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KRISLAI
Jų pačių nelaimei. 
Kietas argumentas. 
Tautinės mažumos. 
Bažnyčia ir karas. 
Kalėjimo durys atsidarė.

Rašo A. B.

Ypatingai taip vadinamų 
tautininkų vadai sudėję 
prie krūtinės rankas baži- 
jasi, kad jie nekeisiu savo 
pozicijų. Nazichamas St. 
Vitaitis (jis mus vadina 
“komunaciais”) užtikrina 
visiems, kad jis kaip plūdo, 
taip plusiąs Sovietų Sąjun
gą. z

Panašiai gieda trockistai 
ir menševikai. Jie dar aš
trinsią kovą.

Bet tai jų pačių nelaimė. 
Šiek tiek žalos jie padarys 
Lietuvai, bet sau daugiau
sia. Jau dabar tokio Vitai- 
čio armiją galima suskaityt 
vienos rankos pirštais, o il
gainiui ir tos jis neteks. Jis 
daug aklesnis, negu 
manėme.

mes

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metam*
Užsieniuose $6.00

Brooklyne $6.00
Metamu

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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Sumanė Vežt Ameri
kos Laivais Reikmenis 
Į Anglijos Kolonijas

NAUJAUSIOS ŽINIOS

&

Naziai Visai Išviję Prancūzus iš Vokiečių Žemės
Berlin, spalip 19.—Po trumpų, bet aštrių susikirtimų 

su francūzais, vokiečiai visiškai išvijo francūzus iš vo
kiško pasieninio ruožo, kurį francūzai iki šiol buvo už
ėmę, kaip kad praneša nazių komanda.

Popiežius Sako: Lietu 
va Tai Šiaurinis Ka 

talikystės Fortas
Senatorius Smerkia Roose
velt^ Kad Jis Traukiąs 
USA j Karo Talką Anglijai

Prez. Rooseveitas Giria Pa
sitarimus Švedijos, Norvegi
jos, Danijos ir Suomijos

Paryžius, spal. 19.—Francūzų komanda sako, kad jų 
žvalgai dar “kai kur” laikosi Vokietijos pusėje.

Washington.’ — Demo
kratai senatoriai, kurie įne
šė praleisti Amerikos gink
lus ir amuniciją kariaujan
čioms Europoj šalims, tai 
dabar pasiūlė praplatinti 
prekybą, vedamą ameriki
niais laivais, kad šie laivai 
galėtų gabent “nekariškus” 
reikmenis per visą Pacifi-

Prezidentas Rooseveitas 
'aną dieną prižadėjo ginti
Kanadą nuo visokių užpuo-

. likų. To reikalaująs Jungti-Į ko Vandenyną į Anglijos 
nių Valstijų saugumas.

Tas tiesa. Bet tai visai 
vienpusis medalis. Jeigu 
ginsime Kanadą, tai Kana
da neturi teisės be mūsų 
atsiklausimo kišti savo no
sį, kur nereikia. O ji tą da
ro. Štai ji'paskelbė karą Vo
kietijai visai prezidento 
Roosevelto nepasiklausus.

Dabar, jeigu vokiečiai at
skristų ir pradėtų Kanadą 
bombarduoti, tai Jungtinės^ 
Valstijos eitų Kanadai pa- 
gelbon ir paskelbtų karą 
Vokietijai.

Tai ir nelogiška ir nesvei
ka.

Ir Rumunijos valdžia 
“suminkštėjo.” Ji jau atsi
minė savo tautines mažu
mas ir grąžina jom tam tik
rų kultūrinių teisių. Matyt, 
pasimokino iš Lenkijos liki
mo.

Rumunijos valstybė su
kurta ant lenkiškos mados

• pamato. Ji irgi turi paver
gus keletą milionų svetimų 
žmonių. Ji pasigrobė nuo 
Sovietų Sąjungos Besarabi
ją. Pasigrobė tada, kada 
Sovietų Sąjunga buvo silp
na ir turėjo priimti padik
tuotas taikos sąlygas.

Rumunijos karalių ima 
baimė, jam kinkos dreba. 
Ne iš laisvo noro jis “susi-, 
mylėjo” ant pavergtų tauti
nių mažumų.

kolonijas ir .pusiau-koloni- 
jas: Indiją, Kanadą, Aus
traliją, Naująją Zelandiją 
ir kt.

Bet iš rytinio šios šalies 
pakraščio, per Atlapto van
denyną, tai gal, girdi, netu
rėtų būt siunčiami jokie 
produktai net į Kanadą.

Demokratas senatorius 
Holt ir kai kurie kiti ašt
riai atakavo prezidentą 
Rooseveltą, kad jis remias 
Anglijos karą, todėl ir rei
kalaująs praleist Amerikos 
ginklus ir amuniciją ka
riaujančioms šalims; o tas 
praleidimas vestų Ameriką 
į karą su Vokietija, sakė 
sen. Holt. Nes karo pabūk
lai iš Amerikos būtų priei
nami tik Anglijai ir Fran- 
cijai, bet ne Vokietijai.

Sen. Holt karčiai smerkė

Washington.—Prez. Roose
veitas pasiuntė sveikinimo 
kablegramą Švedijos kara
liui Gustavui V, kuris sušau
kė pasitarimą su Norvegijos 

ir Danijos karaliais ir Suo
mijos prezidentu. Roosevei
tas giria tuos kraštus, kad 
jie “palaiko principus bepu
siškumo (neutralumo), 
tvarkos ir įstatymų.”

Savo kablegramoje prez. 
Rooseveitas kalba ne tik
vardu Jungtinių Valstijų, kariniame fronte jie iki šiol nušovę žemyn 48 Francijos 
bet ir kitų amerikinių res- ir 12 Anglijos karinių lėktuvų, o iš savo pusės praradę 
publikų.

Naziai Davė Aukščiau
sią Garbę Nuskandinta
jam Anglą Karo Laivo

Vokiečių ir Prancūzą Nuostoliai Vakarą Fronte
Berlin, spal. 19.—Nazių komanda praneša, kad iki spa

lių 7 d. vakariniame fronte 196 Vokietijos kareiviai 
vo užmušti, 356 sužeisti ir 114 nežinia kur dingę.

Naziai suėmę į nelaisvę 25 francūzų oficierius 
kareivius ir puskarininkius.

Audra Aplaužė Amerikos Bet Lietuva 14 Metu Kivir- 
Laivą, Pražūdė Vieną Jūri
ninką, Sužeidė 73 Žmones

čijosi su “Šventuoju Sostu” 
Dėl Jo Vienpusiškumo

ir

Paryžius, spal. 19.—Francūzai tvirtina, kad jie 
tūkstančių vokiečių užmušę ir sužeidę.”

(Francūzai nepaduoda, ar bent7vienas jų pačių 
vis ten užmuštas, sužeistas ar į -nelaisvę paimtas.)

bu-

664

“daug

karei-

Naziai Nukirtę 60 Talkininku Lėktuvą
Berlin, spalio 19.—Pasak vokiečių komandos, tai va-

tiktai 11 lėktuvų.

Švedija, Norvegija, Danija Remsiančios 'Finiją
Stockholm, Švedija, spal. 19.—Suomijos (Finijos) pre

zidentas K. Kailio pareiškė, kad Švedija, Norvegija ir 
Danija remsiančios Suomiją ne tik žodžiais, bet ir veiks
mais, jeigu prisieitų Suomijai susidurt su Sovietų Są
junga.

Berlin. — Hitleris suruo
šė bankietą submarino ko
mandieriui G. Prienui ir jo 
jūrininkams, kurie paskan
dino Anglijos karo laivą 
“Royal Oak” ir sužeidė ki
tą didelį karinį jos laivą

- -- - —

koj, Orkney salose. 'Turkiją, kad jinai > pasirašytų tarpusavio apsigynimo 
Komandierius. Pnen pa- suįartį su Anglija ir Francija.

pasakojo, kaip jo submari-| Apleido Ankarą, Turkijos sostinę, von Papenas, Vokie- 
nas pralindo pro povande- ^jjos ambasadorius, kuris važiuoja į Berlyną.

‘ ninius užtvarus ir minas-i 
prez. Rooseveltą, kad jis sprogimus, ir torpedomis 
pirm rinkimų žadėjo neįvelt nuskandino “Royal Oak.” 
šią šalį į karą, o dabar pats, jįs taipgi nupiešė, kaip ki- 
darąs tokiu žingsnius, kurie! torpeda sužeidė Anglijos

^^kineril^ą, IttjI^oxt lęa.1 °- Į šarvuotlaivį “Repulse.” Sa- 
 | ko, po torpedos šūvio “Re

pulse” tuojaus buvo apim
tas tirštų dūmų, o kada dū
mai prasisklaidė, tai aiškiai

TURKIJA SUSITARSIANTI SU ANGLIJA
London, spalio 19.—Anglijos užsienių ministerija tvir

tina, kad Turkija pasirašys savitarpio apsigynimo su
tartį su Anglija ir FrancijaT

_ - „ - _ '■ Ankara, Turkija, spal. 19.—Atvyko Anglijos ir Franci-
Kepulse, beapa Mow jlan- -og pasiuntiniai generolai, kurie deda pastangas palenkt

Philadelphia, Pa.
Puikus Jubilėjinis “Lais- buvo matyt, kaip labai “Ro
vės” Bankiėtas ir Koncer-' pulse” buvo pasviręs į vie-

Anglija-Francija šriubuoja Turkus prieš SSRS
London. — Anglija ir Francija labiausiai nori, kad 

Turkija praleistų Anglijos ir Francijos karo laivus per 
Dardanellų protaką (sąsiaurį) į Juodąsias Marias. O iš 
tų marių jos t kiši užkirst kelią Sovietų aliejaus-žibalo 
plukdymui laivais per Dunojaus upę Vokietijai ir tuliem 
kitiems kraštam. Kitas Anglijos ir Francijos tikslas, tai 
savo‘karo laivais iš Juodųjų Marių tiesiog grumot So
vietams. į

tas Nedėlioję

Gandolfo Pilis, Italija.— 
Lietuvos pasiuntinys dr. 
Stasys Girdvainis įteikė sa
vo įgaliojimus popiežiui Pi
jui XII ir trumpai pareiš
kė, kad iki šiol neramūs

New York. — Šiaip taip 
atplaukė Amerikos keleivi
nis laivas “President Hard
ing,” aplaužytas audros 
šiaurinėje dalyje Atlanto 
Vandenyno.

Audra taip įsiūbavo jū- santikiai Lietuvos su popie- 
rą, kad jos bangos ritosi žium jau 
per laivo viršų, sulaužė ap
tvarus, nunešė nuo laivo ir 
paskandino vieną jūrininką 

I ir sužeidė 73 keleivius ir 
jūrininkus.

Laivas “President Hard
ing,” 13,869 tonų įtalpos, 
grįžta su 597 keleiviais iš 
Europos karo sričių/

aisosi ir priėjo 
kad “jie galės 

būt sutvarkyti dvasioje su
pratimo ir pagarbos iš vie
nos ir antros pusės.”

Į trumpą Lietuvos atsto
vo pareiškimą popiežius at
sakė daug ilgesne kalba. Jis 
džiaugėsi, kad tai “laiminga 
jam diena” ir “laimingas 
ženklas ateičiai.” Sako, šiais 
naramiais laikais, o “Lietu
vių tauta vis tiek ateina j 
krikščionybės centrą pa
reikšt savo pareigas, tau
tos pasiryžimą gyvuoti ir 
religinius savo padavimus.”

Popiežius vadino Lietuvą 
atskrido penkiais orlaiviais “pirmuoju šiauriniu kata- 
daugis sovietinių karo žino-, Skystes fortu,”. kuomet, 
vų-pasiuntinių iš Maskvos.' girdi, ‘‘Dievo priešai, gru- • 
Tarp jų yra du Raudono
sios Armijos generolai ir 
įvairūs specialistai, kaip 
kariaut lėktuvais, tankais, 
kanuolėmis ir kitais pabūk
lais.

Japonai Bijo, Kad So
vietai Galį Kariškai 
Susitart su Chinija
Chungking, Chinija.—Čia

moja vis iš arčiau ir ar
čiau.” Jis pareiškė, kad 
/‘Lietuvos sūnūs ir dukte
rys yra jam arti” prie šir
dies ir meldė “gausiausių 
Dievo malonių” Lietuvos at
stovui ir visiems lietuviams.

karei- 
karan 

Dievas

Pora dienų atgal mačiau 
laikraščiuose paveikslą. Ten 
parodoma, kaip Anglijos 
katalikų bažnyčios kardino
las Hinsley laimina 
vius, važiuojančius 
mušti vokiečius, 
jiems padėsiąs.

Bet prieš pora savaičių 
Vokietijos katalikų bažny
čios vyskupai išleido oficia
li “šventą” aplinkraštį į sa
vo parapijonus. Aplinkraš
tis buvo skaitytas visose 
bažnyčiose. Ten katalikai 
vyskupai laimino Hitlerį ir 
vokiečius kareivius. Katali
kų Dievas jiems pagelbėsiąs
supliekti anglus ir francū- grotų 23 metus. Dabar lais- 
zus.

Ar bereikia didesnės 
gedijos ir piktybės!

Šį sekmadienį, 22 d. spa
lių (Oct.), yra rengiamas 
bankiėtas ir koncertas pa
sveikinimui dienraščio “Lai
svės” 20 metų jubilėjum. 
Bus New Auditorium salė
je, 711-15 Snyder Ave.

Koncertas prasidės 3 vai. 
po pietų; vakarienė bus 6 
vai., šokiai 7 vai. vakaro.

Bus puiki muzikos ir dai
nų programa. Rojus Miza- 
ra, “Laisvės” redaktorius 
sakys prakalbą.

Visus kviečiame.
Rengėjai.

Visi padorūs žmonės nuo
širdžiai pasveikins Califor- 
nijos gubernatorių poną 
Olsoną. Jis jau atidarė ka
lėjimo duris ir Warren Bil- 
lingsui, Tomas Mooney 
draugui. Billings išbuvo už

vas žmogus! Kalėjo jis ne- 
tra- kaltai, kaip ir Tomas Moo

ney.

na šoną. (O Anglijos vald
žia užginčija, kad “Repul
se” sužeistas.)

Naziai surengė šauniau
sią paradą gatvėmis to sub
marine komandieriui ir jū
rininkams? Darbininkai iš 
fabrikų ir tarnautojai, iš 
krautuvių’ir‘raštinių buvo 
suvaryti į' gatves -sveikinti 
komandierių ir jo jūrinin
kus kaip didžius, < vokiečių 
karžygius.

Hitleris prisegė koman
dieriui Prienui ordeną Vy
čio Geležinį Kryžių, aukš
čiausią nazių garbės ženk
lą Vokietijoj.

Italą Karalius Žadąs Niekad 
Nekariaut su Francija

London. — Anglų dien
raštis “Daily Mail” rašo, 
kad Italijos karalius Victor 
Emmanuel nesenai pasakęs 
vienam kokios tai šalies mi- Italijos laivai, ir kaip pra- 
nisteriui, kad Italija neką-1 nešama, tai jie teikia • na- 
riausianti su Francija tol, zių šubmarinams gazoliną, 
“kol aš būsiu Italijos kara-1 aliejų, maistą ir kas tik rei- 
lium.” I kalinga.

Talkininkai žada Pirkt 5,750 Orlaivių iš Amerikos
Washington, spal. 19.—Anglija ir Francija žada užsi

sakyti iš Amerikos dar 5,750 kariškų lėktuvų, jeigu būtų 
panaikintas ligšiolinis Amerikos bepusiškumo įstatymas, 
ir šios šalies valdžia laisvai praleistų karo pabūklus ka
riaujantiems kraštams. '.

Italų Laivai Teikia Na- 
ziy Submarinam Ga
zoliną Arti U. S. A.
Washington. — Jau aiš

kiau darosi, kur gauna ga
zolino ir kitų reikmenų tie 
Vokietijos submarinai, ku
rie veikia Atlanto Vande
nyne prieš Anglijos laivus, 
ypač plaukiančius į Pietų 
Ameriką.

Yra nutėmyta, jog neto
li Amerikos pakraščių plau
kioja ir stapčioja žibaliniai

Rooseveitas Uždraudė 
Kariautojų Submar. 
Lįst į USA Vandenis
Washington. — Preziden

tas Rooseveitas uždraudė 
kariaujančių šalių šubmari-

Shanghai, spal. 19.—Ja
ponų valdininkai ir karinin
kai nusigandę, kad iš Mas
kvos atsiųsti į Chinija kari
niai specialistai gal tarsis 
apie “karinę sąjungą 
Chinija, veikt išvien 
Japoniją.

LIETUVOS KIVIRČIAI 
SU POPIEŽIUM

Lietuva buvo pasirašius 
konkordatą-sutartį su po
piežium 1925 m. vasario” su

prieš mėnesį. Bet kad popiežius
i laikė Vilniaus kraštą baž-
1 nytine Lenkijos provincija, 
tai Lietuva užprotestavo, ir 

i sekantį mėnesį atšaukė sa-Chinai Laimėjo Dešimties
Dieną Mūšį prieš Japonus Į v0 atstovą iš popiežiaus va
Chungking, Chinija.—Per 

dešimties dienų kautynes, 
chinai sumušė 85 tūkstan
čius japonų armijos ir at
metė ją atgal ties Charigt- 
zi-Kaopingu, šiaurinėj Chi- 
nijoje.

Tose kautynėse chinai už
mušė 5,000 japonu ir sužei
dė 15,0'00.

Latvija Pasirašė Prekybos 
Sutartį su Sovietais

Maskva. — Latvijos vy
riausybė pasirašė prekybos

nam įplaukt į Jungtinių sutartį su Sovietais. Susi- 
Valstijų pakraštinius van- tarta trigubai padidint pre- 
denis ir į šios šalies uostus; ‘ kybą tarp tųdviejų šalių, 
bet jis padarė tokią išimtį: į Sovietai atidaro savų van- 
Jeigu kariaujančios šalies ^ens kelius Latvijai net į 
submarinas yra priverstas1 Murmanską šiaurėje n -Juo- 
.. . j .... f dąsias Marias pietuose. Ojieškot prieglaudos, tai jis Latvija praplatina pralei. 
gali įplaukti į tas uždraus- <įimą. Sovietų produktų į 
tas vietas, bet tokiame atsi- 
tikime jis turi plaukt vir
šum- vandens ir iškėlęs savo ORAS. — Šalčiau, dalinai 
šalies vėliavą. j apsiniaukę.

itikano. Po vienų metų po
piežius Pijus XI paskelbė 
vienpusišką savo konstitu
ciją bažnytiniams reika
lams Lietuvoje. Prieš tai 
vėl užprotestavą Lietuvos 
valdžia ir atsisakė pripa
žint popiežiaus skiriamą - 
vyskupą.

1927 m. buvo pasirašytas 
kitas konkordatas-sutartis 
tarp Lietuvos ir popiežiaus; 
Lįetuva čia padarė popiežiui 
nuolaidų; ale vėl tuoj kilo 
ginčai' su popiežium dėl to, 
kad Lietuvos valdžia buvo 
priešinga K a t a 1 i k i š kam 
Veikimui (Akcijai). Ginčų 
pasėka buvo tokia, kad po
piežius 1931 m. atšaukė sa
vo atstovą iš Kauno.

'Nuo to laiko iki šiol Lie
tuva ir neturėjo savo atsto
vo Vatikane.

Latvijos prieplaukas. Sovietai uždarė savo kon
sulatus tose Chinijos vieto- 
se? kurias Japonai yra už
ėmę.
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Daugiau'Balsų už Taiką
Vakar dienos “Laisvėje” mes nurodė

me, kad Anglijoj ir Francijoj, kaip ir vi
sam pasaulyj, organizuoti darbo žmonės 
išstoja prieš imperialistinį karą, kurį su
ruošė Chamberlainai, Hitleriui ir Da- 
ladierai. Kai tie žodžiai jau buvo laik
raštyj, mes gavome daugiau žinių iš An
glijos. Štai Anglijos geležinkeliečių uni
jos Šiaurinės Škotijos Distrikto Taryba 
priėmė rezoliuciją ir ją skleidžia Angli
jos darbininkuose, ragindami baigt ka- 
rQ-

“Šis atstovų susirinkimas,” sako pa
reiškimas, “įsitikinęs, jog vyriausybė tę
sia imperialistinį karą, reikalauja kuo- 
veikiausiai liautis kariavus.

“Mes pilniausiai remiame Sovietų Są
jungą, kuri deda didelių pastangų suor
ganizuoti visus kraštus į taikos bloką.

“Mes šaukiamės į visus mūsų organi
zacijos skyrius darbuotis, kad vyriausy
bė būtų nugalėta ir nauja vyriausybė iš
rinkta, kuri pilniausiai kooperuotų su 
Sovietų Sąjunga.”

Panašių rezoliucijų tapo priimta visoj 
_eilėj Anglijos miestų. Organizuoti An

glijos darbininkai nenori lieti savo ir sa
vo brolių kraują už imperialistinius in
teresus. Jie trokšta taikos. Karo nori 
tik Anglijos imperialistai ir jiems tar
naują darbo unijų biurokratai su reakci
niais socialistais.

Žymusis Anglijos rašytojas-dramatur- 
gas, George Bernard Shaw, taip gi pa
reiškė: “Juo greičiau bus įsakyta abiejų 
kariaujančių kraštų kariuomenėms su
laikyti mūšius, tuo bus geriau.”

Žymusis Anglijos mokslininkas, prof. 
J. B. S. Haldane, kalba panašiai. Jis rei
kalauja tuč-tuojau baigti karą.

Vadinasi, ne tik Anglijos darbininkai, 
bet ir rašytojai, ir mokslininkai trokšta 
taikos, imperialistinio karo remti jie ne
benori, atsisako.

Tai džiuginąs dalykas! Tai dalykas, 
rodąs, jog Anglijos visuomenė pradeda 
pamatyti, kad Chamberlainas, tasai 
Hitlerio globėjas ir ginkluotojas, neat
stovauja žmonių ir neturi teisės jų var
du kalbėti.

Jei tik Anglijos visuomenė išsijudins 
dar labiau, tai, galimas dalykas, kad 
Chamberlainas turės pasitraukti ir susi
darys tokia vyriausybė, kuriai prisieis 
padaryti taiką.

Tiesa, dėl žmonių judėjimo už taiką 
Anglijoj labai sius tie socialistai, kurie 
nori karo, kurie jį remia. Dūks ir Gri
gaitis, dūks ir kiti jo vienminčiai. Jie ap
šauks tuos žmones “Hitlerio agentais,” 
jie apšauks juos “komnaciais,” jie ap
šauks juos dar kitaip.

Tegu jie daro, ką nori.^Mums tik svar
bu, kad juo greičiau šis plėšikiškąs karas 
būtų užbaigtas, o jeigu plėšikai jį dar vis 
tęs,—kad Jungtinės Valstijos nebūtų jin 
įtrauktos.

Rinks Aukas Vilniaus 
Kraštui Atstatyti

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacija išleido atsišaukimą į Ameri
kos lietuvius, prašydama aukų Vilniaus 
kraštui atstatyti. Atsišaukime pabrėžia
ma, jog “Vilniaus kraštas sugrįžo prie 
Lietuvos labai sunkiu ir pavojingu jo 
gyvenimo rfiomentu. Vilnius sugrįžo su- 
skurdintas, nugyvendintas. Drauge su 
Vilnium prie nepriklausomosios Liėtuvos 

grįžta daugybė bedarbių, karo pabėgė
lių, varguolių, nemažai svetimo, sudemo- 
ralizuoto elemento...”

Kad Vilniaus krašto gyventojams rei
kalinga pagalbos ranka, niekas neginčys. 
Jeigu Romos Katalikų Federacija tąjį 
darbą iš tikrųjų rimtai ves, tai irgi bus 
gerai.

Mūsų nuomone, tačiau,*šis darbas rei
kėjo pradėti visiems Amerikos lietu
viams. Buvo galima sudaryti nuo srio- 
vių bendras komitetas ir per jį rinkti 
aukos. Tuomet ir aukų būtų surinkta ir 
tų aukų paskaidymas būtų užtikrintas. 
Siauras, sriovinis Katalikų Federacijos 
žygis gali tik labiau pakenkti, užuot pa
dėjus tokiam darbui, kaip Vilnijos žmo
nių sušelpimas. v

Kodėl Gi Toks Nevienodumas?!
Chicagos “Draugas” parašė gan tei

singą editorialą, kurio čia dalį paduoda
me mūsų skaitytojui:

“Nebesamos Lenkijos valstybės vy
riausybė tarė savo žodį -Vilniaus klau
simu. Tos vyriausybės -atstovas Kaune 
padavęs pareiškimą Lietuvos vyriausy
bei, kuriame pabrėžęs, kad, girdi, Lie
tuva ‘neturėjo teisės atgauti Vilnių,’ o 
Sovietų Rusija neturėjo teisės atiduoti 
Vilniaus kraštą Lietuvai.

“Šiuo pareiškimu lenkų politikai dar 
stipriau įrodė, kokie jie neišmintingi, 
kokią mizerną politiku jie vedė ir tebe
veda.

“Imperializmu persisunkusi ta jų po
litika kelis kartus Lenkijos valstybę bu
vo pražudžiusi. Bet iš savo klaidų vis 
dar nepasimokino. Jie grobė svetimas 
žemes, lenkino ir persekiojo okupuotųjų 
kraštų žmones, bet užmiršo rūpintis sa
vų žmonių gerove, gerinti jų medžiaginį 
būvį, kelti kultūrą.

“Tiesiog stebėtis reikia, kad lenkų po
litikai ir šiandien dar tebegyvena gro- 
boniška dvasia ir dar svajoja atstatyti 
Lenkiją ‘nuo Juodųjų iki Baltųjų jūrų’ 
su tais kraštais, kuriuos smurto keliu jie 
buvo atplėšę iš kitų valstybių.

“Kaip keistai skamba lenkų atstovo 
pareiškimas Kaune, kad Lietuva neturė
jo teisės Vilniaus krašta prisijungti!

“Kodėl?
“Bet .kokią teisę Lenkija turėjo Vil

niaus kraštą atplėšti nuo Lietuvos tail) 
negarbingu, smurtišku keliu ir jį laikyti 
pavergtu per devyniolika metų?

“Lietuva turi teises į Vilnių, nes ne
ginčijamai tai yra jos miestas, jos senoji 
sostinė, jos kraštas.”

(“D-gas” spal. 17 d.)
Tai visai teisingai pasakyta. Bet tegu 

“Draugo” redaktorius ant mūs labai ne- 
užpyksta, kai mes jam priminsime tai, 
ką jis visai nesenai rašė apie kitą ana- 
logingą pirmajam dalyką.

Visi žino, kad Sovietų Sąjungos Rau
donoji Armija užėmė tik tas buvusias 
Lenkijos dalis, kurios teisėtai priklausė 
Sovietams—Vakarų Baltarusiją ir Uk
rainą (beje, ir Vilnių, kurį Lietuvai ati
davė). Ką sakė “Draugo” redaktorius 
tuomet? “Draugo” redaktorius apšaukė 
Sovietų Sąjungą imperialistine! Girdi, ji 
užpuolė Lenkiją, ji skaldanti Lenkiją, ir 
tt. Argi tai nebuvo melas? Argi tai ne
buvo šmeižtas, siųstas Sovietų Sąjungos 
antrašu ?!

Einant ta pačia logika, kokią Šimutis 
kadaise taikė Sovietams, tai dabar, aiš
ku, jis turėtų sakyti, jog ir Lietuva yra 
imperialistinė, jog ir jinai yra agreso
rius. Bet čia p. Šimutis kitą giesmę gie
da.

Kiek tai liečia mus, tai mes savo nuo
monę pasakėme: Sovietai užėmė tai, kas 
jiems priklauso, o Lietuva atgavo tai, 
kas jai priklauso. Nei viena, nei antra 
šalis nėra nei agresorius, neigi imperia
listas, nors nebesančios Lenkijos valsty
bės atstovas Kaune Charvatas ir bando 
tokiomis jas padaryti.

Kur Jie, Gauna Prieglaudą
Spaudoj jau buvo rašyta, kad šiuo me

tu iš Lenkijos į Sovietų Sąjungą,—Balta
rusiją ir Ukrainą daugiausiai,—pabėgo 
apie vienas milijonas žydų. Laug jų at
bėgo ir į Vilnių.

Sovietų vyriausybė, kurios žinioje šiuo 
metu yra Vakarų Baltarusija ir Ukrai
na, priima tuosius pabėgėlius gražiai, 
įsvetingai, ir tuojau aprūpina juos darbu.

Tai įsidėmėtinas dalykas! Atsiminkim,

LAISVE

Sveikintojų Vardai
Laike bankieto, rugsėjo 

24 d. Brooklyne, minėjimui 
dienraščio “Laisvės” 20 me
tų Jubilėjaus, gavome daug 
gražių pasveikinimų ir do
vanų. Kai,kurie pasveikini
mai buvo nuo grupių ir kai 
kurie nuo asmenų ir nuo 
draugijų. Čia; paduodame 
vardus aukojusių:

Draugas X iš Newark, 
N. J., sveikino savo dien
raštį su dovana ,$25.00.

“Gerb. ‘L.’ Adm.:—Priim
kite ‘L.’ Jubiliejui pasvei
kinimą ir $25.00 čekį nuo 
ALDLD 20 kuopos. Tegy
vuoja ‘Laisvė’! Teplinta jos 
skelbiamos idėjos / darbo 

’liaudyje! Draugiškai,' St. 
Jasilionis, Fin/ Sekr., Bing
hamton, N". Y.”

Drg. I. A. Klevinskas, 
iš Scranton, Pa., rašo:

“Aukavo sekančiai šie 
‘Laisvės’ 'patriotai: I. A. 
Klevinskas, $1.05; P. Pėsti
ninkas $1.00, J. Klekūnas 
$1.00, J. čepliavičia 50 
centų, F. Vilčinskas 30 c. 
Po 25c.—J. Kupstas, V. Me
delis, S. Supranas, V. Nau
jalis, A. Galinauskas, P. Pa
balys, P. Rėklaitienė ir E. 
Buzienė. J. Grinevičius 15c.

Viso $6.00. Visi šie auko
tojai linki dar daug ‘Lais
vei’ sulaukti panašių jubi
liejų ginant darbo klasės 
reikalus.”

Laiškas iš tolimos koloni
jos, bet “Laisvė” ir ten vi
siems arti prie širdies. Štai 
pavyzdis:

“Gerb. Draugai: Sveikin
damas “L.’ Redak. 20 meti
nį Jubiliejų dienraščio, čia 
p risiančių $10, pasipirkimui 
Šero. Berods pirmą Šerą pa- 
sipirkau 1919 m., o ‘L.’ jau 
skaitau nuo 1915 m., rašau 
‘Laisvei’ nuo 1919 m., tad 
jaučiuos nariu ‘L.’ šeimy
nos, kad ir negaliu sykiu 
dalyvauti, bet jaučiu visur 
su jumis ir kuo galėdamas 
visur ir visados prisidedu 
su kuo tik galėsiu. Su ge
riausiais velinimais T;.’ re
dakcijos štabui.

“Draugiškai, John Baker, 
Napa, Calif.”

Čia paduodame vardus 
draugų chicagiečių, nuo ku
rių drg. Prūseika atvežė 
pasveikinimų ir dovanų. 
Feliksas Geldbutas $5.00; 
Dr. A. Butkus $4.50; Kl. 
Kairis $3.00; L. Casko $2.-

(Pabaiga 4 pusi.)

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų
Philadelphia gerokai pašokėjo; Eastonas arti vejasi 

savo valstijos didmiestį. Tačiaus, laukiame ko tai neti
kėto iš New Jersey. Senai girdėjome nuo Žukauskie
nės ir nuo Stripeikos. Buvo pažymėta, kad Bokas pri
siuntė $11^.00, įvyko klaida, turėjo būti $14.00.

Šiandien kontestantų surašąs stovi šiaip:
G. Shimaitis, Montello ................................................ 356
A. Stripeika, Elizabeth ..................................... 355
Penkauskas-Tamašauskas, Lawrence ...................... 328
ALDLD 10 kp., Philadelphia ................................. 262
Senkevičienė-Šlapikas, Easton ................................. 230
L. Prūsęika, Chicago ..................................................... 183
K. Žukauskienė, Newark ..................................... 138
J. Rudman, New Haven ..................................... 110
V. Vindžiulis, Hudson ............................................. 105
Waterbury Vajininkai ..................................................... 90
A. Taraška, Hartford .. ................................................. 75
J. Bimba-R. Aučius, Paterson ................................... 72
M. Youces, Cleveland ....................................................... 72
A. Klimas, Hartford ...................................................... 70
J. Bakšys, Worcester ................................................'. . . 70
H. Žukienė, Binghamton ................................................ 61
J. Simutis, Nashua ................... ‘....................................... 58
A. Žemaitis, Baltimore .................................................. 53
S. Kuzmickas, Shenandoah ........................................ 50
J. Repšys, Milford .................................................................. 50
J. Barris, Dedham.................................................................. 50
E. Dovidonienė, Worcester ........................................ 44
F. J. Madison, Youngstown ........................................ 44
Senas Vincas, Gibbstown ................................................ 44
J. A. Jerome, Barre Plain ........................................ 44
V. Padgalskas, Mexico .................................................. 42
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .........................  40
J. Grybas, Norwood ............................................. . . 40
R. Jarvis, Plymouth .............................................  30
G. Kuraitis, Brooklyn ....................................................... 30
J. Chuplis, Springdale ................................................... *. 22
A. Lideikienė, Great Neck ........................................ 22
J. Žilinskas, Lewiston .......................................... 22
P. Sprindis, Kenosha .................................................... 22
J. Visockis, Wilkes-Barre............... .. ........................... 22
M. Cipliauskas, Waterbury ............   22
R. Mizara, Brooklyn ..................................................... 20
J. J. Mockaitis, Bridgeport.......... j.................................................. 20
S. Žostautas, Kapuskasing,, Canada ....................... 20
J. Navickas, Haverhill.............................................  19
J. Ramanauskas, Minersville........................................ 12

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

' tik nesenai Sovietų Sąjungos priešai rė- 
kalojo, būk Sovietai žydų neįsileidžia, 
būk jie žydams savo krašto duris užda
rą. Dabar ir akliausias gali matyti, kad 
tai buvo melas, kad tai buyo šmeižtas.

O betgi, Nepaisant to fakto, šiuo metu 
Amerikos žydų buržuazinė ir socialistinė

Penktad., Spalių 20, 1939

Jungt. Valstijų valstybės sekr. Hull, kuris nesenai pareiš
kė, kad Amerika nepripažįstanti Lenkijos užkariavimo.

IŠ URUGUAJAUS PADANGES
Paskutiniu laiku labiau pa

žymėtinas įvykis mūsų koloni
joj tai skilimas Bendro Fron
to tarp socialistų ir komunis
tų. Buvo taip: Kažin kas at
sitiko socialistų viduje ir jie 
ėmė pjautis. Grupė, kurios 
rankose randasi “N. Banga” 
ir kurie buvo atstovais Ben

to dėlei Lietuvos atstovybės 
neteisėto veikimo Paryžiuje, 
vėliau išteisina Besteiro, kuris 
žudė respublikiečius ir už tai 
pasmerktas visų Ispaniją gy- 
nusių žmonių, puola Sovietus, 
kam šie sukliudė Hitleriui pa
siimti Ukrainą ir tt. Bendrai, 
reikia pasakyti, kad socialistai

dram Fronte, ėmė savo vien
minčius socialistus, susispietu
sius į kultūros draugiją, va
dint hitleristais, voldemarinin- 
kais ir kitais panašiais var
dais. Komunistai, matydami, 
kad socialistai sūskilo ir kad 
Bendram Fronte likusi grupe
lė socialistų labai maža ir 
nieko nereprezentuoja, dėjo 
pastangas socialistus sugady- 
ti, o kai tas nepasisekė, tai 
buvo norėta atskilusi grupė, 
kuri sudaro tris ketvirtada
lius socialistų, įtraukti į Ben
dro Fronto komitetą. Bet 
prieš tai griežtai užprotestavo 
socialistai bangininkai ir jie 
pasitraukė iš Bendro Fronto, 
motyvuodami, kad su fašis
tais už vieno stalo sėdėti ne
gali .

Truputį vėliau pasirodė 
kolonijoje atsišaukimas, kuri 
pasirašo du tautininkai ir vie
nas bangietis socialistas. Čia 
ir išlindo yla iš maišo. Jie 
pabėgo nuo 'komunistų ir so
cialistinės kultūros draugijos 
ir nubėgę pas tautininkus iš
leido bendrą atsišaukimą su
kūrimui naujos organizacijos, 
pavadintos Uruguajaus Lietu
vių Susivienijimu.

Iš pradžių šis socialistų ii 
tautininkų žygis kolonijoje 
paskleidė daug . konfuzijos. 
Kaip žinoma, “Darbas” vi
suomet yra kėlęs susivienijimo 
idėją ir ta idėja jau ėmė pri
gyti. Tad socialistai i]* tauti
ninkai sumanė šiuomi pasi
naudoti, tik, žinoma, gilumoje 
paslėpę turėjo ne kolonijos su
sivienijimą, o dar didesnį jos 
suskaldymą. Tas paaiškėjo 
steigiamajam susirinkimo, ku
rį vadovavo nežinia kada 
rinktas prezidiumas, kuris pa
sirodė tiesiog agresyvis prieš 
tuos dalyvius, kurie nepriklau
so tautininkams ir socialis
tams bangininkams. Susirinki
mas vėliau skilo. Didžiuma 
dalyviu išėjo per duris, o sau- 
jalė pasiliko vaidinti Urugua
jaus Lietuvių Susivienijimo 
konto d i ją.

“N. Banga” gerokai pade- 
šinėjo. Ji jau netalpino Gurs 
lagerio lietuvių atsiųsto raš-

mūsų kolonijoje visuomet bu
vo švytuoklės vietoje, kuri 
švytavo iš kairės į dešinę ir 
atbulai, o dabar jau prisiplojo 
dešinėje. J. G.

ŠYPSENOS
Dzūkelio šilta Užuojauta
Dzūkelis labai susiintere- 

sąyęs, čįtojimu moteriškų 
arba mergiškų straipsnių, 
pasakaitių ar laiškų. Anų 
dzien pasitaiko paime in 
rankas, kad ir plona gazie- 
taite—“Vienybe”; dzirste-
riu viduriniam lape, kad 
mergos fotografija, prie 
kurios pasirašo Marija Au- 

I kštaitė, o apačioj dzidelis 
artikulas jos pačios parašy- 

i tas. Davai čitoc. Mėginau 
i ir iš vieno galo čitoc ir iš 
j kito, bet mano razumui iš 
i rozo buvo labai sunku su- 
prascie, kas ty yra do per 
artikulas. Cik ant galo da- 
siprotėjau, kad ta nelaimin
ga mergaitė yra kokio vei
kiausiai senbernio suviliota.

i Jeigu jūs nevierinat,—štai 
: čitokit jos žodžius, jos aša- 
i ras:

“Ak, nusivyliau, nusivy
čiau... Ir, vos įstengiau iš
vilkti palaužtą...” (Dar 
ščėseis, kad ne visai sulau
žyta).

“Nors sunku, baugu, ir 
nedžiūsta blakstienos, bet, 
Tu,... gana prisibeldei į 
mano širdį, gana klabenai 
sąmonę, kurią vylei ir 
skriaudos sužeidė...”

Paskui panelė Marija dar 
tokio šelmio atsiprašo ir ji 
sako:

“Nepyk, kad ilgai tave 
varginau savo tyla, kad 
skriaudžiau tave nieko ne
atsakydama, bet lūpos man 
stingo, nes grubiose pašai
pos rankose, demoniškai 
juokėsi mano laisvės rak
tas.”

Tai matote, ji ir raktą tu
rėjo ir nieko nemačino. La-

spauda šlykščiausią prieš Sovietų Sąjun
gą kampaniją veda. Bet visvien ji savo 
tikslo nepasieks ir žydų darbo žmonių 
masių prieš Sovietų Sąjungą nenustatys. 
Jie mato ir žino, kas yra jų draugas ir 
kas priešas, kas juos remia, kas jiems 
ištiesia nelaimėje ranką.

bai gaila panelės Marijos, 
ir tokiu spasabu Dzūkelis 
siunčia šilčiausią užuojau
tą “trobelin” pakliuvusiai 
panelei Marijai.

Su Dzidziauciu pašėnas- 
ciu, Dzūkelis.
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Lietuvis Mažu Laive
liu per Vandenyną
Nesenai amerikonų spau

da aprašė, kaip lietuvis Vy
tautas Brazė-Brazulevičius 
perplaukė Ramųjį (arba 
Pacifiko) Vandenyną, atlik
damas 3,200 mylių kelionės 
vandeniu per 30 dienų, iš 
Honolulu, Filipinų salų, į 
San Francisco. Jis plaukė 
savo paties statytu laiveliu 
“Kualoa,” kuris dalinai va
rėsi motom, o dalinai burė
mis (sails).

Laivelio įgula buvo šito
kia: Pats savininkas, Hono
lulu Universiteto fizinės 
kultūros mokytojas Vytau
tas Brazė-Brazulevičius, 39 
metų amžiaus; jo žmona 
Lorma, sūnus Tary 6 m. 
amž. ir dar keturi laivinin
kai. “Kualoa” statyta 8 me
tus ir turi 700 ketv. pėdų 
bures. Laivelis pastatytas

Karas, Karvės, Kiaulės 
Ir “Vaisiai”

Vakariniame karo fron
te francūzai ir anglai turi 
požemines orlaivių stovyk
las. Virš tokios orlaivių pa
talpos būna paprastai atro
dantis laukas, miškas ar 
farma, kad priešui net gal
von nedinktelėtų, jog apa
čioj yra lėktuvų daržinė.

Francūzai požeminėje sa
vo Maginot tvirtovių linijo
je laiko karvių. Jeigu prie
šas atkirstu kuria nors da
lį tų tvirtovių, tai karvės 
tarnautų apsuptiem karei
viam kaip pienas ir mėsa.

Bet šiltesniame ore kar
vės atlieka dar vieną "par
eigą. Jos yra išvaromos ne
va ganytis virš tvirtovių, 
apžėlusių žole bei apaugu
sių krūmais. Tai tegul at
rodo naziams, kad čia esan
ti paprasta pieva ar nekalti 
krūmai!
. Francūzų kareiviai šiame

Francūzai sako suėmę šia tanką (vokiečiu) i nelaisvę ir dabar rodo saviškiams 
kaipo stambu karo grobi.

Herapin -- Gelbėtojas 
Nuo Staigios Mirties

KAIP SOVIETAI
NAUDOJA DURPES

Naujai Atrasti Žemės 
Turtai Sovietuose

* 
»

taip, kad juo lengva plauk- kare naudojo ir kiaules 
ti ir bangos jo negali ap-, kaip savo talkininkes. Jie 
versti, kadangi laivelio apa- j žino, jog naziai yra prikasę 

minų (požeminių sprogi
mų) tose vietose, per kurias 
eitų francūzai. Todėl fran
cūzai pirma varė kiaules 
per tas vietas. O kiaulės, 
beknaisiodamos žemę, ir iš
sprogdino daugelį tų minų. 

Obuoliai ar kiti vaisiai 
soduose ant medžių taipgi 

i yra vartojami priešui ap-

Šimtai tūkstančių žmo
nių kasmet staiga miršta 
tik dėlto, kad gabaliukas 
sukrekėjusio bei “sukepu
sio” kraujo ^užkemša kokią 
svarb ią kraujagy slę.-

Vaistas gydyt tokius 
kraujo sukepimus yra gy
vulinė medžiaga vadinama 
herapin.

Šį vaistą jau 29 metai at
gal surado Johns Hopkins 
Universiteto medicinos pro
fesoriai Melean ir Howell, 
ištraukdami jį kaip skysti
mą iš gyvulių tam tikrų kū
no dalių ir apvalydami. Bet 
tada dar tik mažai tegali
ma buvo herapino pagamin
ti, ir jis perbrangiai atsi
eidavo.

Nuo to laiko išrasta bū-

čioj pripilta 7 tonai švino.
“Kualoa” iš Honolulu iš

plaukė birželio 17 d., pasiė
mus 300 galionų gėlo van
dens, 40 galionų žibalo, 90 
gal. gazolino, šviežių vaisių 
ir kitokio maisto, kurio tu
rėjo pakakti maždaug 6 
mėnesiams. * Plaukiant tie
siai iš Honolulu į San Fran- 
cisko dideliems laivams' gaut. ' 
yra 2,100 mylių kelio; bet| Antai, vokiečiai buvo pa- 
“Kualoa” jieškodama sau- dirbę smarkiais sprogimais 
gesnio kelio, pasuko toli į užtaisytų obuolių, kriaušių 
šiaurę, kol atsistojo ant ly-. ir kitokių vaisių; ir kai pir- 
gios paralelės su San Fran- mose karo savaitėse vokie- 
cisco. Tokiu būdu jos ke- čiai traukėsi iš savo paru- 
lionė pailgėjo visu 1,000 bėžinių kaimų nuo francū- 
mylių. i zų, tai jie ant vaismedžių

Vos pradėjus plaukti, dar šakų prisagstė visai pana- 
Molokai kanale laivukui jau šiai atrodančių, bet sprogs-' dai, kaip lengviau ir dau- 
teko susidurti su smarkiui tančių “obuolių,” “grūšių” gįau to vaisto pagamint. 
vėju, o išplaukus į atvirą • ir kitokių neva “vaisių.” Ir Patirta, jog herapino me- 
vandenyną dar pustrečios taip jie sudraskė ne vieną džiagos daugiausia yra jau- 
dienos teko plaukti didelėj francūzų kareivį, kuris mė-‘ tienbs plaučiuose, paskui 
audroj. Plaukiant per aud- gino pasiskint arba r"" ’ ’ ‘ *
ras, pavėjui laivelis bėgo 
per dieną nuo 135 iki 170 
mylių, o patekus į ramias 
sritis nuplaukta kartais tik 
po 7 mylias per dieną.

Pasiekę keturiasdešimtą
ją paralelę, keleiviai pate
ko į bjaurią vakarinio vėjo 
srovę, kurioje vėjas net 
įpratusiems j ū r i n i nkams 
stačiai išlupdavo iš rankų 
vairą.

Dvidešimtąją dieną “Ku
aloa” įplaukė į didelę šiaur
vakarinę audrą. Per laivelį 
ritosi šešių dešimčių pėdų 
aukštos bangos. Laivelis 
per dvi dienas kovojo su 
vandenynu, tai atsistoda
mas, tai nerdamas į gilias 
vandens daubas. Liepos 7 d. 
audrai pradėjus aprimti, 
lygiai po mėnesio plaukimo, 
keleiviai pamatė žemę. Tai 
buvo Point Reyes, per 12 
mylių atstu nuo San Fran- 
cisko, kurį laivelis pasiekė 
kitą rytą, liepos 8 d.

Baisi Galybė Naujų 
Amerikos Ginklų
Jungtinių Valstijų kari

ninkai išbandė arti Wash- 
ingtono kai kuriuos naujuo
sius šios šalies karo pabūk
lus, ir liko pilnai patenkinti. 
Bandymus stebėt nebuvo 
pakviestas nė vienas sve
timšalis tė m y to j as.

Patarėjos naujų prieš
tankinių kanuolių keturiais 
šūviais .sunaikino tanką, 
sveriantį šešis tonus. Tan
ke nebuvo žmogaus. Jis bu
vo kontroliuojamas radio 
prietaisais iš tolo. Taip 
tankas buvo su taškytas už 
pusės mylios.

Ant tanko buvo bando
mos kanuolės, šaudančios 
šoviniais trijų colių storio 
ir pusantro colio. Kaip vie
ni, taip kiti pervėrė tanko 
šarvus.

Praeitame pasauliniame 
kare dar nebuvo specialių 
kanuolių prieš tankus. Ta-, 
da tankai buvo dar gana 
silpni, kad ir kulkasvaidis 
tarnavo^ kaip ginklas prieš 
juos. Bet dabar toks kul
kasvaidis savo šūviais tik 
menkas žymes tepadaro 
šarvuose naujo tanko.

Dabar buvo išmėginta ir 
šaudančioji galybė naujų 
kulkasvaidžių, kuriais yra 
ginkluoti naujieji Amerikos 
tankai. Tie tankai, devynių 
iki 20 tonu svorio, važiavo 
per rupią, nelygią žemę po 
35 iki 50 mylių per valandą, 
pildami ugnį iš savo specia
liu kulkasvaidžių. Važiuo
dami jie šaudė fortukus, 
vadinamus “pilbaksius,” pa
statytus iš cemento su plie
no pastiprinimais, ir tan
kai vien savo kulkasvai-- 
džiais sunaikino tuos “pil
baksius.”

Išbandyta batareja nau-‘ 
joviškų priešorlaivinių ka
nuolių, kuri sviedė aukštyn 
120 kulkų per minutę. 
Kiekviena kulka svėrė po • 
svarą. Ir bent vienas šovi
nis pataikė stačiai į taikiklį, 
kuris skrido 300 mylių per 
valandą, lėkdamas trijų 
mylių aukštyje. Taikiklis 
buvo prikabintas prie grei
to karinio lėktuvo.

Kanuolės, šaudančios še- 
šiolios colių storio šoviniais, 
permetė juos 30 mylių per 
Chesapeake Užlają. Toks 
šovinys svėrė visą toną ir 
dar 100 svarų. Kitos kanuo
lės, šaudančios 14-kos colių 
šoviniais, sveriančiais po 
1560 svarų, taip pat per- 
sviedė juos per tą užlają.

Buvo išmėgintos įvairios 
naujos oro bombos. Kai ku
rios jų svėrė po toną.

Išbandytas čia ir pusiau- 
automatiškas naujasis Ga- 
rand šautuvas. Jis pasirodė 
pustrečio iki penkių sykių 
galingesnis už ligšiolinius 
Springfield šautuvus. Tai 
Garand šautuvais ir bus ap
ginkluota visa Jungtinių 
Valstijų armija. —N. K.

Vėžio Ispjovimas iš 
Plaučių Sėkmingas
Dar tik septynetas metų 

atgal buvo laikomas “tik
rai nusmerktu mirt” žmo
gus, kuris turėjo vėžio ligą 
vienoje pusėje plaučių. Bet 
pirm šešių metų buvo per 
operaciją vienam gydytojui 
išpjauta viena plaučių pusė, 
sugadinta vėžio. Tas gydy
tojas jaučiasi sveikas ir po 
šiai dienai. Stebėtina, kad 
ir laiptais lipant aukštyn 
kelis aukštus, jis mažiau 
dūsta negu daugelis žmo
nių, turinčių abi puses 
plaučių sveikas.

Apie šį dalyką raportavo 
profesorius dr. Evarts A. 
Graham, dabar kalbėdamas 
suvažiavime Amerikos Gy
dytojų Kolegijos Philadel
phijoj.

Per paskutinius penke
rius metus padaryta šimtai 
operacijų dėlei vėžio su
gadinto plaučio išpjovimo, 
ir didelė dauguma tų ope
racijų buvo sėkmingos.

Su pagalba X-spindulių 
ir neseniai išrasto instru
mento, vadinamo bronchos- 
kopo, dabar galima pažint, 
ar žmogus turi vėžį plau
čiuose aštuoniasdešimtyje 
atsitikimų iš kiekvieno šim
to. Bet blogumas tame, kad 
žmonės, sergantieji plaučių 
vėžiu, dažniausiai spėja, 
kad jie turi kokį kitą ne
sveikumą, o ne vėžį; taip jie 
ir užsendina tą bjaurią li
ga.

Kuomet vėžys nėra per
daug įsikerojęs plaučiuose, 
tai po išpjovimo operacijos 
pasveiksta 90 ligonių iš 
kiekvieno šimto. Bet jeigu 
vėžys ten perdaug užsen- 
dintas, mirimai po operaci
jos siekia 50 procentų.

Plaučių Vėžio ženklai
Tarp kitų ženklų, nuro

dančių į plaučių vėžį, yra 
šie: Žmogus nuolat kosėja, 
jaučia skausmą arba verži
mą krūtinėje ir spjaudo su 
kraujais. —N. M.

Durpių mokslinio tyrimo 
institutas (Maskvoje) išra
do būdą, kaip iš durpių pa
gaminti labai vertingus 
produktus: žibalą, benziną, 
karbolio rūkštį, vašką, sul
fatą, amonijaką ir tt. Tas 
pats institutas surado būdą 
dirbtinai džiovinti durpes, 
prie 180—200 laipsnių karš
čio (pagal šimtalaipsnį gra- 
dusninką). Durpes kaiti
nant ir labai smarkiai spau
džiant, jos paverčiamos j 
plyteles. Iš atkritų, kurios 
susiranda bespaudžiant, ga
minamas alkoholis. >

Dirbtinio durpių džiovi
nimo suradimas leidžia dur
pes kasti ir džiovinti ne tik 
vidurvasarį, bet ištisus me
tus. Todėl galima griebtis 
didesnio durpių naudojimo1 
pramonėje, kurui,ir 
Sovietų Sąjungoje yra apie 
150 bilionų tonu (apie 60% 
viso pasaulio durpių).

Dabar netoli Leningrado, 
Tichvine statomas didelis 
fabrikas, kur bus dirbtiniu 
būdu džiovinamos durpės. 
Tai bus pirmas toks fabri
kas Sovietuose ir visame 
pasaulyje. Per metus šis fa- , 
brikas pagamins po 300,000 •

Lietuvos Žinių Agentūra 
praneša, kad šiais mietais 
apie trys tūkstančiai sovie
tinių geologų - tyrinėtojų 
grupių darbuojasi Urale, 
Kaukaze, Sibire, Altajaus 
kalnuose ir' kitose Sovietų 
Sąjungos vietose. Tie geo
logai aptiko daug naujų 
vietų, turtingų įvairiais me
talais ir “akmenine” ang
lim.

Kaukazo šiaurinėje da
lyje aptikta stambių kvar
co gyslų, kuriose yra apie 
40% volframo. Prie Elbru
so kalno rasta molibdenito 
ir aukso. Aukso smėlio ras
ta ir Sibiro rytinėje dalyje 
ir Altajaus srityje. Kolsko 
pusiausalyje rasta labai 
daug nikelio. Pirmą kartą

• kitur, j Urale rasta gausių baltojo
boksito klodų. Baškirijoje 
rasta margancevo rūdos, 
kurioje yra iki 45% metalo. 
Sibiro vakarinėje dalyje ap
tikti gausūs geležies rūdos 
klodai.

, paskui 
nusi-' kepenyse, bet taip pat jo 

i žarnose, 
inkstuose ir 

kraujyje.
Herapin tirpdina susida

rančius kraujo gabaliukus; 
jis tarnauja ir pašalint 
kraujo “sukepimus” nuo 
akies “obuolio.” Herapin 

• i taip pat naudingas vaistas, 
kada per operaciją atskiria 
“sukepusias” viena su kita 
kraujagysles; tuomet hera
pin veikia, kad jos iš naujo 

nesuaugtų krūvon. —N.

krest tokių naziškų “vai- randama karvių 
siu.” —N. K. ■ raumenyse,

Džiovininką Gydymas Ką Veikia Lenkai Nelaisvėj

Geriau sias džiovininko 
gydytojas tai visiškas poil
sis. Ligonis, nežiūrint, kaip 
stiprus jis jaustųsi, turi 
abelnai visą laiką gulėt lo
voj, daugiausia aukštienin- 
kas, vengt bet kokio darbo, 
net laiškų rašymo. Jam 
nesveika ir šnekėti.

D ž i o v ininkų gydyklose1 
paprastai jie turėdavo mie- į Novocaine Ne Tik “Apmafi 
got atvirose pastogėse, ar-i na>” gęĮ jr
ba “porčiuose.” Bet nauji 
patyrimai rodo, kad geriau 
džiovininkams gulėt kam-‘ 
bariuose su gana atvirais 
langais ir vengt orvalkos 
(ciongo). Atrasta, jog net 
tiesioginiai saulės spindu
liai trukdo ligonio gijimą.

Kaip pirmiaus, taip da
bar tinkamiausiu maistu 
džiovininkūi laikoma jau
tiena, pienas ir šviežios 
daržovės, dar pridedant žu-

London. — Italija per sa
vo ambasadorių Londone 
vėl siūlosi patarnaut kaip vų aliejaus (cod liver oil), 
taikytoja Anglijos ir Fran- kad džiovininkas gautų 
ei jos su Vokietija. daugiau vitaminų A ir D.

Vaistas novocaine yra pa
prastai vartojamas “apma
rini” tas kūno dalis, kur da
roma operacija. Bet pasiro
do, jog novocaine tarnauja 
ir kaipo gyduolė susižeidi- 
mtlose, kaip kad “išsisukus” 
koją ar ranką. Tuomet lei
džiamas po oda novocaine 
ne tik numalšina skausmą, 
ale ir greičiau gydo sąna
rius. Taip šiomis dienomis 
buvo pranešta Amerikos 
Chirurgų Kolegijai, 
džiaujančiai Philadelphijoj.

Na-ziai yra pristatę prie
tonų kietai suspaustų dur- laukų darbų ir kelių taisy-
pių. Netrukus bus statomi 
dar 2 tokie fabrikai.

Lietuvoje taip pat yra ne
mažai durpių, bet jos 
kas vartojamos tiktai 
rui.

kol 
kū-

Siūlo Baigt Karą Vakaruose 
ir Išvien Užpult SSRS

London. — Kai kurie An- ■ 
glijos ir Francįjos politikie
riai šneka, kad baigt karą 
geriausiai būtų šitaip: Su
eit vyriausiems armijų ko- 
mandieriams • Anglijos, 
Franci jos ir Vokietijos; su
stabdyti karų veiksmus va
karų fronte;; padaryti visų 
tų trijų šalių bendrą fron
tą ir sykiu užpult Sovietų 
Sąjungą iš oi’o, iš jūrų ir 
sausumoje.

mo šimtus tūkstančių su
imtų į nelaisvę lenkų karei
vių; ir Vokietijos ūkininkai 
ir dvarininkai džiaugiasi 
tais lenkais, kaip gerais 
darbininkais. Mat, didele 
dauguma Lenkijos kareivių 
buvo kaimiečiai ir lauko 
darbininkai; tai ir turi ge
riausio patyrimo tokiem 
darbam. Jie, tačiau, dirba 
po prievarta, po karinės 
sargybos šautuvu.

Naziai sako, kad jie ir 
tiem belaisviam apmoką už 
darbą, ale tik du trečdaliu 
tokios algos, kokią -gauna 
vokiečiai darbininkai.

posė- j (Garsinkite saVo biznį dieiv 
\ taštyje “Laisvėje”.

Vokietijos orlaiviai užpuo
lė Anglijos-Škotijos Orkney 
salas, pakraštiniai mieste
liai tik už valandos davė 
ženklą tam tikromis spie
giančiomis dūdomis, kad 
gyventojai apsisaugotų.

Per paskutinius 137 me
tus Amerikos valdžia išmo
kėjo 23 bilionus dolerių at
sitarnavusiems visų savo 
karu kareiviams, sužeis- 
tiems, paliegusiem, užmuš
tųjų našlėms ir našlai
čiams, kaipo pensijas, atly- 
gininfus ir apdraudas. Prie 

.veteranų pensijų taip pat 
priskaitoma jų laikymas li
goninėse, p r i e g 1 a u d o se, 
amatų mokinimas ir tt.

Medicina ir Kiti Mokslai
Inžinieriai ir chemikai, 

nesimokinę medicinos, o 
yra prisidėję su naudin
giausiais išradimais ligo
niams gydyti, kaip parodo 
daktaras H. C. Naffziger 
iš San Francisco. Tai jis 
ir ragina fizikus, chemikus, 
fiziologus, inžinierius bent 
liekamu Jaiktv pažvelgt į 
mediciną. Tikisi, jog tuo 
būdu daug laimėtų medici
nos mokslas, kuris tikru
moje apima daugelį įvairių 
mokslo šakų.

.įii<4...
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Atvirai Kalbant

savo obalsį

nelikus nei 
nei pačios 
klausimas,

Ponai, Ponai ir Po Ponų
Lenkų ponai buvo drąsūs 

kaip liūtai, kol nepamatė 
prūso katės. Kaip tik lenkų 
liūtas pamatė prūso katę, 
tai dūmė ir nudūmė, kur 
kojos nešė, akys vedė, o no
sis kelia rodė. Gi tas lenkų 
ponų obalsis “nuo riiarių 
iki marių” pilnai išsipildė. 
Jie pasipustę padus pas 
Baltijos Mares, nei nepa
sijuto kaip atsidūrė pas 
Juodąsias ir 
įvykdė.

Bet dabar, 
lenkiškų ponų 
Lenkijos, kyl 
į kurios šalies muziejų bus 
patalpinta Lenkijos ponų 
skiauturę — ponas? Atro
do, kad apart Lietuvos ir 
Marso, tai skiauturei ant 
šios griešnos žemelės vie
tos nėra. Jeigu Lietuvoj 
randasi tos skiautures ko
pija, tai lai gauna burdą ir 
orginalas. Tačiaus vėjams 
pradėjus pūsti nuo Mas
kvos, kur ponų skiautures 
jau seniai išmestos į “dum- 
sus,” vėl pasijus ne savo 
vietoj.

Aš pasiūlyčiau įnešimą, 
kad ponia Smetonienė, įsi- 
dėjus tą skiauturę į savo 
k a m a š i u k ą, atv ežtų į 
Brooklyną, skiauturę palik
tų “Vienybės” lange, o ka- 
mašiuką nuvežtų į Klyve- 
landą ir parištų “Dirvos” 
redaktoriui po kaklu.

Juk tai -būtų didžiausia 
• kiaulystė, kad tokį vožną ir 
tiek pašėnavonės užsitar
navusį titulą, išmesti nei tą 
“tinksą” iš mėsos.

• -Tikrai Tik Pasišnekučiavo
Draugų—Balsio ir Bovi- 

no—net per tris “Laisvės” 
numerius “pasišnekučiavi
mas” Literatūros ir Menas 
skyriuj “Neturtas — Ne Y- 
da” veikaliuko klausime 
man primena viso labo tik 
spenelį. *

Juk abudu draugai yra 
Meno Sąjungos Centro Ko
miteto nariais; abudu posė
džiauja Centro Komiteto 
posėdžiuose, skaito naujus 
veikalus ir ant vietos išne-Į 
ša veikalo nuosprendį—iš-! 
teisint ar nukryžiavot? — 
neatsišneka ir pradėjo šne- 

" kučiuotis per laikraštį.
Tokiuose pasišnekučiavi

muose, skaitytojas jokios 
pamokos negauna. Tai nei 
šis nei tas. Beskaitydamas; 
tą nei šį nei tą, padarai dvi 
išvadas: ar Meno Sąjungos' 
Centro Komitetui perankš- 
tas posėdžių kambarys, ar 
tik demonstracija savos iš
minties?

Gi pačios “Laisvės” re- 
- dakcijos atsakymuose, tan
ikiai matome atsakymus: 

“Kitą korespondencijos da
lį, nenorėdami, kad išsivys
tytų polemika, priversti bu
vome išleisti. Nesusiprati
mus, draugai, išriškite kuo
pos mitinge, tai bus svei
kiau ir laikraščiui ir jums 
patiems.”

Tai už kokią geradėjystę 
suteikiama specialė privile
gija centralinėms figū
roms?

“Neturiu Laiko”
Tokį tai atsakymą sutin

kame kiekvienam mitinge, 
konferencijose, komisijų re
komendacijose, ant kiekvie
no žingsnio iš didžiumos 
mūs draugų lūpų. Pasiūlyk 
užsirašyti laikraštį ar kny

0

stinga' mėdami, kaip katras suprato
0

a
Dr.J.J.Kaškiaučius

/

Telefonas: Humboldt .2-7964

ir

c I surengt metinius 
alaus Į cĮraUgi jų reikalų.

he-

/

Mateušas Simonavičiii
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

SUNDIAL 
SHOES

Tik 
darbo 
praei- 
trum- 
laikas

Oficialis 
vardas

Oslo, Norvegija. — Nese
nai Norvegijos laivų savi-' 
ninkai sutiko parsamdyt 
Sovietam laivus gabent me
džius į Angliją, mainais už

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

gruoti ?
naktys; 
nėšiai,

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
įlomis atdaras 
nuo 1 valandos

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC 
STASYS A. MILČIUS, Sav.

365 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
cor, Marcy Ave.,

56-27 Clermont Ave., Maspeth, L. I.
66-31 Grand Ave., Maspeth,. L. I.
39-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.

jį girdės “Laisvės 
koncerte.

Biruta Ramoškaite
Puikaus talento daininin
kė, sopranas. Dabar ji lan
ko konservatoriją New 
Yorko mieste ir dainuoja 
koncertuose. Ją girdėsime 
“Laisvės” koncerte lap

kričio 12-tą.

TRU-EMBER fuel co., INC.
185 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

MARGARET ČESNAVIČIUTĖ
Sopranas, pasižymėjusi dainininkė ir operų artistė.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
Puikus tenoras, koncertų ir radio dainininkas.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ z
Tai ta pati kuri pernai sukėlė daug ovacijų 

savo puikiu pasirodymu.
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Visi gerai išsilavinę muzikantai
BROOKLYNO AIDO CHORAS

Kuris atidarys programą gražiom liaudies dainom.

* GRUEN
Amerikos Firmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis t
Jie bus laiku mokyklon... ir lai

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

Draugijos ir 
Abi nutarė 
šokius dėl 

Diena tikrai
dar nėra nuskirta. Kada šie 
parengimai įvyks, komisijos 
vėliau praneš.

—o—
Spalio 15 Piliečių Kliubas 

nutarė surengt dideles prakal-'

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 Barbcriai

Nuoširdžiai Kviečiam Visus Pirkti Lietuviu OVER GLOBE 
Gamybos Avalynę Lietuvių Krautuvėse

Gausite įvairios ir kitos rūšies, geros kokybės: 
BATŲ, BATELIŲ, KALIOŠŲ, ARCH SUPPORT, SLIPPERS, 

SNEAKERS IR MOTERIMS ŠILKINIŲ KOJINIŲ

Bet užtikrinam, kad pirkiniu
jo kaina būsite patenkinti. AVALYNĘ GAUSITE stiprią, patogią,- 

jūsų kojoms pritaikytą.
UŽ JŪSŲ PALANKUMĄ IŠ ANKSTO DIDŽIAI DĖKINGAS

Ir šiemet koncertas bus

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN^ N. Y.

dento Roosevelto išrinkimą 
trečiai tarnybai.

—o—
Spalio 8 įvyko du susirin

kimai, Laisvės 
LDS 66 kuopos.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

LAISVĖS KONCERTAS ♦
Laikas ruoštis “Laisvės” koncertui, kuris įvyks

gą įsigyti, tuoj gausi atsa
kymą—neturiu laiko skai
tyti. Perstatyk susirinki
me į kokį komitetą ar komi
siją, atsakymas tas pats— 
neturiu laiko, neapsiimu. Jr 
tas “neturiu laiko” taip 
drūčiai įsitvirtinęs į draugų 
liežuvio galą, kad kaip tik 
lūpas praveria, šmakšt ir 
išlenda—neturiu laiko.

Ir rodos, kur tas laikas 
galėjo pabėgti ar išemi- 

Juk dienos, kaip ir 
savaitės, kaip ir mė- 
nesusitraukė.

darbo valandos ir 
dienos, sulyginus su 
tim, šiandien daug 
pesnės. Tai kur tas 
dingo, jei jo taip
mūsų draugams ? Atsaky
mas gana trumpas—prie 
kazyrių.

Yra sakoma, kad alkoho
lį perdaug vartojant, jis 

i pavergia savo auką. Bet 
man regis, kad daug stip
resniais vergijos pančiais 
savo aukas surakina tai 
kazyros. Degtinės ar 
pasigėręs, žmogus dar iš- 
sipagirioja. Bet kazyromis 
apsisvaiginęs, niekados ne- 
išsipagirioja. Alkoholis pa
sigauna tik vieną sau auką, 
o kazyros—visą pinaklio se
tą ir tiek pat žiopsotojų.

Tik pasižiūrėkime į kazy- 
riuojančius, o pamatysime, 
kaip jie įgudusiai, pasiry
žusiai, ištvermingai pasi
aukoję tam “gemini.” Iri 
kada jie taip įgudusiai ka- 
zyruoja, pamėginkit juos- 
užkalbinti, tai devyni per-: 
kūnai sugrius ant jūs gąl-| 
vos! Tai štai kur daugu
mos mūsų gerų draugų lai
kas. Kada kazyros pasiver
gia žmogų, iš jo neišeina 
nei dievui žvakė nei velniui 
kačerga. Jo visą laiką su- 
doroja kazyros. Jis neturi 
laiko netik laikraštį ar kny
gą į rankas pasiimti, neturi 
laiko nueiti j mitingus bei 
parengimus, bet neturi lai
ko nei pavalgyti, nusipraus
ti, nei tinkamai išsimiegoti. 
Net ir miegodamas pradeda 
kalbėti apie kazyras.

Tai liga, kuri gyvą žmo
gų palaidoja tarp keturių 
sienų ir išvenzina tabako 
dūmuose.
Susirask Pati Save, Drauge

“Laisvės” num. 238-tam, 
viena moteriškaitė kreipda- 
mosi prie daktaro Kaškiau- 
čiaus, po antrašte,—Saulei 
Besileidžiant, — parodo ir 
savo literatinį talentą.

Nežinau ar ta draugė ra
šinėja į laikraščius ar ne, 
bet tas jos ligos aprašy
mas, tai vaizdingas, jaut
rus Žemaitės stiliaus vaiz
delis. Galima daleisti, jog 
ta moteriškaitė ir nežino, 
kad jos vaidintuvėj "glūdi 
nepažadintas grožinės lite
ratūros kūrėjos talentas ir 
aš patarčiau jai tą savo ta
lentą pažadinti, bakstelėjus 
plunksna į pašonę.

Nors ta draugė ir sakosi, 
kad jai niekas pasaulyj ne
miela, tad galima daleisti, 
jog tas nuobodaujantis jos 
talentas ir yra to viso ne- 
mielumo provokatorius. Juk 
rašėjas, kuomet įsigilina į 
kūrinį su protu, širdim, 
jausmais ir siela, pasiau
koja visas save kūriniui, už
miršta savus nesmagumus, 
nuoskriaudas, užgaules, kū
no skausmus ir patsai save.

Bandyti juk niekad nėra

vėlu. O plunksna gali būtjbas. Diena irgi dar nenuskir- kai kuriuos produktus So- 
geriausiu jai daktaru ir 
mėginimas nieko nekainuos.

Senas Vincas.

Hudson, Mass
su-
pa-

Spalio 1 mūsų miestelis 
rengė vieną iš didžiausių 
radų priėmimui senatoriaus B. 
Whcelerio su šeima iš Monta
nos valstijos. Mat, Wheeleris 
yra gimęs ir augęs ir moky
klas baigęs Hudsone, kaipo 
paprasto ūkininko sūnus.

Buvo ' užkviesta visokių po
litikierių iš daugelio valstijų, 
bet mažai jų dalyvavo. Re- 
publikonai demokratus boiko
tavo. Užbaigai parado buvo 
iškeltos didelės vaišes dėl se
natoriaus ir kitų politikierių. 
Visi pasakė prakalbas, atžy- Dėkodami draugam už 
ir žinojo. O senatorius Whee- gražias dovanas ir pasveiki- 
leris sakė, kad jisai stovi už nimus, norime priminti, jog 
embargo palaikymą ir prezi- i Jubiliejiniai pasveikinimai 

ir aukos bus, priimami iki 
naujų metų.

“L.” Administracija.

TLapkričio 12 November
Jau tik trys savaitės tebeliko iki koncerto

^■^bpidšni.ledc'aM

LAUREL ?15 jewel GRU.EN. Yellow 
gold fluid; Guildite back . $24.7Š

riilfihlh'

Įsteigta nuo 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. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET
Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

Antanas Banys
žymiausias Amerikos 
tuvių dainininkas, basas. 
Dabar jis dainuoja Phila-

‘ delphijos pirmaeiliuose 
teatruose

Brooklyn© ir apylinkės lie
tuviai

ta. Bet bus kviesta dviejų 
srovių kalbėtojai, kad supa
žindinus čionai gyvenančius 
lietuvius, kam ir dėl ko Lie
tuvos valdžia padarė taikos 
sutartį (Bendro apsigynimo 
sutartį.—Red.) su Sovietų Są
junga. Šie klausimai bus 
gvildenami šiose prakalbose. 
Prašom tėmyti dieną ir garsi
nimus. Hudsonietis.

SVEIKINTOJŲ VARDAI 

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

50; po $1.00: St. Smith (La 
Porte, Ind.); J. Kubilius; St. 
Kangsi, M. Mockus, J. Va
latka, J. K., Šarkiūnas, J. 
Bendokaitis ir J. Stulgaitis. 
A. Navalinskas (Bingham-

Norvegai Paveikti Anglijos 
Prieš Sovietų Prekybą 

vietams iš Anglijos.
Pati Anglijos valdžia bu

vo pasiūlius Sovietam tokią 
mainų prekybą; ale dabar 
Anglijos valdovai “susi
griebė” ir pakuždėjo Nor
vegijai, kad neparsamdytų 
laivų Sovietams. Tai Nor
vegijos laivų savininkai ir 
atsisakė parsamdyti savo 
laivus Sovietam.

B t

phone E Vergreen K-977<

J. garšva 
Graborius (Undertaker’ 

Laidotuvių Direktorių- 
sbalzarnuoja n laidoja nuinn - 
us ant visokių kapinių, parse n 

rio automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ū 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Tel.s 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: saliū- 

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

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

Vieni Vengrų Naziai Ruošė 
Kraujo Pirtį Kitiems

Budapest, Vengrija.—Ar
eštuota 140 kraštutiniausių 
Vengrijos nazių, kurie pri
klausė “Mirties Legionui.”

Valdžia atidengė jų sąmok
slą išžudyti nepatinkamus 
jiems valdininkus ir kelioli- 
ką “perminkštų” nazių-at- 
stovų seime.

Viso naziai turi 50 savo 
atstovų Vengrijos seime.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

Salės dėl Balių, koncertų, Ban- • 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

PIRKDAMI PAS MUS—MOKATE 
TIK UŽ PERKAMĄJĄ PREKĘ

$ Mes nežadam, ko negalim ištesėti.

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

♦L ’

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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THE OPEN ROAD OF CLUB ACTIVITIES
EDUCATION-STORIESBy WALTER KUBILIUS

be- 
the

an
He

I)C- 
few 
will

their 
its

to belligerents 
U. S. in the Eu- 

brought out here 
Chairman David

closest friends is 
have never seen, 
bred in Yorkshire, in 
small villages where

the Senate for

maimed 
emerged from the

Europe to Arner-

TUESDAY AND 
FRIDAY

an undeclared 
them in the war upon 
such nations as are or 
allied with her.
ourselves with the

this policy that 
in September.
me, in part:
into action, or

One of my 
Englishman I 
was born and 
one of those
the intersection of two streets is the 
center of the community. His edu
cation was of a modest sort and his 
life.and interests paralleled mine in 
the things we experienced, the hopes 
we had and all the ups and downs 
that give a common denominator to 
everyone.

We met, if one may use that 
word, in the pages of a scientific 
journal, where we argued over the 
theories of guinea-pig geniuses and 
thrashed over the dreams of Wells 
and Verne—armchair scientists that 
we were!

And this correspondence of some 
years back grew into a close bind
ing friendship. England was no lon
ger a nation across the sea, a 
splotch upon the map. I saw the 
roads and the dust of bicycles on 
the valley from Goole to Hull,- I 
followed him to the Isle of Man, 
listened with him to the short wave 
contacts with Norway and other 
countries, and felt with him the 
tension of his village when 
workingmen clashed with the 
ers of the glass mill.

To me Britain was 
Jack was Britain. Then 
and the realization that
ship across the seas was more bind- 
ling. Americans 
fought side by 
Czechoslovakia 
lengthened.

To me — the
ver spoke more eloquently 
when he 
fear and 
Slovakia 
dear, for

The “sacrifice” for peace was hol
low mockery. And I knew more 
clearly than all the political tracts

the 
own

andJack, 
came Spain 
our friend-

and Englishmen 
side. Then came 
and the shadows

British Empire ne- 
than 

wrote to me in mingled 
rage, saying that Czecho- 
was a sacrifice, though 
peace.

I read that the British people want
ed peace that would be lasting, 
that the Chamberlain class was 

’playing a double role, to smash Rus
sia and maintain the supremacy of 
one class over another in Germany 
and Britain, yet fearing German 
competition with British imperial
ism.

And it was 
brought the war 

Jack wrote—to
“Before we go

action comes to us—a 
to your card, I 
this bit of chatter I 
be able to write to 

long time, however—

fore the
lines in reply 
say that after 
probably won’t 
you for a very
we will see how things go.

“There are going to be some very 
fine fellows on both sides who will 
die for what each believes to be 

■ the cause, I won’t say what I think 
about it lad as you should be able 
to guess, knowing me as you have 
done for some time now.

“I cannot tell you anything worth
while as the censor would only £ut 
it out, we are ready for a year or 
even three years of war after that 
we shall cary on as usual I guess ... 
And so, for the duration, good bye 
and good luck.”

Jack is now in 
Service, working 
until the time
twenty hours shift. Perhaps soon he 
will be sent to France. Whether he 
is or not—I am saying one thing.

11 am writing to him and saying that 
I hope we shall never meet on the 
battlefield, that I know that we in 
America truly hate war with all its 
misery and sacrifice, that we in 
America are fighting against those 
things for which this imperialist war 
is fought.

That we in America are at peace 
and determined to remain so.

the Auxiliary Fire 
eight hour shifts 
comes to work

MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

‘THE OPEN ROAD”

busComing into Pittsburgh by 
the most noticeable spectacle greets 
the eye of the newcomer. The tall, 
almost limitless peaks of the hills, 
surrounded by a haze of mist 
dwarfs even our noted eastern Berk
shire hills, if not in beauty, then in 
height and grotesqueness. Silhou
etted on most “hills” stand weird 
ramshackled houses, dark biack, due 
to
the elements. These primarily be
ing coal and coal dust.
As the careening bus winds its 

way along the narrow ever curving 
highway, one becomes fidgetty as 
we seem 
which later, 
eyes, turns 
turn in the

Science certainly has been won
derful in its creation of mechanical 
devices, and this bus is one. Having 
ridden in practically everything 
that walks, slides, flys, and crawls, 
this “Hairbreadth Harry” series of 
episodes had me going for a while.

their constant contact with

headed for a precipice 
after we’ve opened our 
out to be just another 
road.

L M S CONCERT FEATURES CHORUSES 
AT UKRAINIAN HALL SATURDAY EVE.

BROOKLYN, N. Y. — Awarding 
of the “Grand Prizes” won by the 
various choruses in the L.M.S. Mem
bership Drive, will take place at the 
Ukrainian Hall this Saturday, Oc
tober 21.

In addition to the official award
ing of the prizes, there will be an 
unusually large and interesting con
cert program. No less than four 
choruses are going to sing this even
ing and display their latest accom
plishments in the field of song.

! Program of Evening
: Among those participating in the 
program will be the Brooklyn Aido 
Chorus under Aldona Žilinskas, the 
Sietyno Chorus of Newark under 
B. Šaknaite, Elizabeth Bangos Cho
rus under Aldona Klimaite and the 
Pirmyn Chorus of Great Neck un
der George Kazakevich.

Individual singers who will add to 
the program will be Lillian Bunkie- 
ne, Aldona Klimaite and Frank Pa
kalniškis. The Aidbalsiai Ensemble 
will also be present to make the 
concert a memorable one.

To be featured on the program

will be the newly formed Lithuanian 
String Orchestra which is making 
its debut this year.

The concert apd dance is being 
held by the Lithuanian Art League, 
center at the Ukrainian Hall, 101 
Grand Street, in Brooklyn, N. Y. 
Admission is 35 cents and the pro
gram will begin at 7:45 p. m.

Entertainment Stunts. .
A few novel ideas will be inau

gurated to add some old-fashioned 
humor and fun to the occasion. 
There will be “grab bags” for all 
and a revival of that old game 
that was a hit at Lithuanian dances 
—the “Flying Mailman.” Come and 
find out how he works!

Dancing will follow after the pro
gram to the music of George Kaza
kevich’s orchestra.

In August, estimates the Tan
ners Council of America, 42,000,000 

I pairs of shoes were produced.
Right now, wq estimate, there 

are 42,000,000 Americans who 
haven’t had a new pair of shoes for 
a couple of years.

Second District Holds Confab Which 
Prepares Season s Activity Plans

have been trying to get started for 
three months.

L. L. R. Chorus, Norwood: Des
pite lagging interest, they have 
tried to carry out LMS ideas. They 
are looking for a new teacher to 
see if this might create some new

SO. BOSTON, Mass. — The an
nual conference of the LMS 2nd 
district was held Sunday, Octobei’ 
8th, 1939, at 376 Broadway, South 
Boston, Mass. The conference was 
called to order at 11:00 o’clock by 
Assistant Organizer Gene Krance.
Officers of the day were elected as interest, 
follows: Chairman, Gene Krancc; 
Secretary, Mary Zurba.

Thirteen delegates were present 
representing choruses from Nor
wood, Montello, Gardner, Worcester, 
Lowell and ’ Bridgewater.

The secretary’s 
ril 30th meeting 
cepted. ,

There was no
since no money has been taken in 
or paid out during the past year.

The treasurer was not present 
and since we haven’t as yet secured 
the record book from the ex-trea
surer.
there was no treasurer’s report.

report of the Ap- 
was read and ac-

financial report

HOLIDAY for LITHS 
ON VILNA RETURN

KAUNAS, Lithuania. —- The news 
of the handing over of Vilna and 
Vilna province to. Lithuania spread 
here with lightning-like rapidity. As 
soon as the radio reported the con
clusion of the pact between the So
viet Union and Lithuania, Kaunas 
was decorated with the state 'flags.

An unparalleled holiday enthu
siasm was felt in the city. People 
meeting in the streets joyfully con
gratulated one another. The radio 
station of Kaunas broadcast uninter
ruptedly national songs and marches. 
At 11 o’clock in the morning all the 
institutions, enterprises and shops 
closed. Workers and office employ
ees released from work took part 
in a demonstration.

Workers, scientists, school-child
ren all came to the Soviet embassy 
asking for photographs of Lenin, 
Stalin, Molotov, Voroshilov. Lithua
nian citizens keep telephoning the 
Soviet embassy expressing
thanks to the Soviet people and 
government.

A great demonstration passed 
fore the Soviet embassy greeting 
great Soviet Union with applause 
and cries of friendship.

TRAFFIC IN LIVES WILL FOLLOW 
SALE OF ARMS, SEN. TELLS CONG

DURING TALKS ON NEUTRALITY
WASHINGTON, D. C.—The 

tragic possibility that the re
peal of the existing ban on 
arms shipments 
might involve the 
ropean war was 
this week by 
Walsh of the Naval Affairs Com
mittee at the Senate this week.

“We who are against repeal are 
primarily opposed now to a parade 
of war weapons from America to 
Europe,” he said, “because we never 
again want to witness the parade 
of dying and maimed American 
youths that emerged from 
world war from 
ica.” *

Walsh declared 
pleading here in 
traffic in arms or war profits, we 
should be militantly resisting every 
possible step that will lead to traf
fic in human lives — the youth of 
America.”

Why Take Chances?
Walsh argued that embargo re

peal would tend in the direction of , 
war, and asked:

“Why take risks? We have noth
ing to gain and everything to lose.

“When we make the United 
States a base of supplies for Britain 
and France—wheh we undertake to 
provide them with munitions and 
all other needful war materials, we 
become to all intents and purposes 
and behind a smoke screen of pro
fessed neutrality, 
partner with 
Germany and 
may become

'We delude
that “instead of thought that it will not be necessa- 

' ry to send troops—we shall not have 
to sacrifice American lives. Our 
partners will make the sacrifice in 
lives. All wc have to do is to sup
ply the munitions and the food- 

Istuffs; the airplanes but not the pi
lots; wheat, corn and cotton, but 
not cannon fodder.

i Smokey City is what they call 
Į Pittsburgh, but as an LDS’er out 
'here said: “Its misnamed, they real
ly should have named it, ‘The City 

, of Bridges,’ because every concei- 
j vable type of bridge in existence, is 
right here in Pittsburgh.” After see
ing the some dozen of bridges, I 

1 think he’s right.
The city itself is composed of 

variety of nationalities, of which 
goodly part are Lithuanians,
population is somewhat over a half 
a million who work at the variety 
of small and very large steel in
dustries which predominate over 
others, outside of course, the Heinz j They are going ahead with 
57 Varieties food plant.

REPORTS FROM CHORUSES

a 
a 

The

Aido Chorus, Worcester: No cho
rus until they reorganized the first 
week of June. The group is rather 
small and lacking men but they are 
going ahead with many plans for 
the winter and the future looks 
pretty good. $100 in treasury.

Liuosybės Dailės Ratelis, Montel
lo: They only have a drama group 
but interest has been dwindling.

a rather 
Their fi- 
have as-

the department 
does the rest of 
Pittsburgh real- 
“the little city,

big production very soon.
nances are good and they 
sets in stage poperties.

Balso Chorus, Lowell:
and interest, but not enough. They

Lyros Chorus, Gardner: This re
port was the one bright spot in the 
meeting. They have been very act
ive in concerts, picnics, sports, so
cials. Their finances are very good. 
Their teacher has discontinued 
teaching until they can get some 
more men but they feel things will 
go on as has been very soon.

Jaunuolių Chorus, Bridgewater: 
Broken hip because of teacher 
trouble for which Krance takes the 
whole blame. Future looks doubtful 
but will try. They are in debt.

Liaudies Chorus, Lawrence: No 
delegate but letter from Mrs. Več- 
kys stating no activity for a year. 
$50.00 in the treasury. The LDS 
youth branch is considering taking 
over the chorus but no definite 
plans as yet.

Laisve Chorus, So. Boston:'No de
legate but it is known! that there is 
no activity here.

With these rather discouraging re
ports and with the inactivity of the 
LMS Dist. committee, there was much 

discussion to see what can be done 
to reorganize choruses and get some 

I enthusiasm and life into them. The 
do is to 
will

prnriFi.DTHE RULING CLAHSS

Oh, just drop it anywhere. Everybody’s our enemy.

Dies Un-American Committee Proves

Activity

Elizabeth Birthday 
Party, Oct. 22

Drag to War.
once we become accustomed 
idea that we are partners 
side of Britain and France,

re not enough, 
fleet and finally

colleagues in the 
disas-

“But 
to the 
on the 
the next step follows very naturally
—the notion that as a nation we 
cannot afford to have Britain and 
France fail. If United States muni
tions and supplies 
we must lend our 
our soldiers.

“I appeal to my
Senate to guard against so 
trous a course — and the first step, 
the unnecessary and avoidable step, 
is the step which is now proposed— 
the repeal of the embargo.”

Sen. John Danaher of Conn, ask
ed. “Do the American people feel 
that wc will help Great Britain and 
France if we send those countries 
mustard gas with which to poison 
and torture the youth of some other 
nation ?”

Esplenders Hold
Halloween Party

ESPLEN, Pa. — At the monthly 
meeting of the "EspLenDerS” a 
combined Halloween and Initiation 
Party 
Eddie 
Sacal 
tional
burgh) are the folks on 
mittee for the initiation.

Everyone else not on

was planned. Albert Balchus, 
Lubon, Ann Schwall, and Joe 
of Brooklyn (doing 
work for the LDS

organiza- 
in 
the

Pitts- 
com-

the

Itself to be a Reactionary Weapon
in-

rest with

While in New York, people would 
speak of Pittsburgh as a city of 
flying dirt and soot. Several people, 
previous to my departure warned 
me about the wearing of white 
shirts, 
ty of 
there 
only 
“you 
every hour in order 
Taking their word 
prepared to battle 
dust and dirt. Imagine my surprise 
when I saw that two out of three 
males wear white shirts. As for the 
smoke and dirt, well it may have a 
bit more than New York, but, only 
a bit.

of
Joe,” they said, "take plen- 

dark shirts along, because out 
a white one stays clean for 

an hour.” “Why,” they said, 
have to wash yourself almost 

to keep clean.” 
for it, I came 
my way thru

K. of L Dance Sat
IT’S THE SEASON ... So ...

The Maspeth Knights of Lith
uania are going fishing again!!!

This time they’re fishing for cus
tomers 
Alumni 
Clinton

Now,
Robber’s Fox
Girl’s Cut-Iin
Beer Barrel Polka

and
Floundering around to the 
of Joseph Lane’s Sweet Music 
Orchestra.

This is no fluke!
—the three HttJe flshies.

com
mittee will in turn plan an initiation 
for the committee. All atending the 
affair will bring a package contain
ing “eats.”

Among other things, we planned 
to fix our club room with a small 
library, some games and display a 
few of our activities and the pur
poses and aims of the L.D.S.

Plans arc being made to hold a 
New Year’s Eve affair to raise mo
ney for a radio, and to send at 
least one delegate to the L.D.S. 
Convention in New York, 1940. '

Well, that's all for now.
—Alice Mazukis.

ItDespite assurances from 
American League for Peace and 
mocracy that it would furnish 
and all records and answer 
questions concerning its policies 
activities, the Dies Committee 
seen' fit to raid the offices of 
of the League branches in
flagrant violation of the cherished 
American right to be secure from 
illegal search and seizure.

is opposed to all of these things.
is incumbent upon the American 
League, therefore, to do everything 
in its power to persuade Congress 
to’ dissolve the Dies Committee.

the 
Dc- 
any 
any 
and 
has 
two

open,
com-

In the business center of the city 
one notices an exaggerated attempt 
to conduct affairs along the same 
line as one finds in the “Great Me
tropolis.” This exaggeration how
ever, especially in 
stores, falls flat as 
the artificial front, 
ly should be called,
with an exaggerated greatness.” 

I Though the business life is as I 
brought out, exagerated, the lives, 
sorrows and cares of the people are 
equal to those of any part of the 
United States. An abundance of 
cripples, armless, legless, etc., is an 
ever prevalent feature indicating to 
visitors, that the industries and the 
mines still take their toll of life 
and limb, and that a greater degree 
of safety measures are necessary. 

! The youngsters out here, and I
refer to the LDS’ers that I’ve met 
and spoke to, are a cheery lot. My 
conception of people leading a quiet time. There will be music for those 
dignified, retiring early, life in smal- ■ who like to Polka and food and 
lor cities, has been shattered by a, ' drink aplenty for all. Will ; 
so to speak, “play by play” des- come? ‘

I Let us not forget to all turn out 
for the L.M.S. Concert Oct. 21. 
Long time since we have said Hello 
to our Brooklyn friends so here is 
our chance. I know this sounds like 
big doings two days in' succession | 
but we can catch up on sleep any ing year include a concert and dance 
old time, even though J. S. thinks at Worcester, December 9th and the 
that sleep is so very important. 'annual picnic the seepnd Sunday in

ELIZABETH, N. J.—Members and 
friends, 
lebrate 
Bangos 
Oct. 22 
We are

! affair, it would not be fitting for 
I such an infant to go in for a big 
splash.

| It will be quite informal and we 
are most certain that every one of 
you will have a rip-roaring good

are you all set to help ce- 
the 10th Anniversary of 
Chorus? It will take place 
at the Club on Court St. 
not planning a very large

real 
the 

care

she mittee, the staging of the

cription of Pittsburgh’s night life.
Insofar as the Lithuanian female 

of the species is concerned, I tend 
to disagree with some of my com
patriots in the “far east.” The girls 
here can compete in any line of act
ivity, beauty, etc., with any group 
from any other city or state.

My talks 
a pride and 
ganizational 
mination to 
map insofar 
cerned. One
won’t mention at present, is moving 
ahead by leaps and bounds. In the 
coming issue 
organ of the 
that readers 
tention to a

1 "Esplenders”
.Pittsburgh news in general. Things 
tare brewing out here and in the 
near future, watch our dust.

On with the Drive!

most important thing to 
present a program which 
terest the youth.

Most of the work will 
the standing committee, so with in
structions not to accept a position un
less they were willing and interested 
in working very hard, the following 
committee was elected for the 
ing year:

Organizer—Gene Krancc
Ass’t Org.—John Grybas
Secretary—Mrs. Sukaskas
Fin. Sec.—Joseph Venskutonls 
Treasurer—Joseph Kizys.
It was decided not to have sports 

committee but if there was a 
interest and need for sports, 
above committee would- take 
of planning for this.

The secretary reported that
had $5.00 on hand since this was ap
portioned to send to the VOICE and 
that is no longer being published. 
This will be turned over to the trea
surer.

'the new committee is instructed 
to contact Jackson, secure our trea
surer’s book and make some settle- 

you ment with him whereby we would 
at least get part of our money back.

A school for chorus teachers was 
suggested but the idea seemed im
practical from /past failures and it 
was decided it was up to each cho
rus to find its own teacher.

Plans for activities, for this com-

that sleep is so very important.

21.

with individuals, reveal
confidence in their or-1 As for Yours Truly, I am putting 
abilities and a deter-' in a good supply now so I can 
put Pittsburgh on the : keep my eyes and ears open those 
as LDS activity is con- 
group, whose name I

the 
un
pot 
ar-

its

of

You are advised that voluntary 
submission to fascist-like raids by 
Dies agents amounts to active co
operation with the drive of Dies and 

1 his backers to destroy the Bill of 
1 Rights. A proper subpoena, proper
ly served, should be accepted and 
obeyed. A proper subpoena, accord
ing to competent legal advice, 
should be accompanied by the funds 
necessary for transportation of per
son and any records demanded to 
the place of the Committee’s session. 
It must be served personally upon 
the person named. Appearance can 
be required only when the Com
mittee is in session. The Committee 
has no power to subpoena anybody 
to appear before its counsel or one 
of its agents. Documents or records 
subpoenaed must be specifically des
cribed.’ General demands for all re
cords, documents, etc., have no legal 
force. Sufficient time for allow
ance of the person to appear at the 
Committee session or for production 
of records must be given.

If a Dies agent, counsel or sub
poena server pretends that he has 
a right to seize any property of an 
organization, and attempts to do so, 
he is bluffing and can be legally 
ejected. A policeman should be call
ed to eject the trespasser. This goes 
for Dies, himself, and any other 
member of the Committee. Insis
tence that the Dies Committee stay 
within the „bounds of American de
mocratic procedure does not indicate 
that the League fears investigation. 
On the contrary, it -indicates that 
the League is serving its stated 
purpose to preserve democracy. Any 
illegal 
rights 
rights

2nd DIST. NOTICE
NOTICE: To all who have bills 

to be paid by the 2nd District 
L.M.S. Please send bills to Joe Ki- 
zys, 29 Endicott St., Worcester, 

I Mass., so that when the L.M.S. 2nd 
Į District Committee meets again it 
will be in a position to clear up 

'matters regarding these bills.
We, the committee, will take ac

count of all bills and will work to 
1 find a way of clearing any and all 
debts.

E. Krance, 
Dist. Organizer.

P. S. Watch for our grand con
cert and dance.

Crosby’s 
proof 

a va
let-up 

during 
Para- 

has managed

1 Don Gallagher, Bing 
dialogue director, is living 
that Hollywood is far from 
cationland. Don hasn’t had a 
in over a score of years and 
that time, according to the 
mount studio, he 
double doses of work.

Gallagher said on a set of “The 
Star Maker,” Crosby’s latest feature, 
that he works about “87 weeks 
every year.” This is his way of 
saying that he is active every week 
in the year with considerable over
time added. This aide of Bing 
started on the stage when he was 
four years old and has worked ever 
since—acting, writing 
for stage, screen and 
studio they call him 
man in Hollywood.”

In each case, the agents of the 
Dies Committee intimidated volun
teer League workers and illegally 
seized League records. Since all re
cords of the League had been pre
viously offered to the Dies Com- 

raids
could be for no other purpose but to 
open the door for a return of 
infamous Palmer terror reign 
der a Dies brand. They were 
shots to find weak spots in the 
mor of American democracy.

The Dies Committee, with
headline-hunting procedure, now is 
plainly the spearhead of an organiz
ed attack upon American democracy. 
Masking under a resolution calling 
for investigation of “subversive and 
un-American activities,” it has itself 
become flagrantly subversive 
American democratic rights.

The Committee with the help-of 
big business press, has labeled as 
“red” or “subversive” or “un-Am
erican” many persons, groups and 
organizations committed to the ex
tension of democracy. It has done 
this through sixth to tenth degree 
hearsay evidence, surmise, grudge 

mittee in Brooklyn £ince they could, slander, distortion of simple fact, 
give us much help.

June at a place chosen by the com
mittee. / 5

It was suggested that closer con
tact be made with the central com-

state-

com -

best yet
tuna

meeting

Ze. Secretary.

selxson will be One 
of the second dist

of the “Tiesa,” official 
LDS, I would suggest 
devote a bit of at- 
news item from the 

gfoup of LDS’ers and

this bait:
Trots 
Dances

American 1 League is 
to the extension of dcmocra- 
the rights of farmers, to the 
of labor, and to the right of

was adjourned at

two days so I can tell you all about 
it in future columns.

—Wavelet.
for their 16th Semi-Annual 
Dance, October 21, 1939 at 
Hall, 
nibble at

Respeciiully submitted,
Mars

encroachment upon 
must be resisted, else civil 

will be lost.
—American League for 

Peace and Den’ “'racy.

Jack Mintz, comedy construc
tionist, has been assigned to “The 
Biscuit Eater,” scheduled for early 
Paramount* filming- under Producer 
Jack Moss. Mintz'has just concluded 
work on “The Farmer’s Daughter,” 
Harry Leon Wilson story which 
James Hogan will direct, starring 
Martha Raye.

and completely unsupported 
With the ideas presented at this ment.

The 
mitted 
cy, to 
rights 
the American people to achieve and 
enjoy economic and political securi
ty. Through its use of anti-demo- 
eratię procedures, the Dies Com
mittee serves the small group which

meeting and the enthusiasm of the! 
new committee, there is no doifbt 
that the coming 
of the 
riet.

The
1:30.

civil
and directing 
radio. In the 
“the busiest
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Merginos aktorkos, dirbančios Fox Teatre (St. Louis, Mo.) aprūpina keiksais ir 
kava streikuojančius filmų rodymo operuotojus, kurie priklauso Moving Pic

ture Machine Operators Union (ADF).

Haverhill, Mass WORCESTER, MASS Hartford, Conn
Pasekmingas Piknikas

Rugsėjo 24 d. L. P. G. Kliu
bo Parke įvyko puikus pikni
kas, kuris buvo surengtas 
bendrai per ALDLD keturių 
kolonijų kuopas: Haverhillio, 
Lawrence’o, Lowell’io ir Na
shua. Diena dėl pikniko pa
sitaikė labai puiki, tai sve
čių buvo priVažiavę skaitlin
gai. Jau senai tiek svečių 
piknike turėjom.

Galutinų pikniko pasekmių 
dar negaliu pranešti, nes dar 
nežinau, ar.210 įžangos tikie
tų sugrįš neparduotų, ar už 
parduotus tikietus gausiu pi
nigus. Mat, pas kaikuriuos 
mūsų draugus įvairiose kolo
nijose yra įsigyvavęs netinka
mas paprotis: paėmęs plati
nimui įžangos tikietus negrą
žina nei pinigų už parduotus 
tikietus, nei neparduotų ti
kietų net per keletą savaičių 
po parengimo. O tas sudaro 
parengimų komisijoms kliūčių 
padaryme parengimo atskai
tos. Tad pas kuriuos drau
gus dar randasi nesugrąžintų 
tikietų, arba už parduotus ti
kietus pinigų, tai pasistengki- 
te' sugrąžinti drg. S. Penkaus- 
kui, o jis, gavęs, priduos man.

Prie įžangos tikkietų buvo 
skirta 3 dovanos pinigais: pir
ma $2, antra $1 ir trečia $1. 
Pirmą dovaną, $2, laimėjo A. 
Leikin, 34 Margin St., Haver
hill, Mass.; tikieto No. 135. 
Antrą dovaną, $1, laimėjo P. 
Gamis; gatvės vardas negali
ma įskaityti, o miesto visai 
nepažymėta; tikieto No. 293. 
Trečią dovaną, $1, laimėjo 
Peter Raugialė, 576 Prospect 
St., Lawrence, Mass.; tikieto 
No. 352. A. Leikinui jau iš
mokėta. P. Garniui ir Peter 
Raugialei dar neišmokėta. Bet 
kuomet priduos 
ir antri du, tai 
išmokėta.

Kadangi dar
žintų apie 210 įžangos tikie
tų, tai negaliu oficialiai pra
nešti pikniko pasekmių. Bet 
tik tiek turiu pasakyti, kad 
šis piknikas ar tik nebus vie
nas iš pelningiausių, pirmiau 
rengtų per virš minėtų ketu
rių kolonijų ALDLD kuopas.

Visiem dalyvavusiem pikni
ke ir visiem draugam ir 
draugėm, kurie dirbot pikni
ke ir kurie platinot iš kalno 
pikniko tikietus, varde ALD
LD keturių kuopų, tariu šir
dingai ačiū.

A. P. Dambrauskas.
P. S. Kurie laimėjot virš 

minėtam piknike dovanas ir 
dar negavot pamokėt, tai 
kreipkitės sekamu antrašu: 
A. P. Dambrauskas, 18 Gar
field St., Haverhill, Mass.

tai suorganizavo 
Draugijų Politiš- 

Kaikurie draugai 
labai gražiai pa- 

organizuojant tą 
dirba, kad tik jį

Įspūdžiai iš LMS 4 Apskričio 
Konferencijos, Kuri Atsibuvo 

Spalio 8 d., Hartforde
Drg. V. Valaitis atidarė 

konferenciją 11:30 vai. ryte. 
Trumpoj sutraukoj pasakė jos 
tikslą. Delegatų dalyvavo iš 
visų prigulinčių prie LMS ve- 
netų, viso 17, ir keturi nariai 
apskr. valdybos, kuriems buvo 
suteikti sprendžiami balsai. 
Buvo atstovas nuo LMS Cen
tro, pirm. drg. Balsys. Ir sykiu 
dalyvavo keletas menininkų

svečių, kurie davė patarimus 
suvažiavime pakeltuose klau
simuose.

Pirm, buvo J. A. Pilkaus
kas, užrašų raštininku — drg. 
J.. Budeliutė.

Apskričio abiems raštinin
kams nepribuvus, finansų sto
vis likos nesutvarkytas, pali
ko naujajai valdybai. Tai iš- 
tikrųjų apsileidimas. Užrašų 
raštininkė tai nors knygą pri
siuntė, o finansų raštininkas 
drg. K. Strižauskas, Jr., nič 
nieko. Juk ir jis galėjo nors 
perduoti per savo delegatus 
finansų stovį raštiškai.

Draugo V. Visockio darbuo
tė prirengime praėjusiam se
zonui programų dėl LMS ap
skričio parengimų, likosi už
ginta su dideliu entuziazmu. 
Komisijos raportas atsibuvu
sios Dainų Dienos taipgi pri
imtas su dideliais aplodismen
tais. Pelno liko $231.08, kurį 
išsidalino prigulinčios prie 
LMS šešios vienetos, gvao po 
$38.51.

Iš aplamų delegatų raportų 
paaiškėjo, kad veiksmas dai
lėje ir visam kultūriniame 
darbe atnešė nemažai naudos 
kaip finansiškai, taip ir mora
liškai.

Atskirai žiūrint į delegatų 
raportus pasirodė, kad finan
siškai vienetos neblogiausia 
stovi. Nariais slabniausias 
waterburiskis Vilijos Choras, 
valig didumo kolonijos.

Užtai ir nemažai buvo ap
kalbama, kokiais būdais pri
eiti prie jaunuomenės pritrau
kimui į LMS vienetas, ir kaip 
juos palaikyti.

Tais klausimais gana aiš
kiai davė patarimus mokyto-

jas draugas V. Visockis. Jis 
sakė: jeigu norim pravesti 
pasekmingesnį darbą dėl su
organizavimo jaunuolių į dai
lės grupes, tai reikia pavesti 
darbas tiems, kurie turi pilną 
įtekmę tarp lietuvių. O kas- 
link palaikymo suorganiza
vus grupes, tai jau tas dau
giausia priklauso nuo pačių 
mokytojų.

Likosi priimtos dvi rezoliu
cijos—viena pasiųsta pr. Roo- 
seveltui už išlaikymą šios ša
lies nuo Europos karo; an
tra,’ prašant prez. Roosevelto, 
kad jis apsiimtų 1940 metais 
trečiai tarnybai.

Į apskričio valdybą išrinkta 
7 nariai, kurie pasiskirstys 
vietomis. Ta svarbia vieta už
ėmė kone visi jaunuoliai, iš
skiriant du užaugesnius drau
gus, būtent, Valaitį ir Boką.

Kitiems metams suvažiavi
mo vieta paskiria Torrington, 
Conn.

Atstovas iš LMS centro, pir
mininkas Balsys, išdavė gana 
platų raportą, kuris nušvietė 
visus menininkų reikalus ir jų 
reikšmę darbininkiškam judė
jimui. Užbaigęs raportą, pa
linkėjo delegatams kuo ge
riausio pasisekimo dailės sri
tyje ir visam darbininkiškam 
judėjime. Jo kalbą delegatai 
svečiai palydėjo su didžiau
siais aplodismentais.

Vienbalsiai nutarė paauko- 
iš iždo $5 dėl.LMS.
Taipgi tėmykite “Laisvės”

anglišką skyrių; ten bus ap
rašyta įspūdžiai iš jaunuolių 
tarpo.

Ir dar turiu priminti, kad 
per Laisvės Chorą buvo pa
gaminti skanūs pietūs ir va-

ti

tikietų galus 
ir jiems bus

yra nesugrą-

Iš-Piliečių Kliubo Susirinkimo
Spalio 9 įvyko susirinkimas 

savame name, 12 Vernon St. 
Kliubas yra sena lietuvių or
ganizacija, turtinga kaip na
riais, taip ir pinigais. Lietuvių 
tarpe lošia svarbią rolę. Ja
me priklauso visokių pažiūrų 
žmonių. Jis atlieka daug ge
rų dalykų. Tarpais atsitinka 
ir klaidų... Turi užsiprenu
meravęs visus lietuviškus laik
raščius.

Dar vieną gerą dalyką kliu
bas atliko, 
Worcesterio 
ką Sąryšį, 
tam darbui 
sidarbavo 
sąryšį. Jie
palaikyti ant toliaus. Bet vis
gi atsiranda tokių žmonių, ku
rie nori tą sąryšį sugriauti. O 
tokiais yra vadinami republi- 
konai. Pavyzdžiui, praeitamę 
susirinkime Sąryšio atstovas 
išdavė raportą iš veikimo, pa
žymėdamas, kad turėjo pikni
ką ant Olympia Parko. Mano, 
kad liks pelno, bet kiek—dar 
nežino. Kitas draugas pažy
mėjo, kad Sąryšis užgiria į 
miesto majorą demokratą 
kandidatą ir prašo jį remti, 
kaipo tinkamą žmogų tai vie
tai. Viskas, rodos, labai ge
rai. Bet atsistoja žmogus, ku
ris visuomet sėdi priešakyj ir 
turi pusėtinai gerą gerklę, 
kuriam balso nereikia prašyt 
pas pirmininką, rėkia, kiek tik 
gali ir kada nori,—ir duoda 
papeikimą Sąryšiui, kad jis 
užgiria tokį kandidatą, kurio 
jis nenori, ir reikalauja at
šauki atstovus iš to Sąryšio tik 
todėl, kad jam nepatinka tas 
žmogus, kurį Sąryšis užgiria.

Gaila to žmogelio ir sarma
ta kliubui, kad vienas žmogus 
tokį triukšmą kelia, o pirmi
ninkas to žmogaus nesustab
do. Juk tas žmogus buvo atė
jęs į Sąryšio pirmą susirinki
mą nuo republikonų kliubo. 
Antram susirinkime atėjo ir 
rezignavo, 
tinka. Tai 
ri—kad ir 
lėktų?

Aš manau, drauguti, ' kad 
turi klaidą. Kliubas pažįsta 
tokius republikonus, kaip 
tamsta, ir nesutiks bėgioti 
paskui jus.

Dabar, draugai, ateina no
minacijos į kliubo valdybą. 
Žiūrėkime, kad būtų nominuo
ti ir paskui išrinkti geri žmo
nės. Nominacijos įvyks lap
kričio 13. Visų pareiga da
lyvauti. Kalvis.

Jam, mat, nepa- 
ko jis dabar no- 
kliubas paskui jį

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Amsterdam, Holandija, 
spal. 18.—Šėlsta įnirtęs mū
šis tarp dvylikos Vokietijos 
lėktuvų ir šešių Anglijos 
karo laivų už desėtko my
lių nuo Vokietijos-Holan- 
dijos rubežiaus.

karienė ant vietos dėl delega
tų. Tą darbą atliko šios drau
gės: M. Pilkauskienė, M. 
Margaitienė ir O. Visockienė.

žodžiu sakant, konferenci
ja visais atžvilgiais buvo pa
vyzdinga, vyriausiai už tai,

kad joje dalyvavo nemažai 
jaunuolių ir jie ėmė dalyvu- 
mą pakeltuose klausimuose.

Tėmykite “Laisvėj,” bus 
plačiau aprašyta nutarimų 
raštininkės protokole.

J. A. P—kas.
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FURMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and Bedding
I

Matrosai Yra Mūšy Specialumas
Pamatykite kaip Jie yra daromi milą.) dirbtuvėje.

Mes taipgi perdirbam matrasus už. žemiausias kainas.
VISOKIŲ ROSIU DAIKTAI LOVOM

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovy-

445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 
Priešais Republic Teatrą

EVergreen 4-7911

SKAITYK, KĄ 
GENERAL ELECTRIC SAKO 

(LVW Šią kombinaciją 
RADIO-FONOGRAFO siūlymas 

į? s,a,inis “O-
Ule kainą arti $5995 pramintas už
m toki, kai,,, S(^Sėj?įo^inas Pi'-Wnys 
kampanijoje. J Consolidated Edisono

pats modeh^Zsi^^N^^ko^’ 5is 

Se:-^a,Še Si 9d5ab^na AC

V.a,s pinigais arba po $2.45 ’nėr' d- $23 ga(a" 
šių, tikrai gauna bargeną teisinai^Slml mėne' 
dzio prasmėj." ' ’ n&laiJsioj šj0 £0.

■ >

r 0

pasą » įlįa
-------------

DAR VIENAS EDISONO BARGENAS!
GENERAL ELECTRIC ANKSTYBOJI 1940 M. KOMBINACIJA

RADIO-FONOGRAFAS
MES PAPRAS
TAI PARDUO

DAM UŽ $59.95

DABAR ^2^22.

TIKTAI GATAVAIS

ARBA $Q45 Į MĖNESĮ
/ MM per 10 mėnesių padengia visas lėšas

PIRKDAMI TEMYKITE ŠIUOS GERUMUS

YPATINGA RANKENA NUSTA
TYT RADIO-FONOGRAFO BAL
SA, permaino instrumentą iš ra
dio j fonografą arba atbulai— 
automatiškai pradeda griežti.
ĮBUDAVOTAS BEAM - A-SCOPE 
padaro, kad nereikia antenos nei 
sujungimo su žeme.
6% COL. DINAMIŠKAS GARSIA
KALBIS, padarytas iš "Alnico,” 
naujo stebėtino magnasinio lydi
nio, pagaminto G-E Išradimų La
boratorijų “Magikos Name.” Skam
ba kaip koncertai-teatrai.
LENGVAS KAIP PLUNKSNA
NUSTATYMAS, 6 knypkiai. Spus
telėk knypkj, ir veikia ta stotis. 
Taip pat lentelė rankiniam nusta
tymui.

Didžiausis Smagumas už jūsų Pinigu?!

6-LEMPUCIŲ - SUPER-HETERO- 
DYNE, DAR IR BALASTO LEM
PUTE. Akuratniausias subudavoji- 
maft, išanksto patikrintos G-E 
leniputės ilgai laiko, duoda puikų 
giijsą.
PATS - SAVAIMI w PRADEDANTIS 
ELEKTRINIS MOTORAS, veikia 
tyliai, tuo pačiu greitumu.
NUSTATYMO PLOTIS. Viskas 
nuo 550 iki 1600 kilociklių. 
DAILI, SĄLYDI DĖŽUTĖ. Stalui 
tinkamo dydžio, Šapeli arba rož- 
medžio.
GRIEŽIA 10- AR 12-COLINIUS 
REKORDUS aiškiai, turtingu 
balsu.

»»»
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norite pasilinksminimo pa

Užsistatykite kas Antradienį, WEAF 7:30 iki 8
pM._ “Echoes of New York”

HMM EDIWH
B

gig:

Ko 
šaulyje? Užtenka tik pamislyt, jr 
tatai gaunate, vien tik piršto pa
lytėjimu! Užsistatykite žinias, 
futbolą, juokdarius, dramą, vis
ką, ko tik galima laukt iš oro 
bangų ... ant šio didžio radio. Pa- 
slinkite garso rankeną, ir auto
matiškai—gaunate gilų, skambų 
fonografą su visais aiškiais gar
sais koncertinės scenos — visąsais koncertinės scenos 
įvairumą užrekorduoto pasilinks
minimo ėia jau savo name. Ne

vį reikia nei antenos nei prijungi- 
% mo prie žemės—tik įjungkite į 
? elektrą, ir jis jau veikia. Jis ir 

atrodo šauniai! Ir jis yra jūsų 
tik už $23 gatavais pinigais— 
kaipO dar vienas didis Edisono 
Bargenas. $2.45 rankpiniginių pri
stato jum jį j jūsų namus... 
gaukite jį dabar!

W A f f a r :--W IT H
■v. v.;.;.

. .. . „ nu F TARNAUTOJAS ŠIOS SISTEMOS KO.PARSIDUODA KOOPERUOJANČIOSE KRAUTUVĖSE. UŽSAKYMUS TAIP PAT PRIIMA MOŠŲ PARODŲ KAMBARIAI, AR BILE
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Penktad., Spalių 20, 1939
Beassr?

Defiroifto Žinios
ŠIS BEI TAS

Praeitą savaitę, apie spalio 
9 d., Dodge dirbtuvės (dalis 
Chryslerio) korporacijos) dar
bininkai sustojo dirbę dėlei 
išmetimo iš darbo keleto uni
jos perdėtinių ir skubaus dar
bo. Darbininkai sustojo dir
bę, bet streiko nepaskelbė, 
kolei nepraeis tam tikras lai
kas sulyg valstijos įstatymų. 
Darbininkai laikėsi sutartinai 
ir vengė visokių kivirčų.

šeštadienį visi Chryslerio 
korporacijos lokalai laikė su
sirinkimus ir nutarė ateiti į 
pagelbą Dodge dirbtuvės dar
bininkam, jeigu bus reikalas. 
Dodge ir Highland Park lo-j 
kalai nubalsavo 90 nuošim
čių eiti į streiką, jeigu kom
panija nepatenkins darbinin- 

• ku reikalavimų.
Spalio 17 d. dar nebuvo 

tikrų žinių, kaip galutinai de
rybos darbininkų su darbda
viais baigsis ir dar nebuvo 
paskelbtas visuotinas streikas. 
Turbūt derybos linko geron 
pusėn.

Spalio 17 d. DeSoto dirb
tuvės darbininkai buvo šau
kiami į darbą su laiškais ir 
telegramomis. Gali būt, kad 
derybos eina geron pusėn, o 
gal korporacija bandys suvil- 
ti darbininkus. Tą ateitis pa
rodys.

Kadangi ir Briggs dirbtuvės 
dirba • “badės” dėl Chryslerio, 
tai ir ten būtų palietę darbi
ninkus ir ten rengėsi ateiti į 
pagelbą Chryslerio darbinin
kam ir sykiu būtų buvęs pa
skelbtas streikas prieš Chrys
lerio korporaciją. Pašautą šią 
žinią, dar dalykai nebuvo 
kiai žinomi, kaip baigsis.

—o—
Pieno Kainos Pakilo

ais-

Dc-Jau apie 4 metai atgal 
troite ir apielinkėj įsikūrė pi
gaus pieno pardavėjas, John
son Creamery. Ta kompanija 
per ištisą laiką laiko vieną 
kainą, 8c už kvortą pieno, ir 
sparčiai jos biznis plėtojasi, 
ypač krautuvės labai daug 
parduoda jos pieno. Užtąd 
kitos pieno kompanijos labai 
pyksta ant Johnson Creamery 
ir bando visokiais būdais 
kenkti pieno pardavimui.

Spalio 1 d. visos pieno 
kompanijos nutarė pakelti vėl 
kainą nuo 9 iki 11 centų ant 
paprasto pieno, o Johnson 
Creamery atsisakė kelti pieno 
kainą, paliko po 8c. Todėl 
pieno trustas patraukė teis
man Johnson kompaniją ir 
teisėjas pripažino ją kalta ga
dinime biznio! Tad teisėjas 
pasakė, kad jeigu kompanija 
nesiliaus pardavus pieną už 
mažą kainą, bus uždėta draus
mė pardavinėti pieną visai. 
Tad Johnson kompanija tei
sėjo nuosprendžio nepriėmė. 
Teisėjas išdavė draudimą ant 
10 dienų parduoti pieną. Kaip 
girdėjau, Johnson? Creamery 
apeliavo į aukštesnį teismą, 
kuris paliuosavo ją nuo 
mesnio teisėjo drausmės, 
privers pakelti kainas 
pieno Johnson Creamery,
neteko patirti, tik mačiau, 
kati Jersey geras pienas yra 
parduodamas pas Johnson 
Creamery už 12c kvorta. Tas 
rodo, kad pieno trustas pri
vertė pildyti kaikuriuos reika
lavimus ir pakelti kainą.

—o---
Rašėjų Ratelio Darbuotė

Detroite gyvuoja Lietuvių 
Rašėjų Ratelis, susidedąs iš 
draugų ir draugių, kurie lais
vai rašinėja žinutes į\ darbi
ninkišką spaudą. Nors tas 
Ratelis turi gerus patvarky
mus ir daug gerų tarimų, bet 
rašėjai į darbą nekaip rikiuo
jasi. Pora savaičių atgal įvy
ko Rašėjų Ratelio susirinki
mas ir atvyko keletas nauju 
draugų, kurie pasižadėjo dar
buotis, rašinėdami žinutes į 
darbininkiška spaudą, ir nu-

pir-
Ar 

ant 
dar

Septintas puslapis

,tarė Įsteigti lavinimosi moky
klą rašybos ir rašliavos ži
nojimo. Manau, kad tas duos 
geresnes pasekmes R. R. ir 
jeigu bus galima gauti p. Jur
ginį už mokytoją, tai detroi- 
tiečius gal daugiau interesuos 
ir paakstins žinių rašinėjimą.

—o—
Parengimai

Aido Choras turės savo šau
nų koncertą Lietuvių Svetai
nėj, spalio 22 d., apie 6 v;... 
vakare. Įžanga tik 35c. 
d iečiai sparčiai rengiasi 
koncerto.

po 25c—K. Vasiliauskas, Že
maitienė, V. Kiudulas, K. Da- 
nisevičius, J. Strižauskas, C. 
Strikulis, I. Kazlauskas, M. 
Vovertikas, K. Sinkevičienė, J. 
žemaitis, V. 
Astramskas,
Jankeliūnienė ir M. Grinius.

Aukavusiems tariu širdingą 
ačiū ! K. Krasnitskas.

Krasnitskas, C.
Mankienė, ,K.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Aido Choras prašo dailės mylėto- 
jus-rėmčjus atvažiuoti į Olympia 
Parką sekantį sekmadienį, spalių 22.

I Į Aidiečiai rengia puikią vakarienę ir 
. '| kviečia vietos ir apylinkės lietuvius 
Ai-| skaitlingai dalyvauti, jų rengiamoj 

vakarienėj. Pradžia 5 vai. vak.
. (246-247)

prie

—o—■
ALDLD 52 kp. susirinki

mas šeštadienį, spalio 21 d., 
4097 Porter svetainėj. Nariai 
privalo atkreipti atydą ir at
vykti į susirinkimą.

—o—
Kalbės Wm. Z. Foster,

nų Svetainėj, 5969 — 14th St., 
lapkričio 9 d., 8 vai. vakare. 
Įžanga 25c. Bus paminėjimas 
Sovietų valdžios įsisteigimo 22 
metų sukaktis. Alvinas.

Fi-

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras važiuoja dalyvauti 

dainų programe, kurį ruošia L. M. 
Sąjungos Centras, šeštadienio vaka
rą, spalių 21 d. Ukrainų Svet., 101 
Grand St. Važiuoja pasamdytu bu- 
su. Todėl netik visi Choristai, bet ir 
tie, kurie nori važiuoti į šį paren
gimą, prašome užsisakyti sau buse 
vietą. Kelionė į abi pusi 50c asme
niui. Norintieji važiuoti, šaukite tele- 
fonuu Great Neck 2139.'—F. Klas- 
ton, Pirm. (246-247)

£
S 
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So. Boston. Mass.
Lietuvių Radio Korporacijos 

Programos
Šeštadienio, spalio 21, pro

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

1. Gros trio violin Longinas 
Buinis,
Kazimieras 
nesnysis, ir 
Vaitkūnaitė

2. žinios.
3. Aštuntas Radio Kontes- 

tas.

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah’rio Lietuvių pažangios 

Organizacijos rengia prakalbas, spa
lių 22 d., 2 vai. po pietų, Maipierių 
Svet., kampas Main ii' Oak Sts. Kal
bės J. Siurba iš Brooklyn, N. Y., 
LDS Centro Sekretorius. Bus kalba
ma apie karą, apie padėtį Lietuvoj, 
gavimas Vilniaus ir tt. Tad visiems 
bus žingeidu pasiklausyti. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkes lietuvius 
lyvauti. —• Komisija.

(246-247)

da

IGNAS SUTKUS s
BAR ir GRILL

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST

£

Lietuvių Restaurantas
ZlJlfnejor

senesnysis, armonistas 
Vaitkūnas, jau- 
pianistė Izabelė 

iš Cambridge.

—O—
Sekmadienio, spalio 22, pro

grama per stotį W0RL, 9:30 
iki 10:30 vai. ryte, per 920 
kilocycles, bus sekanti:

1. Joe Venner orkestrą iš 
So. Bostono.

2. Dainuos dainininkė Ade
lė Mickevičiūtė iš Providence^

LOWELL, MASS.
Lowell’io Darbininkų Kliubas 

gia pirmą ir labai smagų rudeninį 
šokių vakarą šį šeštadienį, spalių 21, 
prasidės su orkestrine muzika 7.30 
vai. vak. Mūsų kliube visuomet sma
gus parengimai, tą pripažįsta visi 
mūsų parengimų lankytojai. Šiame 
parengime, apart muzikos ir šokių 
bus svarbių pasikalbėjimų, džiaug
smingų pasikalbėjimų, Vilniaus su
grąžinimo Lietuvai proga. Taipgi 
bus ir graži muzikos programa. — 
J. M. Karsonas. (246.-247)

re n-

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia vakarienę 

ir šokius, spalių 21 d., Liet. Piliečių 
Kliubo Svet., 17 School St., pradžia , 
7:30 v. y. Vakarienė bus skani, bus 
ir gėrimlį. Muzika gera -— Petrikos 
Radio Orkestrą iš Worcesterio. Įžan
ga į vakarienę 50c. Šokiams 25c. 
Kviečiame visus dalyvauti. (245-247)

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną j naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y. .
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Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

3. Dialogą “Simas Kapnic- 
kas ir Teta Ole,” parašytą 
Jono Krukonio, suloš Jonas 
Krukonis ir Valentina Minkie- 
nė iš So. Bostono.

Steponas Minkus> 
Garsintojas.

—o—
Kubiliūno radio programa 

nedėlioj, spalio 22, iš stoties 
WCOP, 1120 k., prasidės 8 
30 iš ryto. Programa bus 
gražių dainų ir muzikos.

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, spalių 22 d., 4 vai. 

po pietų, Liet. Darb. Svet., 920 E. 
79th St., vietos Liet. Kom. kp. ren
gia 'bankietą atžymėjimui 20 metų 
komunistų veikimo Clevelandc. 
Draugai simpatikai nesivėluokite su 
tikietų įsigijimu, tuomi komisijai pa
dėsite jos darbe. Gera muzika šo
kiams. — Komisija. (245-247)

IS

Waterbury, Conn
Kažin ar visose lietuvių ko

lonijose taip žmonės atšalę 
nuo prakalbų, kaip kad Wa- 
terburyj ? Labai retenybė, 
kad į prakalbas susirenka 150 
žrrionių . Tai dar jei būna la- 

gražus oras; bet jei oras 
kiek prastesnis, tai kar- 
nei pusės tiek nesusiren- 
be skirtumo, kaip svar- 
klausimu prakalbos būna

kiekvie- 
tik

bai 
tik 
tais 
ka, 
Inu
surengtos.

Pavyzdin, pirmą spąjio Eu
ropos karo klausimu buvo su
rengtos prakalbos. Juk tai, 
rodos, šiandien yra
nas užinteresuotas, . ne 
lietuviai, bet ir visų kitų tau
tų žmonės. Susiėję visaip kal
ba, visaip aiškina, visokias iš
vadas daro. Tačiau kad atei
ti į surengtas tuo klausimu 
prakalbas, pasiklausyt kalbė
tojo, kuris visgi arčiau yra su
sirišęs su tais klausimais, tai 
neateina. Vieni išsikalbinėja, 
kad prastas oras, kiti sulaukę 
45 bei 50 metų amžiaus ser
ga senatve ir neina, išsikalbi
nėdami, kad mes jau 
negalime pagelbėti.

Tačiaus nors mažai 
žmonių, bet paprašius 
Lietuvos draugams,
$6.60. Aukavusių vardai: Po 
50c aukavo: A. Pavilionis; M. 
Ciplijauskas ir P. Degimas;.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia šaunią va

karienę, apvaikščioti 10 m. gyvavi
mą. Įvyks 22 d. spalių, 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Turėsime ska
nių valgių, gėrimų ir gerą orkestrą 
šokiams. Kviečiame pritarėjus daly
vauti ir paremti Bangos Chorą. 
Įžanga vyrams $1.00, moterims 50c.

(245-247)

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

Iš sentį padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui e s a n t ir 
padkdinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

——. i t ,...........

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

lįiąiior#

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

uz

Divonai-Uždangai-Linolijos

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

Sun. all day and night

Telefonas
EVergreen 7-6673

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

NAUJAUSIOS

Vertčs

Vertės

Vertės

RHEA

Special Rates per Week

S

3

3

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

3 
3
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Taipgi yra kitas garsus Edisono bargenas, kuris kainuoja $59.95. 
Jis prasidės tuojau po šio išpardavimo.

Lietuve pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

Įmokėti $2.45 
po $2.45 i mėnesį

3 
3

S
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RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

Siūlai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
$22.50

$25.00
$30.00

už $16.50
už $19.50

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

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

3

iniiniiniwwirtiiMiMihiwtiwinttniwiriiwwwtrawMiwiiniitrti

NOTARY
PUBLIC

Platiname lietuviškus rekordus visokiu rusių.
vi • - • •

Kaip užeisite, malonėkite klausti

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

Telefonas EVergreen 7-6111

i -...

Open Day and Night

Namų Rakandų Krautuvė

3

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

Vi n č aš J. Daunora
APTIE KO RIU S

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

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.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

3 
13

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomą jam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio Ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnes nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai > 
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 80 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

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

1

nieko

buvo 
aukų 

sudėjo
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Eūropiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai 5r barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499
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Parodos Žinios

Nubaudė Unijistus už 
Kovą Prieš Raketą

Lietuviam Irgi Pavyko Gaut 
Kandidatą į Tarybininkus 
Kalbėt Savo Prakalbose

Iš Ateities Žiedo Vaiky 
Mokyklėlės

Karpenteriu unijos eiliniai 
nariai jau seniai kovojo prieš 
taip vadinamą “kick-back” 
raketą, verčiantį darbininkus 
grąžinti bosui dalį algomis 
gautą pinigų. Tokis būdas 
vartojama tam, kad boso kny
gos rodytų, būk jis mokąs uni
jinę algą, o unijistai būtų pri
versti dirbt už neunijines al
gas.

Dabar lokalams pranešta, 
kad 13-ką tų narių Distrikto 
Taryba apdėjo nuo $25 iki 
$200 baudomis. Mat, jie pri
trūkę kantrybės per su virš 
metus laiko laukdami, kad 
Taryba ką nors darytų, neši
ni įrodymais savo skundų, 
nuėjo pas unijos vice-prezi- 
dentą Daniel Quigly, kuris pa
taręs jiems informacijas su 
prisiektais afidavitais priduot 
Distrikto Tarybai, ką jie ir 
padarė.

Lietuvių Komunistų 5-ta 
kuopa praneša, kad Peter V. 
Cacchione, kandidatas į Mies
to Tarybą iš Kings County, 
pasižadėjo kalbėti lietuvių 
masiniame mitinge, kuris ruo
šiamas diskusuoti miesto rei
kalus ir kandidatų programas 
bei planus, kaip jie siūlo iš- 
rišt tuos reikalus.

Prakalbos bus spalių 27-tos 
vakarą, Pil. Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Apart Cacchione, lietuviškai 
kalbės drg. R. Mizara ir gal 
dar kuris kitas kalbėtojas.

Už Cacchione pereituose 
■ rinkimuose buvo paduota virš 
40,000 balsu ir mažiau 300 
balsų betrūko iki išrinkimo. 
Kadangi šiemet vien ant pe
ticijų už jo uždėjimą ant ba
loto surinkta virš 20,000 pa
rašų, tad komunistai ir visi 

I pažangieji darbuojasi iš pe-
Šį kartą neilgai reikėjo 

laukti, Distrikto Taryba ėmėsi 
greitos veiklos — prieš atne
šusius informacijas apie ra
ketą, ne prieš raketierius. Jie 
visi atleisti iš darbų, jų vie
toti paimta kiti, o jie apkaltin
ti už “dirbimą žemiau ska
lės.” Tūli, šio unijos viršinin
kų su bosais suokalbio aukos, 
nuėjo pas Bronx distrikto pro
kurorą apsiskųsti, tad prie 
pirmesnio kaltinimo dar pri
dėtas ir kaltintas už ėjimą 
pas prokurorą, ir nelaukus, 
ką teismas pasakys, unijistus 
apdėjo baudomis.

Ar stebėtina, kad iš t ū 1 ų 
unijų viršininkai '“negali” iš
valyt raketų ? U. N.

ties, kad jis būtų pirmas ko
munistų kandidatas Miesto 
Taryboje, darbuojasi įsitiki
nę, kad to atsieks. Taigi, vi
siems labai svarbu išgirsti to
kį žymų kandidatą, būsimą 
Tarybos narį; sužinot, kaip 
jis gins darbo žmonių reika
lus; kaip mes, patys darbinin
kai, tame darbe jam galėtume 
padėti.

Reikia tikėtis, kad Brookly- 
no lietuviai duos audringas su
tiktuves savo būsimam tarybi- 
ninkui. L. K. N.

M. Frumicello, 63 m., pa
sikorė apsiausto diržu Kings 
tounty ligoninės prausykloj.

Elliot, buvęs elektros kėdės 
operatorius, mirdamas palikęs 
žmonai $13,000 vertės turto. 
Trys vaikai gausią po $100, 
o 7 anūkai — asmeniškus pa
laikus. Jo našlė gyvena 132- 

j 10 — 94th Ave., Richmond 
Hill. Jam gyvenant, sakoma, 
stuba buvus be numerio.

Pereitą šeštadienį turėjom 
antrą pamoką su 30 mokinių. 
Tai geras apsireiškimas, šie
met daug tėvų nori išmokinti 
savo sūnus ir dukteris lietuvių 
kalbos. Gi mūsų du kalbos- 
rašybos mokytojai galės su
tvarkyti . į^įsimtinę grupę mo
kinių. ,
, , l^bkykla,^ kaip paprastai, 
pi’^ideUja. nuo 2 vai. po pie
tų. 7Tęais'įer visą žiemos se
zoną. Prašome lietuvius dar
bininkus,- į profesionalus, biz
nierius paraginti savo vaikus 
ateiti į mokyklą. Kartas nuo 
karto ateikite ir patys pati
krinkite. Yra buvę tokių atsi
tikimų, kad tėvai vaikus pa
siunčia, bet vaikai neateina. 
Mokykla randasi 419 Lorimer 
St. Prašomi atvest dabar, vė
liau nepriimsime.

Tėvai taipgi prašomi vai
kus aprūpinti sąsiuviniais ir 
paišeliais, kad galėtų nusiko
pijuoti uždavinius, kuriuos 
mokytojas - lieps.

Aido Choras pagelbėtų mo
kyklėlei, jei atstove išrinktų 
Janulevičiūtę, buvusią A. Ž. 
V. Mokykloj per kelis metus, 
taipgi buvusią sekretore ir pa
skiau mokytoja. Ji dabar ga
lėtų pagelbėti gerai tvarkyti 
A. ž. V. Mokyklą.

LDS Centras turėtų išrinkti 
šešelgytę, taipgi Moterų Ap- 
švietos Kliubas turėtų Išrinkti 
atstoves, prie LDS 1 kp. ko
misijos. Tas komitetas turėtų 
būti daug platesnis; jis galėtų 
tuojau ką nors surengti. Rei
kės pinigų nupirkt vadovėlių 
ir daugiau mažų išlaidų jau 
pasidarė mokyklą organizuo
jant.

“Laisvės” administratorius 
P. Euknys sakė rankraštį va
dovėliui jau turįs. Mokyklos

komisija prašo paskubint 
spaudą, nes vadovėliai mums 
reikalingi jau dabar.

MOKINIAMS
Visi mokiniai būkite mokyk

loj šį šeštadienį, 2 vai. po 
pietų. Atsiveskite naujų mo
kinių.

Kom. Narys G. Kuraitis. .M

Komunistę Prakalbos Karo 
ir Rinkimų Klausimais
Šį vakarą, spalių 20-tą, 8 

vai. vakaro, Loraine Hali, 
790 Broadway (arti .Sumner 
Avė.),, Brooklyne, tos'apylin
kės komunistei rengia prakal
bas, kuriose bus aiškinama 
apie karo pelnagrobystę ir 
ateinančius rinkimus. Kalbės 
Margaret Cowl, narė Kom. 
Partijos Nacionalio Komiteto 
ir jo Moterų Komisijos pirmi
ninkė. Taipgi kalbės Peter 
V. Cacchione, Kings County 
komunistų kandidatas į Mies
to Tarybą. Dainuos Lillian 
Chase, lietuvių dainininkė, 
taipgi masinis dainavimas. Vi
si nariai ir rėmėjai prašomi 
paremt šį mitingą.

Svečiuose pas I. Y. W. C. A.
Brooklyno I. Y. W. C. A. 

organizacija, kurios patalpa 
randasi po num. 94 Jorale
mon St., 17 d. šio mėnesio 
buvo sukvietusios įvairių tau
tų moteris, išaiškinimui apie 
jų organizacijos darbuotę. Su
sirinkime dalyvavo sirietės, 
italės, lenkės, ispanietės ir po
ra lietuvių. Dauguma radosi 
pačių amerikiečių. Buvo įdo
mu susipažinti su kitų tautų 
moterų veikla, o ypatingai 
sutikti amerikietes darbuoto
jas. Daugeliu jų apie " lietu
vių judėjimą nieko nėra gir- 
dėjusios ir stebėjosi išgirdu- 
sios, kad čia pat, Brooklyne, 
gyvena keli desėtkai tūkstan-

Menininkų Sanskridis
RENGIA LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS CENTRAS

Šio Šeštad. Vakare, Spalių 21 October 
UKRAINŲ SALĖJE

101 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

čių lietuvių ir kad išeina du 
lietuviški dienraščiai.

Susirinkimas buvo, labai su
dėtingas, jame dalyvavo: šei
mininkių, rašėjų, mokytojų, 
įvairių įstaigų vedėjų ir visūo- 
menininkių. Buvo tikrai amo- 
rikoniškas-demokratiškas, mo
terų suėjįmas. K ai b.anties su 
jomis, rodosi, kiekviena iš jų 
turi vienokį ar kitokį visuome
ninį siekį. Susirinkusios nesi- 
skirstė sulyg diedukų palikto 
turto ar aukštesnės profesijos, 
visos buvo draugiškos, nuo
širdžios.

šis vakaras rengiamas tuo tikslu, kad atžymėt Lietuvių Meno Sąjungos vajaus 
darbą ir išduoti pryzus tiems vienetams, kurie laimėjo savo gražiu pasidarbavimu.

_____________________________________i---------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMOS PILDYME IMS DALYVUMĄ ŠIOS MENIŠKOS JĖGOS:
Brooklyno Aido Choras; Sietynas iš Newarko; Banga iš Elizabeth’©;
Pirmyn Choras iš Great Neckcx; Brooklyno Liet. Stygų Orkestrą.
Solistais išstos: Aldona KJimaitė, Lillian Bunkienė ir Pranas Pakalniškis.
Ensamblis Aidbalsiai pasiruošęs gražiai pasirodyti su dainomis.

Žymi pianistė Aid. Žilinskaitė duos piano solo.
t

Aidbalsiai, vad. B. Šalinaitei

Šokiam gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą
Bus Svečių iš Kanados, Conn., valstijos ir kitur

Programa Prasidės 7:45 Vai. Vakaro įžanga 35 centai

>

I. Y. W. C. A. turi gražią 
savo patalpą, kurioje randasi 
vidutinė skaitykla, susirinki
mams kambariai, kuriuos gali 
panaudoti bile moterų organi
zacija, gimnastikai kambariai 
ir taip pat turi vasarines kem- 

! peš, kurios yra vidutiniai pri- 
! einamos. Gimnastikai kamba- 
Iriais . gali naudotis tiktai jų 
organizacijos narės. •

L Y. W. C. A. yra daug 
pagelbėjus ateiviams įvairiose 
jų gyvenimo problemose, 
ypatingai pilietybės klausime.

K. P.

Tautininką Rinkiminis 
Vakaras

Vaikams Diena Parodoj 
Spalių 27*tą

Pasaulio Parodos pild. ko
mitetas galutinai užgyrė ma
joro LaGuardijos pasiūlymą 
paskirt specialę dieną mo
kyklų vaikams ir leist juos 
parodon už 5 centus, iki 14 
metų amžiaus. Už tiek bus 
leidžiami ir aukštesnių mo
kyklų vaikai, atnešusieji nuo 
mokytoj ų re k omen d ac i j as.

Kurių klasių vaikai bus iš
leisti iš mookyklos, priklauso 
nuo švietimo Tarybos, bet ji 
galutino atsakymo dar neda
vė. Buvo siūlyta tą dieną pa
leist visas klases, bet mano
ma, kad paleis tik tūlas kla
ses.

Parodą Sekamais Metais

Harvey D. Gibson, direkto
rių tarybos pirmininkas, pa
skelbė, kad sekamais metais 
Paroda atsidarys gegužės 25- 
tą ir užsidarys spalių 27-tą, 
bus 29-niomis dienomis trum
pesnė už šiemetinę.

Coiųhliniečiams Uždraudė 
Pikietuot Bažnyčią

Majoras LaGuardia įsakė 
policijos komisionieriui Valen
tine uždraust fašistų Christian 
Mobilizers pikietuot katalikų 
vienuolių paulistų bažnyčią ir 
kleboniją, kurias tie coughli- 
niškio plauko fašistai grasino 
pikietuot. Fašistų nemalonę 

i kunigai užsitraukė tuomi, kad 
vienas iš jų pasmerkė tuos j 
“mobilizerius” dėl veiklos 
prieš demokratiją.

Lietuvių Demokratų Kliubo 
pirmutinis parengimas įvyks 
šeštadienį, spalių 28 d., 7:30 
vakaro, SLA salėj, 197 Grand 
St., Brooklyne. Kalbės tauti
ninkų kalbėtojai J. Tysliava 
ir K. Jurgėla, taipgi Demo
kratų (Tammanės) Partijos 
kandidatai. Dainuos V. Tam- 
kiūtė ir B; Ramanauskiūtė. 
Po - programos šokiai prie 
Naktinių Pelėdų Orkestros. 
Bilietai 50c, vien Šokiams. 25c.

i / Rep. I

MIRĖ
Apolonija Radzevičienė, 66 

m. amžiaus. Mirė trečiadienį, 
spalių 18 d., Kings County li
goninėj. Gyveno po antrašu 
372 Hooper St. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, spalių 21 d., 
šv. Jono kapinėse. Kūnas pa
šarvotas namuose.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Rekordinis Šaltis
Spalių 18-ta šiemet buvo 

šaltesnė už visas praeityje už- 
rekorduotas spalių 18-tas, 
kaip praneša oro biuras; tem
peratūra nupuolė iki 33 laips
nių. Pirmesnė šalčiausia buvo 
35 laipsniai, 1929 m. Aukš
čiausia buvo_ 82 laipsniai, 
1908 m.

Du darbininkai manė žengią 
keltuvan savo ofiso bildinge, 
153 W. 19th St., N. Y., bet 
keltuvo ten nebuvus nukrito
20 pėdų olos dugnan ir pa
vojingai susižeidė.

Tėvų - Mokytojų Sąjungos 
skyrius Brooklyne pasiuntė 
gubernatoriui Lehmanui peti
ciją, raginant numažint pieno 
kainas.

PA.ĮIEŠKO JIMAI
Pajieškau savo tėvelio, Liudviko 

Mardosos, kuris yra išvažiavęs 14- 
tais metais iš Lietuvos. Parėjo iš 
Mariampolės apskr., Krosnos vals
čiaus, Išlandžių kaimo. Prašau krei
ptis sekančiu antrašu: Maria Mar- 
dosa, Calle Branzen 1121, Cap., Bu
enos Aires, Argentina.

(246-248)

Tel. AShland 4-3083

DR. HARRY R.BERGLIND
DENTAL SURGEON 

(Dantų Gydytojas)

144 East 40th Street
New York City 

GAS ADMINISTERED
X-RAY DIAGNOSIS 

paprastom dienom 
nuo 9 iki 9 
Sekmadieniais pagal sutartį

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 18 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Ncdėlioj: 11-1
New York City 

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
Dr. JOHN VVALUK

161 NO. 6th STREET

8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

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

Tel. Navarre 8-1919

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Lietuviams Lankantiems

pasaulini; parodu
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
ft VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS

l| Savininkai

II Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
■I Degtines, Vynai ir Alus

91 Vieta mašinom pastatyt. Al įstaiga
-z*’“ ~ yra skersai gatvę nuo Marine bu-

K I dinko, arti Corona entrance J forus.

Illi I sL | 110-62 Corona Ave.

H /L J CORONA, L. L, N. Y.
----- 1 K fTWBr. Telephone: Havemeyer 9-9116

SKELBKITES “LAISVĖJE”

VBRPO KE PTUVEi

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

Rūgsti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roiiai ir bandukės Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų. Pineapple Cake, Apple Cake. Cheese Cake 
'offee Cake, Butter Cake. Bunke ir Spice Cake, Stollen 

Doughnuts Pies Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls
Siunčiame duont> per pašti> I kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Knt Jūsų pareikalavimo suteiksime Informacijas apie svorj Ir kalnas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N V ’

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Ravinlnkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

I 
>




