
baigiasi, todėl ir mūsų Lietu
vių Literatūros Draugijos kuo
pose veikimui laiko mažai jau 
liko, o metinė konferencija 
taipogi gana arti, todėl lig 
konferencijos visose kuopose 
būtinai reikia imtis už darbo, 
kad ligi konferencijos vi
si nariai būtų pasimokė- 
ję savo duokles į centrą už 
šiuos metus. Taipogi nors 
šiuom trumpu laiku reikia 
darbuotis, kad prirašyt vieną 
kitą naują narį kuopose prie 
šios apšvietos organizacijos.

Metinėj konferencijoj dele
gatams reikės išduoti rapor
tą iš kuopų veikimo, todėl 
draugės-draugai visose kuopo
se pasidarbuokit, kad raportą 
išduodant nereikėtų blogai 
jaustis už neveiklumą. Nuo 
pusmetinės konferencijos lig 
dabar buvo galima daug kas 
nuveikt. Bet ir šiuom trumpu 
laiku tarpe tiek daug lietuvių 
gyvenant dar galima daug nu
veikt, tik reikia nieko nelau
kiant pradėt darbuotis.

Šis kuopoms paraginimas 
darbuotis lig konferencijos 
bus paskutinis ir aš pasitikiu, 
kad draugės-draugai įvertins 
šį taip svarbų darbą ir dar
buosis, kad pakelt narių skai
čių mūsų apskrityj iki metines 
konferencijos.

Su pradžia šio mėnesio pra
sidėjo vajus mūsų dienraščių 
“Laisvės” ir “Vilnies” už ga
vimą naujų skaitytojų. Todėl 
visose kuopose kuopų valdy
bos ir eiliniai nariai būtinai 
turim darbuotis, kad kuodau
giausia pasiekt tuos lietuvius, 
kurie da nėra skaitytojai mū
sų darbininkiškos spaudos. Vi
sur turi būt dirbama, kad pa- 
daugint skaičių mūsų dienraš
čių skaitytojų ir daugiau nau
jų narių gauti į šią apšvietos 
organizaciją.

12-to Apskr. Rast.

Čia žemiau perspausdi
nu ištrauką iš “Laisvosios 
Minties”. Noriu, kad visuo
menė žinotų, koks yra mū
sų brolių Lietuvoje troški
mas, ką jie veikia ir ką jie 
nori atsiekti. Malonėkite šį 
straipsnelį įsitėmyti..

Dr. A. L. Graičiūnas.
“ ‘Laisvoji Mintis’ Jung

tinėse Amerikos Valstybėse 
turi per 300 prenumerato
rių. Tas skaičius dar nuo
lat* auga. Amerikiečių susi
domėjimas Lietuvos laisva
maniais ir jų veikla didė
ja. Nuolat gaunama iš Am
erikos labai daug laiškų,

Kaunas. — Be jau esamų 
suvaržymų išvykti į užsie
nius, dabar karui kilus, ir 
daugelis kitų valstybių apsun
kino pravažiavimą ir įvažia
vimą svetimšaliams. Valsty
bėms paskelbus mobilizacijas, 
Kaune labai mažai beliko sve
timšalių. — Visa eilė Lietu
vos piliečių ruošėsi išvažiuoti 
į Pietų Ameriką ir kt., bet, 
susisiekimui pasunkėjus, visi 
likosi namie.

laikraščių ir piniginių au
kų. Daugelis amerikiečių 
užsako ‘L. M.’ savo arti
miesiems Lietuvoje. ‘L. M.’ 
redakcija ir administracija, 
norėdamos dar labiau pa
gyvinti tuos draugiškus ry
šius tarp Lietuvos laisva
manių ir jų brolių ir seserų 
Amerikos lietuvių ir geriau 
supažindinti Lietuvos lais
vamanius su amerikiečiais, 
numato išleisti specialų

‘Laisvosios Minties’ Nr., 
skirtą amerikiečiams. Kad 
tas numeris daugiau patar
nautų numatytam tikslui, 
labai prašome savo draugų 
amerikiečių siųsti ‘L. M.’ 
redakcijai daugiau medžia
gos: žymesnių veikėjų ir 
mūsų bendradarbių ir tal
kininkų fotografijas ir bio
grafijas, žinių apie Ameri
kos lietuvių organizacijas, 
jų spaudą, veiklą ir tt.”

IGNAS SUTKUSf 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.

“Gaukite “Laisvei"’ Naujų 
Skaitytoju.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru- 
dus ant visokių kapinių; paršam- 

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
į---------------------- ------ —B
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Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

>_j

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietps ir impor
tuotos degtines ir 
vynai,. geriausių 
bravorų alus įr 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

Brooklyn, N. Y.426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

po $2.45 į mėnesį
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Taipgi yra kitas garsus Edisono bargenas, kuris kainuoja $59.95. 
Jis prasidės tuojau po šio Išpardavimo.

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

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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Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą

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

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

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

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
♦ Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS

kuopą savo mieste drba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Jersey City, N. J
Iš Susirinkimo

Į Dieso “Svietku” Provokatoriški Išmistai prieš 
Amerikos Komunistus ir Darbo Unijas

»

c

LAISVI Penktas puslapis

8-tą d. spalio įvyko Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
133 kuopos susirinkimas. Na
rių dalyvavo gražus būrys. 
Įsirašė dvi naujos narės, Yan- 
čiūtė ir Zagrackiūtė, abi jau
nos merginos. Smagu yra pa
žymėti, kad LDS 133 kuopa 
auga narių skaičiumi ir jau
nais, čia gimusiais, jaunimu. 
Dabartiniu laiku jau randasi 
arti
LDS 133 
šių narių 
mulis.

desėtko jaunų žmonių 
kuopoj. Prirašymui 
pagelbėjo d. P. Mur-

Tarim ai

konferenciją, kuri 
d. spalio, Brooklyne, 
ir Girėno paminklo 
apkalbėjimui. Išrink-

Iš tarimų galima pažymėti, 
kad išrinkta delegatai j šau
kiamą 
įvyks 29 
Dariaus 
statymo
ta delegatai į LDS 3-čio Ap
skričio konferenciją, kuri į- 
vyks 22 d. spalio, irgi''Brook
lyne. Nutarta padaryti laimė
jimus sušelpimui LDS 133 
kuopos dviejų biednų šeimy
nų. Priimta pakvietimas Šv. 
Jurgio Draugijos prie rengia
mo baliaus 30 d. gruodžio.

Paroda

Kiekvienais metais antrą 
sekmadienį spalio mėnesio 
Hudson County katalikai su-1 
ruošia parodą. Gatvėmis eina 
vieni vyrai, moterys nedaly
vauja. Jersey City buvo di
džiausia paroda. Dalyvavo ir 
lietuvių parapija. Tačiau lie
tuvių paroduotojų buvo nedi
delis skaičius, žymėtina yra 
tas, kad ne tik lietuvių, bet ir 
kitų tautų parodos priekyj ei
na juodo darbo žmonės, kuni
gų vedami su frakais ir cilin- 
deriais, aukštomis šilkinėmis 
kepurėmis, ir, kaip gaila, kad 
tie darbo žmonės pamėgdžio
ja aukštąjį luomą, kapitalistų 
klasę. Pasirodo, kad ir jie gei
džia kada nors būti kapitalis
tais, įlysdami į jų
frakus. Tačiau vargiai 
tas įvyks.

Veikėjai Tingsta
Nežinau, kaip kitose

nijose, bet pas mus Jersey Ci
ty, tai su vietos veikėjais ne
kaip. Priseina kokią kur nors 
komisiją išrinkti, tai labai yra 
sunku.

Seniau buvę veiklūs nariai 
dabar aptingsta, sakoma, pa
senę^ bet tie, kurie juda, irgi 
nėra jauni. Bet tai nėra patei
sinamas dalykas. Kolei jauni 
užims mūsų vietas, tai mum 
seniem visuomeniškam darbe 
neturi kliudyti senatvė. Neturi 
būt kolonija apleista, bet tu
ri būt veikli ir atsižymėti dar
bininkiškam žemlapyj 
darbais.

mylimus
kada

kolo-

savo

Sportas
Tankiai šiame mieste 

to mylėtojai suruošia ristynes. 
Ristynėse dalyvauja ir lietuvis 
risti k as Pete Baltran (Baltrė- 
nas). Tačiau vietos spauda ne
pažymi, iš kur Pete Baltrėnas, 
Amerikoj gimęs ar iš Lietuvos 
atvykęs, tik pažymi, kad Lith
uanian.

spur-

Sakoma
Trenton, N. J. valstijos sos

tinė. Darbo Biuras praneša, 
kad New Jersey valstijoj per 
šį metą gavo darbus 20,000 
žmonių. Biuro galva John J. 
Toohey sako, kad ir uždarbis 
pakilo nuo $24.80 į savaitę iki 
$26.43. Jisai žymi taip pat, 
kad rugpjūčio mėnesis buvo 
našiausia mėnesis gavimui 
darbų.

Lapkričio mėnesį LLD 16-ta 
kuopa ketina suruošti prakal
bas dabartiniais Lietuvos įvy
kiais. Kalbėtojum norima gau
ti drg. A. Bimbą.

Lapkričio mėnesio susirinki
me neturi būt pamiršta naujų 
narių prirašymas į LDS 133 
kuopą. Centras mūsų kuopai 
skyrė 20 narių, bet turime ga
vę tik tris. 17-kos trukumas. 
Kuopos vajininkai, sukruski-

Washington. — Kongre
sinė Dieso komisija pasi
šaukė dabar “liudyt” prieš 
komunistus Morrisą L. Mal
kina, mušeiką, kuris andai 
ištupėjo dvejus metus Sing 
Sing kalėjime. Ir Malkinas 
pririetė Dieso “tyrinėjan
čiai” komisijai štai kokių 
melų: būk Arnoldas Roth
steinas, gembleris-raketie- 
rius, New Yorke davęs mi- 
lioną ir 750 tūkstančių do
lerių streikui Kailiasiuvių 
Unijos, kuriam vadovavę

te. Miegojimui laiko nėra ir 
mes 
dyti 
kutį

savo kvotą turime išpil
si! kaupu, tik reikia bis- 
darbo ir pašvęsti. laiko.

Mass Mitingas
Vietos ukrainų progresyvės 

organizacijos ruošia masinį su
sirinkimą, prakalbas. Prakal
bos įvyks 22 d. spalio, Peoples 
Centre, 158-60 Mercer St. 
Prakalbų tema — Europos į- 
vykiai ir aiškinamas bus So
vietų Rusijos atsinešimas link 
mažųjų tautų. Pradžia 2-rą 
valandą dieną. Kviečia ir lie
tuvius, suprantančius ukrainų 
kalbą, dalyvauti.

K. Biuras.

komunistai; (Rothsteiną 
1928 m. nušovė jo sėbrai 
gengsteriai); būk to streiko 
vadai papirkę keturis New 
Yorko policijos detektyvus, 
sumokėdami jiems apie $50- 
000; būk komunistai, norė
dami užvaldyt unijas, sam- 
dę žmogžudžius šaudyt se
nuosius unijų vadus; būk 
jie papirkinėję teismų se
kretorius; būk komunistai 
veikią kaip Sovietų šnipai 
prieš Amerikos armiją ir 
laivyną; būk Sovietų žval
gybos galva esąs vienas iš 
Amerikos Komunistų Par
tijos vadų; būk Amerikos 
Laikraštininkų Gildija (uni
ja) esanti komunistų suor
ganizuota ir jų valdoma; 
būk Gildijos prezidentas 
Heywood Broun buvęs ko
munistas; būk komunistai 
valdą Amerikos Darbo Fe
deracijos ir CIO unijas su 
šimtais tūkstančių narių, ir 
tt.

Susmuko “Svietkas” 
Malkinas

dabar plepėdamas Dieso ko
misijai, nemokėjo sugalvot 
net patikimos pasakos, kur 
bent viename atsitikime 
būtų koks komunistų dar
buotojas tarnavęs kaip So
vietų “žvalgybos agentas” 
Amerikoje.

Bet Dieso komisija ir ka
pitalistiniai laikraščiai vis

tiek godžiai naudoja Malki
ne tauškalus kaip amunici
ją prieš komunistus. Vy
ri ausie j i tos komisijos 
“svietkai” prieš komunistus 
iki šiol buvo provokatoriai, 
skebų rinkėjai prieš darbi
ninku streikus, kriminali- 
niai kalėjimų paukščiai, re
negatai ir panašūs gaivalai.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Cltnc

tiquori)

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Boston, Mass
Amerikos Lietuvių Kongrc-
Massachusetts Skyrius tu-SO 

rėjo susirinkimą rugsėjo 2.1, 
Maynarde ir šalia kitų reikalų 
svarstė Centro Komiteto iškel
tą ALK likvidacijos klausimą. 
Kadangi mūsų Bostono Sky
riaus ribose, kaip pas socialis
tus, taip ir pas komunistus, 
taip ir nepartinių organizaci
jų, priklausančių Kongresui, 
^nusistatymas buvo ir yra už 
čielybę Kongreso ir vieningą 
veikimą sutartais klausimais, 
todėl šis susirinkimas rado rei
kalingu išnešti pareiškimą 
pageidaujant vienybės centre, 

žemiau telpanti rezoliucija, 
pagal komisijos pareiškimą, 
nebuvo skelbta spaudoje iki 
Centro dvi priešingos pusės, 
kurioms ši rezoliucija liko 
įteikta, turėjo užtektinai laiko 
susipažinti su mūsų pageida
vimu likvidacijos klausime.

—o---
Rezoliucija

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Massachusetts Skyrius turėjo 
susirinkimą 24 rugsėjo ,ir 
svarstė Centro Komiteto da
lies pasiūlymą uždaryti ALK. 
Išdiskusavus šį klausimą mū
sų komitetas nutarė išreikšti 
savo apgailestavimą, kad Cen
tro Komitetas rado reikalin
gu šitokį žingsnį daryti, ir to
dėl siūlo Centro Komitetui ap
svarstyti šį klausimą iš nau
jo, sušaukiant pilną Komite
to posėdį. O jeigu Centro Ko
mitetas ir tuomet negalėtų 
prieiti prie taikos, tai mūsų 
komitetas siūlo kreiptis į tas 
draugijas, kurios priklauso

ALK, kad jos išreikštų 
nuomonę šiuo klausimu.

ALK Mass. Sk. Sekr.
S. Z avis.

—o—
Visų ALK Massachusetts 

Skyrių Domei
Metinė ALK konferencija 

įvyks lapkričio 
ne. Laikas ir 
skelbta vėliau, 
skyrių rengtis 
cijos ir rinkti

Pageidaujama, kad delega
tų pribūtų kuo daugiausia, nes 
ši konferencija bus svarbi vi
sam lietuvių progresyviam ju
dėjimui Massachusetts valsti
joj. Sekr. S. Zavis.

Bet kada Dies, fašistuo- 
jantis pirmininkas kongre
sinės komisijos, noroms-ne- 
noroms, pastate porą klau
simų tam kriminalistui me
lagiui Malkinui, tai jo “svie- 
čijimai” tuojaus sutižo.
Malkinas turėjo prisipažint, 
jog jis neturi jokių įrody
mų, kad Kailiasiuvių Uni
ja būtų papirkus bent vie
ną policijos detektyvą. Mal
kinas negalėjo paaiškint, 
kokiais išrokavimais rakė-j 
terius Rothsteinas davęs 
šiai “raudonai” unijai be
veik du milionus dolerių. 
Atsakymui į Malkine melą 
buvo įrodyta, kad Heywood 
Broun, prezidentas Ameri
kos Laikraštininkų Gildijos, 
niekada nė vienos valandos 
nebuvo nariu Amerikos Ko- 

Imunistų Partijos. Tas 
“svietkas” Malkinas, andai 
išmestas iš Komunistų Par
tijos, kaip netikęs gaivalas,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Moterų ALDLD 155 kuopa turės 
rankdarbių vakarą 17 d. spalio, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetainėj, ant 
29 Endicott St. Visos ateikite, o po 
rankdarbių pamokų, bus skanių už
kandžių ir linksmai laiką praleisite. 
—A. W.

prie 
savo

12, So. Bosto- 
vieta bus pa
prašau visų 

prie konforen- 
delegatus.

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• ® •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemų, 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio, 

e

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

Telefonai EVergreen 7-1661

Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PA VILKINĄS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai,

Oficialia 
vardas STEAMBOAT INN «

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

A :. VIncasJ. Daunora ' ’
A. -------- ■ A P T i E K O RIU S ’   ■ ■ /

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

priežasties slogos—-šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

r-» __~»HL IJ»|_J. r; m' 229 ŽjB E D F O R D R

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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 
drabuži dideliais kiekiais.

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

Jūsų atsilankymas Į mūsų krautuve įtikins jus, jog mūsų 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS "SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Ballis, Inc
29-31 Morrell Street Brooklvn N. Y

Open Day and Nigh’

RHEA
Managed by <0
TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

I ■ Vapor Room,
\ I Room, Large
XL 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. na. to 
11 p. m. After 11 p. ni. for gents

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

Sun. all day and night

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

®
Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmąliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME
X

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 7-4409

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 prieinami) kaiiuį.

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

GERIAUSIOS Rūšies VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

V n».> ■wyi..

Nainy Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
.Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

flL A žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnčs nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 

F?*] ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
I Moterys. Jeigu turite nesveikumų, kurio nesupranta* 
/te, kreipkitės su pasitikėjimu įxDr. Zins. Leiskite man 

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

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

DR. L. ZINS Įstaiga 80 metų
J10 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving 1’1.
VALANDOS 10 A.M.-8 P. M.—Sekmadieniais 10-2.
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Šeštas puslapis LAISVE Antrad., Spalių 17, 1939
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LDS Centro Valdybos 

Suvažiavimas
Dainy ir Muzikos 

Vakaras
Dar apie Tautininkų 

Prakalbas
Graži Draugams Cibulskiams 

Pagerbti ‘Tarė”
Pereitą šeštadienį Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo cen- 
tralinėj raštinėj įvyko L D S 
Centro Valdybos narių suva
žiavimas organizacijos reika
lams svarstyti. Dalyvavo: 
prez. R. Mizara, 1-masis vice- 
prez. J. Mažianskas (iš Cle
veland©), sekr. J. Siurba, ižd. 
dr. J. J. Kaškiaučius, dr-kvot. 
M. D. Palevičius (iš Detroito), 
iždo globėjai: D. Lekavičius 
(iš Pittsburgh©), Elena Kau- 
naitė-Zablackienė ir J. Gru- 
bis (brooklyniečiai). Antrasis 
vice-prez. Antanas Litvinas iš 
Čikagos dalyvauti suvažiavi
me negalėjo, — neleido darbo

Be organizacinių reikalų 
svarstymo, šis suvažiavimas 
pasiuntė Molotovui ir gen. 
Černiui kablegramas, sveiki
nančias už sudarymą apsigy
nimo sutarties ir Lietuvai Vil
niaus atidavimą. Rep.

IDS Dovanėlė R. Mizarai
Pereitą šeštadienį Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo Cen
tro Valdyba turėjo savo suva
žiavimą. Suvažiavimo dalyviai 
ir LDS Centro darbininkai 
įteikė d. R. Mizarai gražią 
dovana — amžina Sheaffers’o 
plunksną (fountain pen). Tai 
dovana, įteikta d. Mizarai 
kaipo paminėjimas jo 20-ties 
metų darbo “Laisvės” redak
cijoj. Raštelis, kurį dovanos 
įteikėjai prie dovanos priker
gė, buvo sekantis :
“Brangus Drauge:

“Sveikiname jus 20 metų 
kilnaus darbo sukaktuvių pro
ga.

LDS Centro Valdyba ir 
Ofiso Darbininkai.”

Drg. Mizara karštai padė- 
kavojo LDS Centro Valdybos 
nariams už tokią puikią do
vaną. Rep.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pereitą sekmadienį lankėsi 

“Laisvėj” iš So. Bostono Pe
tras Tamulevičius. Jis čia bu
vo atvykęs pasitikti savo žmo
nos, kuri sugrįžo Švedijos lai
vu pereitą 
sekmadienį 
mulevičienė 
išleista.

šeštadienį. Bet 
kažin kodėl Ta
dai’ vis nebuvo

—o—
Taipgi lankėsi “Laisvėj” iš 

So. Bostono draugai Buzevi- 
čiai (Buzacks) ir draugė Sto
nienė.

Svečiai
Paroda ir 
tas New 
dienraščio

aplankė Pasaulio 
kitas žymesnes vie- 
Yorke, taipgi savo 
įstaigą.
—o—

Kartu su “Laisvės” vajinin- 
ku Geo. Šimaičiu pereitą sa
vaitę iš Montello, Mass., taip 
pat buvo atvykę Wm. ir Bronė 
Ambrose, K. čereškienė ir 
Kastantinavičiūtė. Jie išvyko 
atgal sekmadienį

Italija dalyvausianti Pasau
lio Parodoj sekamais metais. 
Pirmiau buvo sakyta, kad už
sibaigus šių metų sezonui sa
vo bildingą nugriausianti.

Jurgine Rengia Balių
Šv. Jurgio Draugystės 54- 

tas metinis balius įvyks šeš
tadienį, lapkričio (Nov.) 25, 
Grand Paradise Ballroom, 318 
Grand Street, Brooklyne. Pra
sidės 6;30 vakare. Įžanga tik 
40c.

Prof. Kaizos orkestrd grieš 
lietuviškus kavatkus šokiams, 
ir J. Navicko Naktinių Pelėdų 
Orkestrą grieš amerikoniškus 
Šokius. Visus širdingai kvie-

spaliųAteinantį šeštadienį, 
21, Ukrainą Salėj, 101 
Stt., Brooklyne, įvyks 
šios apylinkės Lietuvių Meno
Sąjungos jėgų dainų ir muzi
kos vakaras.

didelis

t

LILLIAN BUNKIENĖ

Ji dainuos šiame parengime 

daly- 
Aido 
Cho- 

Siety-
p asiro dys

Programos pildyme 
vaus šios dailės jėgos: 
Choras, Choras Banga, 
ras Pirmyn ir Choras 
nas; pirmu sykiu
Brook lyno Lietuvių Stygų Or
kestrą ir duos keletą skambių 
muzikos šmotų; žymi jauna 
pianistė A. Žilinskaitė skam
bins piano solo; pavieniai (so 
lo) dainuos Lillian Bunkienė, 
Aldona Klimaitė ir Pranas 
Pakalniškis.

Po koncerto bus šokiai prie 
geros orkestros.

Jžanga labai maža—35c.
Bs.

Iš Kriaučių Baliaus

Spalių 9 d. nuėjau ir aš pa
siklausyt tautininkų prakalbų 
S.L.A. svetainėje.

Pirmiausiai kalbėjo p. Vi
taitis.

Nusiskundė, kad jau nėra 
dabar kas keikti, ba lenkų 
valdžios jau nebėra, o lenkų 
tauth tai nelaimingiausia tau
ta pasaulyje.

Nors ir sakėsi, kad jau nė
ra kas keikti, bet tuojau pra
dėjo bjauriot Sovietų valdžią, 
kam ji stengiasi padalyt su 
Lietuva draugingumo sutartį. 
Padarius sutartį su Sovietais, 
Lietuvoje pradės žmonės skai
tyt bolševikišką spaudą,.-privis 
pilna Lietuva išdavikų ir bus 
lietuvių tautai galas. . . To
dėl, esą, mes Amerikos lietu
viai turėsime dėt visas pa
stangas, kad išlaikyt Lietuvo
je tokią valdžią, kokia dabar 
yra.

Prie Sovietinės valdžios į 
Lietuvą siųst pinigų gal jau 
nereikėsią nežinia, 
viskas susitvarkysią 
dusiam p. Vitaičiui 
jasi, kad jau dabar 
Sovietai), bet mes
čiai, esą, turėsime siųst daug 
laiškų į Lietuvą visiems pa
žįstamiems ir nepažįstamiems, 
smarkiausiai agituodami juos, 
kad nepasiduotų bolševikų 
propagandai. Jau dabar, esą, 
iš Lietuvos gauname tik to
kius pranešimus, kokius Sta
linas pavėlina išsiųst (“Lietu
va didvyrių žemė’’ — sakyda
vo ir Vitaitis).

Esą, “Dieve saugok Lietu
vą nuo Sovietų įtakos.”

Gaila 
kaip jis
smetonuotų ponų likimo, kaip 
jam baisu, kad gal prisieit pa-

Pereitą šeštadienį Maspethe 
(Zabelskio salėje) draugų 
Kalvaičių ir kitų pasidarbavi
mu buvo suruošta gerai žino
miems brooklyniečiams dd. P. 
ir O. Cibulskiams pagerbti pa
re. Tai buvo paminėjimas jų
jų sidabrinio jubilejaus. Da
lyvavo gražus būrys draugų 
ir draugių, o taipgi ir cele
brantų giminių bei prietelių. 
Visi gražiai pasilinksmino, pa
linkėdami draugams Cibuls
kiams ne tik laimingo šeimy
niško gyvenimo, o ir laimin
gai ir energingai darbuotis 
visuomeniniuose d a r b u o s e, 
kaip jie darbavosi iki šiol. 
Buvo įteikta ir dovanų. Be to, 
nuo Maspetho LDS ir ALDLD 
kuopų buvo įteikta jiems di
delis gražių, didelių rožių bu
kietas.

“Tačiau čionai prieš mus 
stovi gyvas atsakymas apie 
darbingumą tų žmonių, kurie 
atsidūrė bedarbių eilėse be 
savo kaltes. Štai čia vienas 
didžiausių monumentų Ameri
kos darbininkų darbingumui 
ir išsilavinimui ;— tie milžinai 
bildingai .. Tas milžiniškas 
inžinierystės projektas pats 
neišaugo. Jei to būtume lau
kę, čion nebūtume šiandieną. 
Dėkoju tiems vyrams už jų 
dovaną.“

RANDAVOJ1MA1
"'I

Pasirandavoja 5 kambariai: 3 šil
ti ir du šalti. Kreipkitės bile laiku 
šiuo antrašu: Yasiunas, 577 Crescent 
St., Brooklyn, N. Y.

(244-245)

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutes.

Dėkojo Darbininkams 
už Puikų Orportą

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų AND

Fairview Restaurant & Bar
|įj VAL1LIONIS ir MARCINKEVIČIUS
tol Savininkai
iį Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
|įl Degtines, Vynai ir Alus

I •
I Vieta mašinom pastatyt. Ai įstaiga

ji | '"'s. yra skersai gatvę nuo Marine bti-
ygj| I f N. dinko, arti Corona entrance J fčrus.

į Df \ 110-62 Corona Ave.

■ zL y CORONA, L. L, N. Y.

------KbsKh i i L.LMJMLi 11 IwfcK > Telephone: Havemeyer 9-9115

SKELBKITES “LAISVĖJE”

VARPO KEPTUVĖ

kaip ten 
(išsigan- 
vaizduo- 

Lietuvoje 
amerikie-

žiūrėt į p. Vitaitį, 
dreba dėl Lietuvos

Lietuvių Amalgameitų 54-to
Skyriaus nariai su šeimynomis | liuosuot Lietuvoje politinius 
ir draugais turėjo skaitlingą ir' kalinius, kaip jam gaila, kad 
smagų pažmonį pereitą šešta-j gal prisieis numest į mėšlyną 
dienį, Grand Paradise. Buvo 
ir kontraktorių, taipgi šiaip 
biznierių ir visuomenininkų. 
Šis jų buvo ketvirtas metinis 
balius, kadangi skyrius, kaipo 
amatinė organizacija, besirū
pindamas kasdienine duona ir 
druska, manydavo neturįs lai
ko baliams. Tačiau kartą pra
dėjus, kriaučių baliai išsivystė 
į šaunią pramogą.

Nors dalyvavo nemažai ir 
senesniųjų kriaučių, tačiau di
džiumą bene sudarė jaunimas, 
šokiams griežė Nakties Pelė
dų Orkestrą.

Sėkmingo baliaus sekreto
riumi buvo Antanas Linkus, 
jaunasis. Rep.

Padėka Menininkams
Vardan ALK Brooklyn© Sky

riaus Komiteto, širdingai dė
ka vo j u orkestrų vadams V. 
Retikevičiui ir Jurgiui Kaza
kevičiui su jų muzikantais, 
taipgi ir chorvedėms >B^ Ša
knaitei - Sukackienei; su Aid
imaisiais ir Aid. Žilinskaitei su 
Aido Choru už gražų patar
navimą spalių 11-tos 
niame mitinge Vilniaus 
davimo iškilmėms.

J. Kuod is, 
ALK Br. Sk.

masi- 
atva-

Sekr.

Mokytojų Unijos viršininkai 
šiandien eis pas WPA virši
ninkus reikalaut atsteigt WP- 
A švietimo programą.

R. Clough, 31 m., 1218 E. 
95th St., užmuštas auto ne 
laimėj prie Rockaway Pkw> 
ir Flantlands Avė.

Atidarymo miestavo North 
Beach Orporto iškilmės su
traukė rekordinį skaičių pu
blikos pereitą sekmadienį, da
lyvavo 200,000. Beje, ir pats 
orportas esąs rekordinis — 
didžiausias pasaulyj. Jis pa
statyta WPA darbininkų dar
bu. Lėšavo $40,000,000.

Kalbėdamas toms minioms 
svieto majoras LaGuardia pa
sakė :

“Gerbiamieji, jūs girdėjote 
labai daug apie pašalpos dar
bininkus. Jūs girdėjote nieki
nimų. ir pajuokos; jūs girdė
jote pašaipas ir matėte kari
katūras šalpos darbininkų, ry
mančių ant špato.

GROENA

Amerikos Pirmas Puikiausias 
RieAinis ‘Laikrodėlis

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

surūdijusį Smetonos blėkinį 
medalį. Už blėkutės gabalė
lį 'Vitaitis pagatavas paaukot 
visą Lietuvos liaudį Hitlerio 
malonei, vargui ir tamsybei, 
bile tik Lietuvos ponija ga
lėtų latraut, iš liaudies pra
kaitą čiulpti. Kas Vitaičiui 
Lietuvos valstiečiai ir miestų 
darbininkai — tai tik vieni 
niekai prieš blekės kavalką, 
prieš medalį! Gaila Vitaičio, 
tikrai blėkutės vergas.

Apie p. Stilsoną neverta ką 
ir kalbėt, jo prakalba tai pa
gieža, neapykanta ir kerštavi
mas prieš komunistinį judėji
mą. Jisai stačiai pareiškė, 
“kad jeigu Stalinas norėjo būt 
teisingu, tai kada raudonoji 
armija užėmė Baltgudiją ir 
Ukrainą, tai Stalinas turėjo 
ten nei . žodžio nesakęs iš
traukt visą raudonąją armiją, 
nepalikt nei vieno sovietiško 
agitatoriaus, o tik išeidami 
pasakyt baltgudžiams ir ukrai- 
nams, kad dabar darykite, ką 
norite, nusibalsuokite, kaip 
jūs norite tvarkytis ; su
tveri sovietus, prisidėt prie 
Vokietijos ar ką kitą daryki
te.“ Tai ir visa Stilsono išmin
tis. šitokią “išmintį” patropy- 
tų pasakyt ir paprasčiausia 
Lietuvos kaimo davatkėlė, ne
reikia nei Stilsono.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadieni, 18 d. spalių, 8 vai. 

vakare, Berželio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Ave., Brook
lyn, įvyks ALDLD 185 kuopos susi
rinkimas. Nariai, kurie tik galite, 
malonėkite atsilankyti. — V. Pauk
štys. (244-245)
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LAUREL ... 15 towel GRUEN. Yejlow 
gold filled. Guildite back . . $24.75

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

ral.

CHIEF-. . . 15 i‘ewel GRUĘN. Yellow . 
gold filled case, i?ųlfdit4\bąck,-,$24.75

■

čia šv. Jurgio Draugystės ren
gimo komisija.- Visi ant ba-į 
liaus. Komisija.
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Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Įsteigta auo 1892 metų
701 Grand St., Brooklyn, N. Y.
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

BRONE SALINAITE
Muzikos Mokytoja

Praneša, kad su spalių 16 d. atsidaro jos muzikos stu
dija. Suteikiamos instrukcijos dėl sekamų dalykų: for-, 
tepijonas, balso statymas, teorija, solfedžio, chorvedyba.
4323 — 9th AVENUE ’ BROOKLYN

TELEPHONE WINDSOR 8-4228
■0

Manhattan Liquor Store
264 Grand St Brooklyn N. Y

(Kumpas Roebling St.)

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

Tibcai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

UtCCMvCRt O'VUlikCCO

Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
ciam duona, Dalia 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas

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

0

E 
S 
5

473 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Prie R. K. O. Republic Teatro

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvienų 
penktadienj ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
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FURMAT CO. Ine
Dealers in

Furniture and I Jedding

s
445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y 

Priešais Republic Teatrą 
EVergreen 4-7911

Matrosai Yra Mūsų Specialumas
Pamatykite kaip jie yra daromi mūsų dirbtuvėje.
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Mes taipgi perdirbam matrasus už žemiausias kainas.
VISOKIŲ RfŠIŲ DAIKTAI LOVOM

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovų.




