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

Lietuvos ministeris Wash
ingtone p. žadeikis rašo “Dar
bininkui,” kad šiuo metu “rei
kalinga visų lietuvių tarpe už
laikyti plieninę vienybę ir są
moningas pasišventimas tautos 
ir valstybės reikalams. Pada
lytoji sutartis su sovietais, 
ypač militarinė jos dalis, nesu
daro pagrindo nusiminti, — 
priešingai: įpareiguoja visus 
pasiraitojus dirbti tėvynės la
bui. Nėra pagrindo įtarinėt 
mūsų kaimyną, turintį mums 
nenaudingus tikslus. Vilniaus 
mums sugrąžinimas yra 
čia u si as įrodymas geros 
minystės.”

rim- 
kai-

BetTeisingai pasakyta. 
“Darbininkui” vis dar ir tas 
neaišku, štai ko So. Bostono 
katalikų laikraštis nori žino
ti : ar amerikiečiai galį dabai’ 
aukoti Lietuvos ginklų fon
dui? Girdi, jeigu jie aukosią, 
tai Sovietų vyriausybė galėtų 
dėl to ant jų užpykti.

Tai nesąmonė! Už ką So
vietai pyks? šiandien, kai Lie
tuva sudarė bendro apsigyni
mo sutartį su Sovietų Sąjunga, 
tai juk pastarajai daug ge
riau bus, jei Lietuva bus stip
resnė. Tuomet, jei priešas ka
da nors drįs Lietuvą (arba per 
Lietuvą — Sovietų Sąjungą) 
pulti, tai abi valstybės 
pasekmingiau gintis.

Mūsų 
šiandien

Rooseveltas Prašys
Sovietų Sugrąžint

"City of Flint
_____  s---------------------------------

WALL STRYTO KALITA- Lenkų Radio Gandai
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Sovietai sugrąžintų į Jung
tines Valstijas prekinį lai
vą “City of Flint,” beveik 
5,000 tonų įtalpos; ir Roo
seveltas tikisi, kad šis Ame-

apie Maištus prieš 
Lietuvius Vilniuje

A

Maskva. — Sovietai -sten-.- “Japonija norėtų gerint 
santi- savo santikius su Sovietų 

Sąjunga, bet tam labai prie
šinasi Jungtinių Valstijų 
atstovai. Nės pagerėjimas 
santikių tarp Sovietų ir Ja
ponijos sustiprintų Japoni
ją. o tatai neitų naudai 
Jungtinių Valstijų” (impe
rialistinių kapitalistų).

Amerikos atstovai (Chi- 
nijoj ir Japonijoj) tiktai 
lošia, būk jie esą bepusiški, 
bet po bepusiškumo skrais
te jie stengiasi “atitvert” 
(izoliuot) Japoniją ir “ar-

AMERIKA BOIKOTUOJANTI 
UŽSAKYMUS SOVIE- • 

TŲ LAIVYNUI

Antradienį radio kelis 
sykius pakartojo, kad “len
kai” Vilniuje sukilę prieš 
lietuvius valdininkus; už
puolę Lietuvos pareigūnus, 
kurie surašinėję tavorus 
krautuvėse, ir “supranta
ma, kad sukilėliai nužudę” 
nemažai tų lietuvių.

Bet tokios neva žinios bu
vo tik “šliachetnų” lenkų

kius su Japonija; bet Ame
rikos Wall Stryto kapitalis
tai deda pastangų dar la
biau kariškai kurstyt Japo
niją prieš Sovietų Sąjungą 
ir Liaudiškąją Išlaukinės 
Mongolijos Respubliką, 
kaip rašo Sovietų spauda, 

I Deja, net Jungtinių Vals- 
o Vokietija už tai atsimo- tįJU vyriausybės agentai 

' šiuo tikslu darbuojasi su 
Wall Stryto kapitalistais 
prieš Sovietus.

“Izviestija,” Sovietų vy
riausybės organas, išspaus
dino pranešimą iš Shang- 
hajaus, kur, be kitko, sako- 

. ma:

TIS TARP SOVIETŲ IR 
VOKIETIJOS

Maskva. — Vokietijos 
įgaliotiniai šičia pasirašė 

; sutartį, pagal kuria Sovie- 
rikos laivas bus sugrąžinėtai pristatys Vokietijai mi
tas. Taip prezidentas išsi-,liOną tonų grūdų ir pašaro 
reiškė, besikalbėdamas su'o Vokietija už tai atsimo-

, London. — Anglija džiau
giasi, kad Jungtinių Valsti
jų kompanijos atsisakė sta
tyt Sovietam karo laivų 
mašineriją, nors Sovietai 
užtikrino tuojautinį apmo-. 
kėjimą už tai.—Supranta- blofas. Nes ant rytojaus nei 
ma, jog pati Amerikos vai- amerikinė spauda nei radio

laikraščių atstovais.
Tą Amerikos laivą užklu

po Atlanto Vandenyne vo
kiečių šarvuotlaivis, įsodino 
į jį savo jūrininkus ir iškė
lė ant jo nazišką vėliavą, ir 
taip nazių jūrininkai nusi
varė “City of Flint” į 
Murmanską, šiaurinį Sovie
tų uostą. Ten Sovietai sulai
kė šį Amerikos laivą ir in
ternavo naujuosius jo jū
reivius, vokiečius.
Amerikos Laivas Tikrai 

Vežė Kontrabandą
Amerikos valstybės mi

nisteris C. Hull pripažįsta, 
jog laivas “City of Flint” 
gabeno Anglijai kariškos 
kontrabandos daiktus. Wa- 
shinktono valdininkai sako, 
kad naziai, pagal tarptau
tines karo taisykles, turėjo 
teisę sulaikyt amerikinį lai
vą, parsivaryt jį į Vokieti
jos prieplauką ir užgrobt jo1 

I krovinius, tačiaus, paskui 
i apmokant už juos. Bet pa- 
1 sak Washington© valdinin
kų, tai naziai neturėję tei
sės nusivaryt Jungtinių 
Valstijų laivą į bepusiškos 
šalies (čia—Sovietų) uostą, 
nors tas laivas ir kontra-i 

Lowelyj (bandiškas. Taip kalba mini
mi valdininkai, žinodami, 
jog naziai beveik visai ne
galėtų pro Anglijos bloka
dą parsivaryt kontraban
diškus laivus į Vokietiją.
Kodėl Amerika Nieko Ne-

kės mašinomis ir fabriki
niais dirbiniais.

Berlin.— Pranešama, kad 
Sovietai atsiunčia komisiją 
iš 45 narių tartis su Vokie
tija prekybos reikalais.

j džia patarė tom kompani- neprisiminė apie tuos vadi- 
jom neimt techniškų užsa-, , .... , T . v-— ------- -----------c -----  i namus didelius sukilimus
kyim' s°viętiniam laivynui; prieš Lietuvą Vilniuje.

Tai, girdi, dabar Sovietai| (Radio paplepėjo tiek,

galės

nuomone, tie, 
neigia Lietuvą, 
ją, kurie bando ko- 
apsigynimo sutartį,

kurie 
kurie

neveikti 
padarytą tarp Lietuvos ir So
vietų Sąjungos, Lietuvai ne 
gero geidžia, bet pražūties.i

O tokių laikraščių, kaip 
mes jau ne kartą nurodėme, 
pas mus yra. Patriotingoji ir 
Lietuvai gero trokštanti visuo
menė su jais turi kovoti!

teko
Phi-

Pereitą sekmadienį 
būti “Laisvės” bankiete 
ladelphijoj. Jis buvo gražus 
ii* didelis.

Kalbėjausi su daugeliu' 
žmonių ir klausinėjau ju nu- [ 
mon'ų apie Lietuvos-Sovietų 
sutartį. Nesutikau nei vieno, 
kuris būtų ja nesidžiaugęs.

O sekantį penktadienį, šeš
tadienį ir sekmadienį teks 
kalbėti Haverhiliuj, 
ir Našvėj. Tai vis dzūkų tvir-’ 
tumos. Kaip ten bus, pamaty
sime.

Pereitą sekmadienį Vakarų 
Baltarusijoj, kurią nesenai at
vadavo iš Lenkijos ponu Rau-

TIKIMASI, KAD SUOMI
JA SUSITARS SU 

SOVIETAIS

Helsinki, Suomija, spalių 
25. — Sugrįžta Suomijos- 
Finijos komisija, kuri derė
josi su Sovietų vyriausybe 
Maskvoj. Jinai .parsiveža 
raštiškus Sovietų pasiūly
mus.

Suomijoj vyrauja supra
timas, kad bus gražiai su
sitarta su Sovietais.

Suomijos derybų komisi
ja Priš vėl i Maskvą, atei
nančia savaitę.

Kol kas viešai neskelbia
ma, ka Sovietai siūlo Suo
mijai dėlei abiejų šalių sau
gumo ar bendro apsigyni
mo.

NAZIŲ ŠARVUOTLAIVIAI, PASPRUK? 
PRO BLOKADĄ, MEDŽIOJA TALKI
NINKŲ IR KONTRABANDOS LAIVUS

jos ir Sovietų Sąjungos,” į >
kaip rašo “Izviestijų” ko- gausią tos mašinerijos iš 
respondentas. , j Vokietijos.

NUO LENKIJOS ATVA
DUOTI UKRAINAI PASI

RENKA SOVIETUS

Vnln'oUi’a Tuvi , dintas viduryj Atlanto Van-
V UKocllJd 1 UI 1 DIllciI" Jenyno, tarp Panamos ir

kesniy Sprogimų negu
Anglija ir Francija

Copenhagen, Danija. —1 Kiti pranešimai sako, kad 
Pro Anglijos įvestą blokadą šį žygį padarė mažesnis 
paspruko du naujoviški Vo- nazių šarvuotlaivis “Em- 
kietijos šarvuotlaiviai, “De- den. 
utschland” ir “Emden,” o 
gal dar ir trečias, “Admiral 
Scheer.”

“Deutschland” šiomis die
nomis paskandino prekinį 
Anglijos laivą “Stonegate,” 
kurio jūrininkus išgelbėjo 
amerikiųis laivas “City of 
Flint.”

“Stonegate,” 5,044 tonų 
įtalpos, buvo “Deutschlan- 
do” užkluptas ir nugramz-

ir

Maskva, spal. 25.—Nuo 
Lenkijos atvaduotoje Va
karinėje Ukrainoje 4,433,- 
997 teisėtų balsuotojų pada
vė savo balsus už to krašto 
prisidėjimą prie Sovietų 
Ukrainos, ir tiktai 32,276 
balsavo prieš,—nors buvo 
duota visiem piliečiam lygi 
laisvė balsuoti, ar jie nori 
sukurt visai nepriklausomą 
sau respubliką ar prisijungt 
prie Sovietų šalies.
Berlynas Tariasi su Maskva 

apie Amerikos Laivo 
Paleidimą

Berlin, spal. 25. — Vokie
tijos valdžia tariasi su So
vietais kas liečia paleidimą 
amerikinio laivo “City of 
Flint” iš Sovietų prieplau-

n

“Emden” yra 5,400 tonų 
įtalpos, puikiai ginkluotas 
ir gali plaukt iki 29 mylių 
per valandą. “Deutschland” 
ir “Admiral Scheer” turi po 
10,000 tonų įtalpos ir yra 
galingai ginkluoti.

Šie nazių šarvuotlaiviai 
“riaumoja” po Šiaurinę Jū
rą ir Atlanto Vandenyną, 
medžiodami talkininkų lai
vus ir grobdami bei skan
dindami bepusiškų kraštų 
prekinius laivus, vežančius | įos*MUmanška

kiek jam buvo užmokėta. O 
kaip žinoma, Washingtone 
yra kelių • milionų dolerių 
propagandos fondas, papir- 
kinėjantis amerikinius laik
raščius ir radio “užtart” 
Lenkiją ir meluot prieš So
vietus, kurstyt Ameriką ka- 
ran prieš Vokietiją, na, ir 
pliaupt prieš Lietuvą. Tą 
fondą sudėjo Anglijos ir 
Franci jos imperia listai, 
Amerikos Wall Stryto ka- . — 
pitalistai ir buvusios Len
kijos valdovai. Pastarieji 
vartoja savo propagandai 
dalį aukso, kurį jie išsive
žė iš Varšuvos.)

TAI ANGLIJA PRIVER- 
TUS FRANCIJĄ KA
RIAUT PRIEŠ NAZIUS

reikmenis Anglijai ar Fran
ci j ai.

Nors Anglija kietai už- 
blokadavo Šiaurinę Jūrą

Danzig. — čia kalbėda
mas, Vokietijos užsieninis 
ministeris J. von Ribben
trop tvirtino, kad Francija 
visai nenorėjo ir nenori ka
riaut prieš Vokietiją, bet, 
girdi, Anglija privertė * 
Franci ją išstot karan prieš 
Vokietiją. Hitleris, esą, bū
tinai norėjęs susitaikyti su 
Anglija, žadėjęs jai net ka
rinę pagalbą, nereikalauda
mas pagalbos iš Anglijos 
pusės, bet, girdi, Anglija 
buvus pasiryžus 
Vokietiją, ir tiek. Tačiaus,

Daugybė Sovietų Tre
kų Vežą Karo Reik

menis ChinijaiSan Diego, . Calif.—Pen- 
' keri metai atgal du ame- 
. rikonai, Hauck ir McCloud 
mieste Berkeley, Calif., iš
rado sproginį' atomitą, ku
ris yra bent trečdaliu 
smarkesnis už smarkiausią 
iki tol žinomą sprogstamą
ją medžiagą TNT. Išradė
jai, po kiek laiko, pasiūlė 
savo išradimą Amerikos 
armijai. Bet pasirodė, kad 
jau pirmiau Vokietija ko
kiu tai būdu išgavo sekretą 
to išradimo ir užsipatenta- 
vo; .tai Amerikos armija ir

donoj! Armija, įvyko rinkimai sako Anglijai, Sulaikančiai
Amerikos Laivus?

Jungtinių Valstijų minis- 
teriui HulFui buvo buvo pa
statytas klausimas: o kodėl 
Amerika nieko nesako An
glijai, nors Anglija yra su
laikius jau daugelį Ameri
kos prekinių laivų ir užgro
bus jų krovinius, gabena
mus į kitas šalis? Ministe
ris Hull atsakė, kad savi- 
ninkai Amerikos prekinių nepirko jo iš išradėjų.'

į seimą. Rinkimai buvo slapti. | 
Kandidatų sudėtis buvo tokia: 
152 darbininkai, 638 valstie
čiai ir 112 inteligentai.

Sulyg tautybėmis kandida
tai dalinosi: 659 baltarusiai,' 
110 lenkų, 80 žydų, 38 rusai 
ir 34 kitų tautų žmonės.

žodžius rašant 
apie rinkimu 
neturime, bet 
tai bus darbo 

Jame nebus

Nors šiuos 
galutinų žinių 
pasekmes dar 
vienas aišku:
žmonių seimas, 
nei vieno dvarponio, kadangi 
jo niekas nerinktu. Tasai sei
mas išspręs, kur link eis Bal
tarusija: ar ji dėsis prie So
vietinės Socialistinės Baltaru
sijos Respublikos, ar ji norės 
gyventi atskirąi.

Viskas atrodo, sako prane
šimai, kad tasai seimas pasi
sakys už dėjimąsi prie Sovie
tų Sąjungos.

Budapest, Vengrija.—Ka
riškas teismas pasiuntė į 
kalėjimą 13 “svetimos ša
lies” šnipų, trims iki 15 me-

laivų bendradarbiauja su 
Anglijos laivininkais ir 
vieni lutiems padeda bizny
je. Amerikos laivininkai, 
girdi, nejieškojo savo val
džios užtarimo prieš Angli
ją; todėl, sako, x Amerikos 
valdžia ir nenrotestavo, 
kad Anglija stabdo ameri
kinius p r e k ybos laivus, 
plaukiančius į kitas šalis, ir 
grobia jų krovinius.

Madeiros.
Pagal tūlus pranešimus, 

tai “Deutschland” dabar xsu
čiupo viduryj Atlanto Van
denyno prekinį Amerikos tarp Holandijos ir Norvegi-
laivą “City of Flint” ir nu- jos, kad nazių karo laivai 
sivarė jį į šiaurinę Sovietų neištrūktų į atviras jūras, 
prieplauką Murmanską. bet jie vis tiek paspruko.

Sovietai teisėtai Pasiel
gė su “City of Flint,” 

Sako Anglai
London. — Anglai žino

vai tarptautinių teisių pri
pažįsta, jog Sovietų vyriau
sybė pasielgė pagal tarp
tautinius įstatymus, kad ji
nai sulaikė Amerikos laivą 
“City of Flint” sovietinėje 
prieplaukoje Murmanske ir 
internavo nazių jūreivius, 
kurie ten atplukdė tą laivą;

Šitaip liudija Californijos 
valstijos parkų komisionie- 
rius M. T. Vanderslice, ku
ris pažįsta atomito išradė
jus.

Jokia kita Europos armi
ja nei oro laivynas neturi 
atomito. O naziai vartoda
mi atomitą kare prieš Is
panijos respubliką ir prieš 
Lenkiją tuomi sprogimu 
“pjaustė kaip grybus di
džius plieno ir cemento na- Turkiją. Bet tai grynas me- 
status,” sako tas Californi- las, sako Turkijos vyriau-

TURKAI MUŠA PRIEš- 
SOVIETINJ MELĄ

------ T---- ?~~
ORAS. — Šį ketvirtadie-__________ ___ __________ ___

nį šalčiau ir būsią lietaus, jos parkų komisionierius. Isybė.

Istanbul, Turkija. — An
glijoj, Francijoj ir Ameri
koj paskleista gandai, būk 
Sovietai telkią savo armiją 
Kaukazo fronte, neva prieš

f

Naziai Paskandino dar 
4 Angly Laivus ir Vie

ną Graiką Laivą
Gibraltar. — Vokietijos 

sūbmarinai bei šarvuotlai
viai nuskandino prekinius 
Anglijos laivus “Menin 
Ridge,” 2,474 tonų įtalpos; 
“Tafną,” 4,413 tonų; “Led
bury,” 3,528 tonų įtalpos, 
ir “Chisholm,” 7,256 tonų.

Tą pačią dieną naziai pa
skandino, Šiaurinėje Jūro
je, Graikijos prekinį laivą 
“Konstantinos Hadjipate- 
ras,” 5,962 tonų įtalpos, ku
ris gabeno kontrabandiškus 
krovinius iš Amerikos į 
Angliją.

Vengrų spauda rašo, jog 
Lenkija taip greit buvo 
sumušta todėl, kad jinai ne-

Tokio. — Japonų laikraš
čiai su kerštu ir pasipikti
nimu prieš Sovietus rašo, 
jog paskutiniu laiku Sovie-

kriušint
u o i v viYivvijcįj ii ujLvxx* i. aviauup

tai duoda vis daugiau ir vokiečiai kovosią iš pačių 
daugiau kariškos pagalbos paskutiniųjų, ir laimėsią 
Chinijai. Sako, kad dabar-j karą, kaip tvirtino Ribben- 
tiniu laiku ne mažiau kaip, tropas.
10 tūkstančių Sovietų trokų 
dieną ir naktį gabeną gink
lus, amuniciją ir kitokius 
reikmenis Chinijai prieš Ja-1 BADU MARINA ŽYDUS : 
poniją.

Pasak japonų spaudos, 
tai Chungkinge, laikinojoj 
Chinijos sostinėj, esą per 
1,000 Sovietų Raudonosios 
Armijos oficierių, ir jų ge
nerolas Volkovas “beveik 
kasdien” tariasi su Chiang 
Kai-sheku, vyriausiu chinų 
komandierium, apie žings
nius, darytinus dėlei japonų 
išmušimo iš Chinijos.

NAZIAI MAITINA VAR- 
ŠAVOJ LENKUS, BET

Per nazių bombardavi
mus, 35 procentai namų

Berlin, spal. 25. — Ame
rikos kveikerių labdarybės 
atstovai Wm. MacDonald ir 
H. Morris Varšavoje atra
do, kad naziai duoda karštų 
valgių lenkam, bet žydam 
tai visai nieko. Šimtai tūks
tančių žydų sausai badau
ja.

Skaičiuojama, jog naziai, 
bomb arduodami Varšavą, 
užmušė 50 tūkstančių žmo
nių ir sužeidė šimtus tūks
tančių. Lavonai tūkstančių

išravėjo (nazių) šnipų ir Vargavo j buvo sunaikinta ’ užmuštųjų dar tebėra po 
kad lenkai neturėio susi- ir 20 procentų labai apar-............................................
klausymo ir disciplinos.

griovėsiais ir baisiai gadina 
orą mieste.
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nes ir taip gyventi negali. O kada išgir
do, kad Sovietų Sąjungos armija eina 
Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos liau
džiai į pagelbą, tai liaudis pati pradėjo 
pulti lenkus valdininkus.

Rumunijon pabėgę lenkai oficieriai 
pasakojo, kaip Galicijos valstiečiai juos 
puolė. Oficierius Krzytecki sakė, kad 
prie Brody jo skyrių valstiečiai puolė 
su pagelba bombų. Leitenantas Zelinski 
pasakojo, kad jo skyrių net tris kartus 
užpuolė ginkluoti ukrainiečiai, kada val
stiečiai pritrūko šovinių, tai mušė šau
tuvų kambliais. Karininkas Alfons 
Gross pasakojo, kad dar Varšavoj jau 
puolė juos darbininkai su granatomis, o 
vietomis ir moterys. Suprantama, kad 
tokiose sąlygose lenkų armija negalėjo 
sėkmingai kariauti.

Kada Raudonoji Armija užėmė Vaka
rų Baltarusiją, tai liaudis džiaugėsi su
laukus savo brolius. Iš Sovietų Baltaru
sijos tuojaus pribuvo 800 rašytojų, 
17,000 mokytojų ir valstiečiams patarė
jų, kartu atsigabeno 850,000 knygų mo
kykloms ir konfiskavę lenkų kapitalisti
nių laikraščių mašinas, pradėjo leisti 
baltarusių kalboj laikraščius. Tas patsai 
buvo ir Vakarų Ukrainoj.

LAISVĖ

Britanijos kariai, dviračių kuopos nariai, stebi vakarų frontą, kur jie yra nu
gabenti kautis su vokiečiais.

Amerika ir Tarptautinė Situacija
Kokios Dabar Svarbiausios Problemos Stovi Prieš Amerikos Žmones? Ar Dabartinis Ka

ras Pateisinamas ir Remtinas Amerikos Valdžiai ir Žmonėms?

Dėl Earl Browderio Arešto
Earl Browderis, generalinis USA Ko

munistų Partijos sekretorius, tapo su
areštuotas, įkaitintas ir iki teismo pa
leistas po $7,500 belą. Jis įkaitintas, dėl 
visai paprasto technikinio dalyko: kada 
tai važiavęs Europon ne po savo vardu.

Atrodo, po šituo areštu niekas dau
giau ir nesislepia, kai tik šis technikinis 
dalykėlis.

Bet visas Browderio arešto paruoši
mas, visa procedūra rodyte rodo ką kitą. 
Šį areštą “įkvėpė” Diesas ir jo komite
tas. Jis reikalavo Browderj areštuoti 
kaipo komunistą. Bet kadangi areštuoti 
Browderi kaipo komunistą šiuo metu re
akcijai yra nepatogu, tai jinai jį suareš
tavo kaipo “taisyklių laužytoją,” nors 
tokių “taisyklių laužytojų” Amerikoje 
veikiausiai bus tūkstančiai, jei ne dešim
tys tūkstančių, ir jų niekas neareštuoja.

Jau prieš pat areštavimą stambioji 
skauda dėjo sieksninėmis raidėmis ant- 
galvius, jog Browderis būsiąs areštuo
tas. O kai suareštavo, tai tarytum mė
nulis būtų žemę užgulęs,—taip daug rė
kė toji spauda! Žinoma, rėkė džiaugsmo 

- garsais. ~ Į
Reikia tik stebėtis, kaip čia galėjo at; 

sitikti, kad Jungt. Valstijų teisingumo 
. ministerija ant syk paklausė p. Dieso 

ir pradėjo lenktyniuotis su juo komunis
tų gaudyme. Tačiau, pagalvojus, neteks 
daug stebėtis. Visas dalykas keri tame, 
kad Amerikos valdančioji klasė ruošia 
mūsų kraštą į karą; jinai nori įvelti 
Jungtines Valstijas į tą skerdynę, kuri 
tęsiasi Europoj. Čia', ot, ir paaiški visa 
paslaptis. Kad'paruošti dirvą karui, kad 
apsukti žmonėms galvas, kad nustatyti 
juos prieš karo priešininkus, reikalinga 
pradėti karas prieš komunistus, reika
linga sunaikinti sąmoninga opozicija. 
Taigi šis Browderio areštas ir reikia 
skaityti kaipo reakcinės buržuazijos 
kampanijos pradžia.

Tai pradžia, beje, naikinimo civilinių 
laisvių Amerikos žmonėms. Tai pradžia 
laužymo Teisių Biliaus.

Mes manome, kad šviesesnėji ir pa
žangesnėj i Amerikos visuomenė tam ne
pritars, bet stos bendron kovon civili
nėms laisvėms ginti.

i Ponams Verksmas—Darbo 
Žmonėms Džiaugsmas

Ponija verkia, kad ponų, grafų ir ku- 
nigaikščių Lenkija subyrėjo. Viešumon 
iškyla, kad Lenkijos poniška valdžia 
daug buvo pristačius tvirtumų prieš So
vietų Sąjungą. Ji pasiliko ištikima An- 
jglijos ir Francijos imperialistams. Jai 
buvo įsakyta “apsaugoti Europą nuo 
bolševizmo.” Poniškos Lenkijos valdžia 
dirbo toj srityj. Vien ant Pripet upės, 
kuri iš Lenkijos plaukia į Sovietų Uk
rainą, buvo išbudavota galinga upės ka
ro laivų flotilė. Sovietai atrado 52 karo 
laivus nuskandintus, kada jie negalėjo 
pabėgti. Nemažą skaičių sovietinė Dniep
ro upės flotilė 'suėmė.

United' Press agentūra pranešė, kad 
lenkai prie Jaslo, rugsėjo 8 dieną, net 
nuodingas dujas naudojo. Jie griebėsi 
įvairiausių priemonių, bet negalėjo at
silaikyti ypatingai todėl, kad Lenkijoj 
pavergtos tautos ir patys lenkai darbi
ninkai ir valstiečiai neturėjo noro-ginti 
ponų ir kunigaikščių valdžią.

Kada Vokietijos armija artinosi, tai 
jie sakė, kad jiems jau blogiau nebus,

Slidus Turkijos Kelias
Anglijos ir Francijos imperialistai ma

nė, kad pagelba Turkijos pavyks jiems 
įtraukti į karą prieš Vokietiją Sovietų 
Sąjungą. Nepavyko! Sovietų Sąjunga 
permatė, kad kas nors slepiasi Turkijos 
diplomatijėj. Kaip dabar paaiškėjo, tai 
tarpe Turkijos, Francijos ir Anglijos 
buvo susitarta trimis savaitėmis • pir
miau, negu turkų atstovas Sukru «Sa- 
ragoclu atvyko į Maskvą.

Kada 1921 metais Sovietų Sąjunga iš
gelbėjo Turkiją nuo Anglijos, Francijos 
ir Graikijos, tai nuo to laiko tarpe šių 
šalių viešpatavo gan draugiški santykiai. 
Bet kai šiemet mirė Kemal Paša arba 
Ata-Turk, tai Turkijos politika susvy
ravo. Anglijos ir Francijos imperialistai 
manė panaudoti Turkijos ir Sovietų Są
jungos draugingumą savo tikslams. Jie 
siekė, kad Turkija pasirašytų bendro 
apsigynimo sutartį su Sbvietų Sąjunga, 
o tuo kartu Turkija pasirašys ir antrą 
bendro apsigynimo sutartį su Francija 
ir Anglija ir kada bus Turkija įvelta į 
karą su Vokietija, tai pagelba tos sutar
ties su SSSR ir pastaroji bus įtraukta 
Anglijos ir Francijos imperialistų nau
dai. Bet jų planai susmuko.

Kada Turkijos diplomatijai nepavyko 
pravesti anglų-francūzų imperialistų 
planus, tai jie buvo priversti keisti punk
tus savo sutarties su Anglija ir Franci
ja. Protokole jie aiškiai pasisakė, kad 
/Turkija ves taip politiką, kad nebūtų 
įvelta į karą su Sovietų Sąjunga.

Bet Turkija vis vien neturi bendro 
apsigynimo sutarties su Sovietų šalimi. 
Turkiją tik Sovietų Sąjunga gali išgel
bėti. Anglijos ir Francijos pažadai nieko 
nereiškia, ypatingai po įvykių Čechoslo- 
vakijos ir Lenkijos istorijoj. Anglijos ir 
Francijos imperialistai apiplėšė Turki
ją po pereito Pasaulinio Karo ir jie ne
gins jos, jeigu jai susidarys pavojus. 
Tuo kartu Turkija gali būti įvelta į 
karą su Italija arba Balkanų valstybių 
kombinacija. Mums atrodo, kad Turkija, 
pasirašydama • bendros pagelbos sutartį 
su Anglija ir Francija, pasirinko per- 
slidų kelią.

Hitleris Krausto Saviškius
Po to, kai Sovietų Sąjunga padarė 

bendro apsigynimo sutartis su Estonija, 
Latvija ir Lietuva, tai Vokietijos im
perialistai nustojo vilties, kad bent ka
da jiems pavyks tuos kraštus pavergti. 
Vokietijos naziai pasisakė, kad jie išveš 
iš tų kraštų vokiečius, kurie sutiks va
žiuoti. Ten vokiečiai apsigyveno nuo ta
da, kada jie po kryžiaus vėliavomis, Ro
mos popiežiaus palaiminti, puolė lietu
vius, nešė į rytus, kaip Karolis Marksas 
pavadino, tų laikų -savo “šunišką kultū
rą.” Daug Lietuvoj ir Latvijoj gyvenu
sių vokiečių buvo kryžiokų ainiai. Bet, 
žinoma, toli gražu ne visi.

Tiems, kuriems nemalonus laisvas ry
tų kaimynas, kurie norėjo amžiais iš
naudoti kitų fautų ir savo tautos darbo 
žmones, kito kelio nėra, kaip važiuoti 
“namo.”

Sakoma, kad Estonijoj yra 14,000 vo-

Šiais be galo svarbiais 
klausimais yra susidomė
jęs kiekvienas amerikietis. 
Visi drebame iš baimės, kad 
tik ir ši šalis nebūtų įtrauk
ta į dabartinę europinę 
skerdynę. Didžioji spauda 
sušilus kursto Jungtinių 
Valstijų, žmones simpati
zuoti vienai pusei, būtent, 
tik Anglijai ir Francijai. 
Radio irgi užkinkytas pa
ruošimui sentimento už ka
rą. Jeigu 1914-1918 metų 
laikotarpyje kaizeris tarna
vo visos propagandos cie- 
lium, tai šiandien Hitleris. 
Tuo tarpu Chamberlain ir 
Daladier perstatomi nekal
čiausių avinėlių rolėse.

Ir taip yra susidariusi 
labai paini ir pavojinga si
tuacija. Tuo naudojasi re-i 
akcija ir visur kelia galvą. 
Ji savo pirmus smūgius tai
ko revoliuciniam darbinin
kų judėjimui,, bet, aišku, 
prie to ji nesustos, tuom ji 
nepasitenkins, kaip fašisti
nė reakcija nepasitenkino 
sukriušinimu r e v o 1 iucinio 
darbininkų judėjimo kituo
se kraštuose.

Mūsų dienraščio skaity-' 
tojams bus pravartu ir 
svarbu išgirsti balsą Ame
rikos Komunistų Partijos 
šiomis visomis problemo
mis. Prieš ją dabar atkreip
ta reakcijos ugnis. Ji šau
doma iš visų pusių, prade
dant nieko vertais, susmu
kusiais sutvėrimais trockis- 
tais ir menševikais ir bai
giant Dieso priešamerikiniu 
komitetu.

Tai Koks gi šis Karas?
Komunistų pozicijos ryš

kų išdėstymą randame 
Kom. Partijos Politinio Ko
miteto rezoliucijoje, pri
imtoje spalio mėnesio pra
džioje. Kaip jau pirmiau, 
nelabai seniai išleistam , sa
vo manifeste į Amerikos 
žmones K. P. paskelbė šį 
europinį karą imperialisti
niu, taip dabar ji tą patį 
pakartoja, tik dar srTkarš
tesnių įsitikinimu. Rezoliu
cija sako:

“Dabartinis karas yra 
imperialistinis karas, už ku
rį lygiai atsako buržuazija 
visų kariaujančių kraštų. 
Su įsiveržimu į Lenkiją,

kiečių; Latvijoj—56,000; Lietuvoj -40,- 
000; Sovietų Sąjungoj ir Vakarų Balta
rusijoj bei Ukrainoj—1,200,000; Rumu
nijoj—850,000; Vengrijoj—600,000 ir Ju
goslavijoj—750,000. Žinoma, kad toli gra
žu ne visi grįš atgal į Vokietiją. Pavyz
džiui Sovietų Sąjungoj, Pavolgėj, vokie

čiai darbo žmonės turi net savo auto
nominę tautinę respubliką, kur jie laisvi 
ir klasiniai ir kultūriniai, kur laisvai ga
li vystyti savo tautinę kultūrą. Tai kam 
jie važiuos į nazių valdomą Vokietiją? 
Nevažiuos ir paprasti darbo žmonės. O 
kas važiuos, tai niekas dėl jų neverks.

plėšikiškas nazių imperia- paversti šį karą tarpe dvie- 
lizmas tęsia toliau savo gin- i jų imperialistinių grupių į
kluoto grobimo politiką sa
vo pastangose užviešpatau
ti pasaulį. Reakcinis Angli
jos imperializmas, bendrai 
su Francijos monopolistais, 
kuris pagelbėjo Vokietijos 
fašizmui įsigalėti, kuris ve
dė nuraminimo politiką lin
kui buvusios Berlyno-Ro- 
mos-Tokio ašies kaštais tau
tinės nepaliečiamybės ir gy
venimo Chinijos, Ethiopi- 
jos, Austrijos, Čechoslova- 
kijos, Ispanijos ir Lenkijos 
žmonių ir rizikuodami net v
tautinius interesus pačios 
Anglijos ir Francijos—šis 
imperializmas dėjo ir tebe- 
deda pastangas sukurstyti 
ir nukreipti nazių ginkluo
tas spėkas į rytus prieš So
vietų Sąjungą...”

Kaip žmonės turi žiūrėti 
į tokį karą ir į ta^ spėkas, 
kurios jį sukurstė ir veda? 
Aišku, sako komunistų re
zoliucija, “kad darbininkų 
klase ir visi prispausti 
žųionės visų šalių neprivalo 
ir neturi remti nei vienos 
šio plėšikiško karo pusės, 
kurį dabar veda Vokietijos, 
Anglijos ir Francijos val
dančiosios klasės už sunai-x 
kinimą ir pavergimą tautų 
ir žmonių vardan monopo
listinių pelnų ir už pavergi
mą savo krašto darbo žmo
nių. Vyriausias Amerikos | 
žmonių obalsis turi būti: 
Neleiskime Amerikos įvelti 
į imperialistinį karą!”

Sovietų Sąjunga kaip bu
vo, taip ir pasilieka taikos 
tvirtovė. Tuo būdu, sako K. 
P. rezoliucija, “dabar dau
giau negu kada nors pir
miau darbininkų klasė ir 
visi žmonės turi paremti 
Sovietų Sąjungos iniciatyvą 
ir taikos politiką, turi siek
ti Amerikos bendradarbia
vimo su Sovietų Sąjunga, 
kurios socialistinė politika 
supuola su visų šalių darbi
ninkų klasės'interesais, dėl 
greito užbaigimo šio karo. 
Ypatingai dabar darbinin
kų klasė ir visi žmonės tu
ri stengtis, nepaisant kaštų, 
nedaleisti Anglijos ir Fran
cijos valdančiosioms kla
sėms, padedant visų šalių 
reakciniams monopolistams,
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Kaip į Tai žiūri Amerikos 
Buržuazija?

Kom. Partijos rezoliucija 
nurodo, kad šios šalies bur
žuazija, nežiūrint tam tik
rų vidujinių skirtumų, “yra 
suvienyta už plėšimą kari
nių pelnų.” Todėl “ji sten
giasi įvelti Jungtines Vals
tijas į imperialistinį karą, 
idant pasaulyje įvedus Am
erikos imperializmo pirme
nybę.” Didelė buržuazijos 
dalis kursto Ameriką prieš , 
Sovietų Sąjungą. O vis po | 
maska neutrališkumo. Bet
gi milžiniška Amerikos 
žmonių dauguma, sako re
zoliucija, griežtai nusista
tę prieš Jungtinių Valsti
jų įsivėlimą į imperialistinį 
karą.

“Tuo būdu Amerikos dar
bininkų klasė ir visi darbo 
žmonės turi vesti savo ne
priklausomą politiką ir prie
šintis reakcinio Wall St ryto 
ir jo agentų politikai ir įta
kai ant valdžios užsieninės 
ir naminės politikos. Rei- 

į kia suorganizuoti ir pada
ryti sėkmingu žmonių nu
sistatymą prieš pastangas 
Ameriką įvelti į imperialis
tinį karą.”

Dalykai taip dabar eina, 
jog nebetenka pirmesnės 
reikšmės pasidalinimas tar
pe Naujosios Dalybos ir 
Anti - Naujosios Dalybos 
kempių. Abidvi kempės yra 
buržuazinės ir, kaip mato
me, abidvi susivienijo už 
įvėlimą Amerikos į šį karą.
Kaip Dabar Stovi Bendro 

Fronto Reikalai?
Jau nuo 1933 metų, sako 

rezoliucija, komunistai vi
sur energingai vedė bendro 

' fronto politiką. Tai buvo 
kem- j bendras frontas kovai pries l

1 fašizmą. Bet socialdemo
kratai ir vėl nuvažiavo gin
ti imperialistų 'interesus. 
Todėl prisieina keisti ir 
bendro fronto taktiką. Ko
munistų rezoliucija sako:

“Bendri frontai nebegali
mi su tomis grupėmis ir 
tendencijomis, kurios seka 
išdavikišką socialdemokra
tijos politiką, palaiko impe
rialistinį karą ir stengiasi 
Ameriką įtraukti į karą, su-

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

kontr-revoliucinį karą prieš 
Sovietų Sąjungą.”
Nauja Situacija ir Nauji 

Pasidalinimai
Toliau rezoliucija pereina 

prie pasikeitusių sąlygų, 
padarytų šio karo. Nauja 
situacija “vienu smogimu 
nušlavė pirmesnį pasaulio 
pasidalinimą į kempę demo
kratijos ir kempę fašizmo... 
Šiandien vėl yra dvi kem
pės, bet nebe tos, kurios bu
vo pirmiau. Šiandien vieno
je pusėje stovi visų šalių 
darbininkų klasės ir jos tal
kininkų, kartu ir visų pri
spaustų žmonių, anti-kari- 
nės, anti - monopolistinės 
spėkos. Ši kempė yra
pė demokratijos, taikos, 
tautų išlaisvinimo ir socia- 
lio progreso. Šios kempės 
kertiniu akmeniu yra So
vietų Sąjunga. Kitoje pusė
je randasi visų kapitalisti
nių šalių imperialistinės 
buržuazijos kempė — kem
pė karo kurstytojų, mono
polistinės reakcijos ir prie
spaudos.

“Todėl ir anti-fašizmo 
obalsiai nebegali būti dar
bininkų klasei ir jos talki
ninkams vyriausias kelro
dis, kaip kad jie buvo pir
miau, laikotarpyje kovos už 
anti-fašistinį taikos frontą 
ir liaudies frontą, šitie seni 
obalsiai netenka savo svar
bos ir turi būti pavaduoti 
kitais, naujais obalsiais, ku
rie teisingiau atatiktų nau
jiems santykiams ir nau
jiems uždaviniams, šian-, 
dien vyriausi obalsiai turi 
būti nukreipti prieš viso
kias reakcinių kapitalisti
nių diktatūrų formas; prieš 
kapitalizmą, kaipo karų šal
tinį; prieš kapitalistinį iš
naudojimą ir kapitalistinę 
priespaudą, ir prieš visas 
spėkas, kurios palaiko impe
rialistinį karą ir jį tęsia. Ko į 
šiandien būtinai reikia, tai 
apsivienijimo tarpe darbi
ninkų klasės ir jos natura- 
liškų talkininkų, tai yra, 
darbo, taimerių ir miesto iš
naudojamų vidurinių kla
sių—darbininkų klasės va
dovaujamo apsivienijimo.”

Klausimai ir Atsakymai ■
Klausimas

Mano tėvas tapo Jungti
nių Valstijų piliečiu 1920 
metais; Aš pribuvau į Jung
tines Valstijas iš Kanados 
1921 metais, sulaukęs 19 m. 
amžiaus. Aš įvažiavau ne- 
legališkai, kadangi aš netu
rėjau leidimo įvažiuoti. Vė
liau aš savo įvažiavimą le
galizavau, išpildydamas ap
likaciją dėl “Certificate of 
Registry” ir ta mano apli
kacija buvo užgirta 1938 
metais. Aš noriu žinoti, ar 
aš dabar esu Jungtinių * 
Valstijų pilietis, ar ne? *

Atsakymas
Taip, jūs esate šios šalies 

pilietis. Kadangi jūs buvo
te nepilnametis, kuomet 
jūsų tėvas tapo šios šalies 
piliečiu ir kadangi jūs pas
kui savo įvažiavimą legali
zavote, tai jūs tapote pilie
čiu per savo tėvą. Galite pi
lietybės paliudijimą gauti, 
išpildydamas Form 2400 ir 
pasiųsdamas j Immigra
tion and Natural ization . 
Service.

Amerikinis Komitetas
Gynimui Ateivių. \
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MONTEVIDEO LIETUVIU GYVENIMAS
ŠIURPULINGAS JVYKIS

Lietuvis Nužudė Lietuvj, Dar
bo ir Kambario Draugą

P1RIAPOLIS (d-to Maldo
nado). — Rugsėjo 2 d., šeš
tadienio vėlu vakarą, staty
bos darbininkų pensione Ho
tel Uruguayo įvyko šiurpulin
ga žmogžudystė: Jonas Kisie- 
liauskas (Kisielius) peiliu nu- 

* žudė Juozą Ilčiuką.
Nenormalių papročių, kro- 

niški alkoholikai, nebeturėda
mi lygsvaros savo gyvenime, 
iš nieko sudarė tragediją, ku
ri yra dar vienas juodas 
brūkšnis lietuvių vardo paže
minimui.

J. Ilčiukas, 48 metų amžiaus, 
kilęs iš Bajoriškio, Utenos ap
skričio, gyvenęs to paties ap
skričio Didžiasalyj, kur vedęs 
našlę ūkininkę su dvejetą vai
kučių. Vėliau sulaukęs ir savo 
dukters. Kiek pagyvenus, pa
likęs šeimą išvažiavo Brazili-
jon, o iš ten atvyko Urugua
jun. Jo žmona, kito vyro drau
gystėj, pardavusi ūkį, irgi 

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

Stripeika vėl pirmoje vie
toje. Bet rytoj matysime 
jau pavojų iš Bakšio ir 
Penkausko. Tačiau Stripei
ka pralenkti yra sunku. 
Bet nieko nėra negalimo. 
Ypač Bakšys turi didelę 
kolonija, plačia dirvą, o 
sveikatos ir energijos pas 
Bakšį kalnas. Tai Stripei- 
kai yra kuom susirūpinti.

A. STRIPEIKA

Šiandien kontestantų surašąs stovi šiaip:
A. Stripeika, Elizabeth ................................................ 680
K. Žukauskienė, Newark ........................................... 594
D. M. Šolomskas, Brooklyn ...................................... 439
ALDLD 10 kp., Philadelphia ................................. 366
G. Shimaitis, Montello ................................................ 356
Penkauska's-Tamašauskas, Lawrence .................. 328
Waterbury Vajininkai ...........................  261
Senkevičienė-Šlapikas, Easton ................................. 230
J. Rudman, New Haven................................................. 204

\ L. Prūseika, Chicago ..................................................... 183
A. Klimas, Hartfordo ................................................... 150
J. J. Mockaitis, Bridgeport ...................................... 110
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važiavo Uruguajun. čia liniu
kas sužinojo visišką savo šei
mos suirutę ir jau pasiliko 
nuošaliai nuo jos. šiaip atro
dė žmogus linksmo ir drąsaus 
būdo.

J. Kisieliauskas 35 motų 
amžiaus, gimęs Vokietijoj — 
Esuos, gyvenęs Vilkaviškio ap- 
skrityj, Gražiškių valsčiuj, Sil- 
suodžio kaime, vedęs ir turįs 
trejetą vaikų. Palikęs šeimy
ną atvažiavo Uruguajun. At- 

? rodydavo rimtas ir lėtas, kai 
I negerdavo, kas, tačiaus, retai 
j tepasitaikydavo.

Abudu paskutiniuoju laiku 
dirbo Piriapolėj, kaipo staty
bos staliai, uždirbdavo neblo
giausiai ir gyveno viename 
kambaryj, minėtame pensione. 
Iš savo uždarbio padengdavę 
pragyvenimo išlaidas, o kas 
likdavę ir liuoslaikį naudoda
vę savo vienumos vargų 
“patiekai” girtavimui, kor
toms ir beprasmėms kalboms, 
kurios būdavo “štukomis” 
skaitomos. Tačiaus, būdami 
neblaiviais, tomis “štukomis”

at-vienas kitą “užpieluodavo iki

Harry Bridges, Californijos darbininkų vadas, prisega suvažiavimo ženklelį 
Califomijos gubernatoriui Olsonui, kai pastarasis apsilankė CIO antrąjam 

Suvažiavime San Francisco mieste.

kaulo” ir draugai piktais prie
šais pasidarydavo. Taip būta 
ir šiuo kartu. Po tokių “štu- 
kų” minėti lietuviai ištisą sa
vaitę tarp savęs nekalbėję nei 
darbe nei kambaryj. O minė
to šeštadienio vakarą, žinoma, 
būdami neblaivūs, ėmė savo 
kambaryj muštis. Kiti lietu
viai ir darbo draugai, išgirdę 
skandalą, subėgo pas mušei
kas ir jau gerokai vienas kitą 
apsidaužusius išskyrė: stiprų 
ir storą Kisieliauską išvarė, o 
silpną Ilčiuką paliko kamba
ryj, įsakydami užsidaryti iš vi
daus ir miegoti.

Kisieliauskas ilgai skanda- 
lijęsis pensiono koridoriuose, 
o kai tuo tarpu nenuorama 
Ilčiukas išėjęs iš savo kamba
rio, tai Kisieliauskas kitų 
akyvaizdoj prišokęs prie jo 
ir nelaimingajam davęs pašir- 
din mirtingą smūgį peiliu, ku
rį, kaip sako darbo draugai, 
jis veik visuomet su savimi 
nešiodavęsis.

Ilčiukas palaidotas Pan de 
Aazucar kapinėse darbo drau
gų suaukotomis lėšomis. O 
Kisieliauskas patalpintas to 
pat miestelio (P. de A.) areš
to namuose ir laukia teismo 
už žvėrišką savo darbą.

Statybos Darbininkas.
(“N/ B.”)

AUKOS LIETUVOS
PAVILIJONUI

SKELBIMAS NO. 3
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K. S. Karpius, Cleveland, 

Ohio, aukoja $2 ir surinko 
$51, viso $53.

S. ir A. Mockai, So. Bos
ton, Mass., aukoja $5 ir su
rinko $11, viso $16.

Petras Aleksandravičius, 
Shenandoah, Pa., $5.

W. J. Krencevičius $5.
John F. Stanisky $5.
Adv. A. Kupka, Brockton, 

Mass., $10.
Linden, iN1. J., Lietuvių Ben

dras Komitetas $17.50.
Marianapolio Kolegija, 

Thompson, Conn., $25.
Kun. J. Misius, Pittsburgh, 

Pa., $10.
N. N. (prašęs neskelbti pa

vardės), N. Haven, Conn., $50.
Adv. Z. šalnienė, So. Bos

ton, Mass., surinko $9.
A. J. Aleksis, Waterbury, 

Conn., aukoja $3, surinko 
$40, viso $43.

Lietuvių Vaizbos Butas, 
Brooklyn, N. Y., $10.

SLA 4-tas Apskritis, New 
Britain, Conn., $10.

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goj prisiuntė gautas aukas 
$246.

Šv. Jurgio Draugystę, Brook
lyn, N. Y., $50.

Edvardas Paulionis, Little 
Neck, N. Y., $10.

Alytaus žydų Draugija, Bo
ston, Mass., $50.

Lithuanian Merchants’ As
sociation, Philadelphia, Pa., 
$10.' ,

A. Jocis, Bridgeport, Conn., 
$2.

Amerika ir Tarptautine 
Situacija

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

kurstyti prieš Sovietų Są
jungą ir kenkia darbininkų 
kovai prieš imperializmą ir 
prieš padidintą kapitalisti
nę reakciją ir kapitalistinį 
išnaudojimą.” Prieš tą išda- 
vingą social demokratijos 
politiką turi būti vedama 
kova. Taipgi turi būti pa
aštrinta kova prieš kontr
revoliucinius trockistus ir 
lovestoniečius.

Tuo pačiu laiku, komunis
tai “ir toliau stengsis pla
čiausiai bendradarbiauti su

Magd. Veiverienė, Bridge
port, Conn., $2.

N. Arison as, Stratford, 
Conn., $1.

S. L. .'Zapenas, Lawrence, 
Mass., $5.

O. Lapienė, Babylon, N. Y., 
surinko $18.

V. J. Atsimainymo Parapi
jos šv. Vardo Draugija, Mas- 
peth, N. Y., $5.

Dr. A. Petriką, Brooklyn, 
N. Y., be anksčiau paskelbtų, 
aukoja $2, surinko $12, viso 
$14.

J. Fr. Baltramaitis, Brook
lyn, N. Y., $3.

Šv. Vincento Draugystė, 
Maspeth, N. Y., $10.

W. A. Meškūnas, Scranton,' 
Pa., aukoja $1, surinko $19, 
viso $20.

C. S. Cheleden, Pittsburgh, 
Pa., aukoja $10, surinko $20, 
viso $30.

Lietuvos Dienos Komitetas, 
New Yorke, $300.

Kazys Dryža, Philadelphia, 
Pa., aukoja $2, surinko $25, 
viso $27.

Adv. Elihu D. Stone, Bos
ton, Mass., $25.

Lietuvos Vaizbos Butas, 
Pittsburgh, Pa., $25.

Juozas Ambraziejus, Brook
lyn, N. Y., surinko $5.

Charles K. Pikiel, Pitts
burgh, Pa., $5.

Ponai J. Grebliūnai, Pitts
burgh, Pa., $2.

Išviso $1133.50.
Anksčiau paskelbta $413.
Bendrai $1,546.50.
Džiugu matyti, kaip greit 

ir duosniai lietuviai paskubė
jo su parama. Gen. Konsula
tas, nuoširdžiai dėkodamas vi-s 
siems aukotojams, prašo visus 
asmenis, kurie dar negrąžino 
aukų lapus, skubiai juos su
grąžinti. Be to, praneša, kad. 
jei kiek pinigų liks, jie bus 
skubiai ’pasiųsti į Lietuvą mū
sų atgautos sostinės ir Vilni
jos krašto išvargintiems bro- 
liams-sesėms sušelpti ir pa
remti. Lai pradžiugs jų šir
dys, kaip ir Jūs rasite pasi
tenkinimo, kad aukojote kil
niems tikslams.

Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas. 
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visais darbininkų judėjime 
elementais už apvienijimą 
darbininkų klasės,” “už ap
gynimą darbininkų ekono
minių ir politinių interesų,” 
“už suorganizavimą neor
ganizuotų darbininkų,” “už 
sustiprinimą darbo unijų ir 
tt.” -

Kova prieš Reakciją
Bjauri reakcija kėsinasi 

ant Komunistų Partijos gy
vybės. Kodėl? Todėl, kad 
K. P. yra spėka prieš pas
tangas Ameriką įtraukti į 
imperialistinį karą. Rezo
liucija sako: “Todėl Ame
rikos darbininku klasės ir 
visų žmonių pareiga atmuš
ti reakcijos puolimus ant 
komunistų. Tiktai tain bus 
galima apsaugoti Teisių 
Bilių ir demokratiją. Tiktai 
taip bus galima apginti visų 
darbininkų k o n s t i tucines 
teises, teises visų kovotojų 
prieš karą ir imperializmą.”

Kapitalistai ruošiasi už
puolimui ant darbininkų al
gų ir gyvenimo lygmalos. 
Pasinaudodami karu, jie 
plėšia nesvietiškus pelnus. 
Darbininkai turi kovoti 
prieš kainu kėlimą, turi rei
kalauti didesnių algų.

Kokios yra Komunistų 
Pareigos

Pabaigoje savo rezoliuci
jos Kom. Partijos Politinis 
Komitetas kalba apie ko
munistų pareigas. Jis sako:

“Begailestingasis darbi
ninkų klasės priešas visuo
met buvo, yra ir bus, tai ka
pitalistų klase. Ji buvo ir 
pasilieka priešu, nežiūrint, 
kokį ypatingą politinį veidą 
ji turi, nežiūrint politinės 
formos, kuria jinai priden
gia savo viešpatavimą, ne
žiūrint melagingų ir apga- 
vingų obalsių, kuriais jinai 
apmaskuoja savo imperia
listinius tikslus, ar tai būtų 
karo, ar taikos metu.

“Todėl visi partijos na
riai privalo žinoti, kad Ko
munistų Partija, partija 
darbininkų klasės, turi da
bar daugiau, negu kada 
nors pirmiau, vesti savo ne
priklausomą politiką; turi 
numatyti istorinius politi
nės situacijos ir darbininkų 
judėjimo prospektus, visa 
savo taktiką turi nustatyti 
pasiremdama išimtinai pa
matiniais darbininkų klasės i 
interesais, kurie yra inte
resui taipgi visos darbo 
žmonijos, ir turi atmesti 
viską, kas priešinga tiems I 

interesams.
“Todėl šiandien mes ypa

tingai turime išmokti suor
ganizuoti savo masinį dar
bą pagal naują klasinių 
spėkų susi eiliavimą tarp
tautiniai ir mūsų krašte. 
Mes turime išmokt greitai 
nusikratyti nusenusių takti- 
kiniu atsinešimu, kurie ta- 
po stabdžiais ant darbinin
kų judėjimo...

“Mes komunistai visais 
kaštais turime sustiprinti 
savo politinę įtaką ir ryšius 
darbininkų klasėje ir visuo
se žmonėse, idant nedavus 
Jungtines Valstijas įvelti j 
imperialistinį karą ir idant 
apgynus Amerikos darbo 
žmonių tautinį ir socialį 
saugumą. Mes turime gel
bėti sustiprint, apsaugot ir 
sukurt masines pamatines 
organizacijas darbininkų, 
darbo farmerių, pažangaus 
jaunimo, negrų ir visų dir
bančiųjų, ir taipgi Komu
nistų Partiją. Mes turime

LAISVES KONCERTAS
Laikas ruoštis “Laisvės” koncertui, kuris Įvyks

Lapkričio 12 November
Jau tik trys savaitės tebeliko iki koncerto

Programoje 

ANTANAS BANYS, BASAS

Tai žymiausias Amerikos lietuviu dainininkas, kuris da
bar dainuoja amerikoniškoje scenoje. Didžiojo New Yor- 

ko apylinkęs lietuviai jį girdės “Laisvės” koncerte
• 12 dieną lapkričio.

Ištisa koncerto programa bus sekama:

ANTANAS BANYS
Puikiausias Amerikos lietuvių basas, operų dainininkas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Jauna gražaus talento dainininkė, sopranas, kuri dabar 

lanko konservatoriją New Yorko mieste.

MARGARET ČESNAVIČIUTĖ
Sopranas, pasižymėjusi dainininkė ir operų artistė.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
Puikus tenoras, koncertų ir radio dainininkas.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Tai ta pati kuri pernai sukėlė daug ovacijų 

savo puikiu pasirodymu.

' RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ
Visi gerai išsilavinę muzikantai

’ BROOKLYNO AIDO CHORAS
Kuris atidarys programą gražiąm liaudies dainom.

Ir šiemet koncertas bus

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVE. . BROOKLYN, N. Y.

praplėsti ir sugabiau su
jungti propagandą ir kovą 
už socializmą su sistemati- 
niu kasdieniniu veikimu 
dirbtuvėse, šapose, ant far- 
mų ir savo apylinkėje, dėl 
apgynimo ir pakėlimo dar
bininku ir visų darbo žmo
nių greitųjų ekonominių ir 
politinių reikalų prieš impe
rialistinius karo kurstyto
jus ir karinius pelnagro- 
bius, prieš ekonominius ro
jalistus ir monopolistinius 
kapitalistus.”

A. B.

Lisbon, Portugalija. — 
Prekinis Anglijos laivas 
“Baron Forbes” šaukėsi pa
galbos, pranešdamas bevie- 

l liniu telegrafu, kad jis ma
tė (vokiečių) submariną At
lanto Vandenyne.

Laisvas “Baron Forbes” 
yra 3061-no tonų įtalpos ir 
bizniauja tarp Anglijos ir 
Ispanijos.

Dalyvauja:

i
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KĄ MAČIAU IR PATYRIAU 
LIETUVOJE

-  = P. Baranauskas -------------- r-T-r-r—

(Tąsa)
“Vienos įstaigos mašinistė, gražiai su

augusi moteris. Skruostai raudoni (nors 
ir dirbtini), plaukai geltoni, krūtinė 
standi, riebios blauzdos, aptemptos tvir
tomis ‘cotton’ kojinėmis, virpina plin
kančių advokatų apgedusius nervus. Ji 
mašinistė ne vien mašinraščio, bet tikra 
to žodžio prasme. Kas į jos rankas pa
kliuvo, tikrai jausis ‘mašinoj’ buvęs.

“Pavadinsinf ja Zuze. Apsukri mergič- 
ka. Nors dvidešimt šešias žiemas mitusi, 
bet palankesnė už morčinaites. Kauno 
didžiūnų gegužinėse ją daugelis mato, 
pliaže taipgi. Prasidėjo balių sezonas— 
Zuzę sutinki kiekvienam Metropolyj 
įvykstančiam baliuj. Ji pagirta iš išrink
tųjų šokėjų, dievinama prie gausiai vai
šėmis apkrauto stalo, o atskiras kabine
tas keturių akių kompanijoj, beveik 
kiekvieno baliaus jos siekimų išpildy
mas.

“Daugelis pažįsta Zuzę, ji dar dau
giau, daugelis apie ją daug, žino, ji apie 
kiekvieną daug žino. Jos garbintojai 
stengiasi sužinoti, ar daugelis Zuzę šau
do akimis, o ji pasirūpina ištirti garbin
tojo finansinį pajėgumą. Tas jai svar
biausia, tuo tikslu ji turi daug pažįsta
mų, vyksta į gegužines, guli pliaže, šoka 
ir girtauja baliuose. Su garbintoju taip 
džentelmeniškai pasielgia, kad tas nuo
širdžiai įsitikina, jog ji tik jam vienam 
priklauso, tik jis vienas apie ją svajoja, 
jis paims šią slidžią ir šiltą paukštytę. 
O kiek tokių lengvatikių buvo, kurie ją 
palietę labai apsvilo. Ir šiandien ‘nušu
tintas’ vietas pučia. Bet tyli, nes čia su
rišta kavalieriška ambicija, šeimyninė 
garbė ir tarnybinė kategorija, ar visuo
meninė reputacija. Zuzė flirto politikoj 
yra diplomatė. Viską ji suplanuoja, pir
miau nuo a iki z; pirm, negu oficialiai 
susipažįsta su numatyta auką. Eina ar
tesnei! pažintin tik su tais, kurie jos šni- 
piškų gabumų ‘agentūrų’ surinktomis ži
niomis, neabejotinai atitinka nustaty
tiems reikalavimams.

“Mandagi. Viešai labai demonstruoja 
padorumo etiketinius nuostatus. Moka 
padaryti įsižeidusią, jei nors žodeliu pa
liestas dorumo, ar privalomo drovumo 
šydas. Užtat pašaliečiai, kad ir dažnai' 
ją matą, kad ir tarnybos ‘nepatikimi’ 
draugai, kitaip jos nesupranta, kaip do
rą, drovią merginą.

“Kuriuo atžvilgiu ji nedora? Keliais 
žodžiais į tą klausimą negalima atsakyti.

“Ne tik baliuose, atskiruose kabine
tuose, bet ir mieste atskiruose kamba
riuose. Zuzė dažnai turi intymias, dvie
jų dūšių jaučiamas ‘konferencijas’. To
kių konferencijų dalyvis yra įsitikinęs, 
kad tik jam vienam pavyko toks laimė
jimas, o po kiek laiko sužino, ‘laimėjimo’ 
liūdnus rezultatus, už kuriuos jaučiasi 

’taipgi tik jis vienas atsakingas.
“Ji su kiekvienu sutinka ‘konferuoti’ 

tik iš draugiškumo’. Ir tada ji konfe- 
ruoja, kada turi nemažiau 10 ^draugų.’ 
Galimas dalykas, kad tokios ‘konferen
cijos’ įvyksta padieniui. Šiandien su ad- 
■vokatu B., ryt su vaistininku L., poryt 
su N. įstaigos kanceliarijos viršininku 
P. ir t. t. Be -to, ji turi globėją vokietį, 
vienos užsienio firmos atstovą, kuris ją 
išlaiko, puošia.

“Po ‘konferencijų’ praslinkus apie po
rą mėnesių, Zuzė savo garbintojams, 
kiekvienam atskirai, konfidencialiai iš- 
poškina tokį monologą:

—Mano mielas! Su tavim draugavau, 
šokau, geriau, o tu pasinaudojęs mano 

^silpnybe, mane ‘apgavai.’ Tai padariau 
gyvenime pirmą kartą, geidausi tau 
vieninteliam iš draugiškumo... Ir to 
pasėka—štai gydytojo liūdymas... Da
bar neteksiu tarnybos, nustosiu panelės 
garbės. Tai vis per tave...

—Mano miela,—teisinasi kaltinamasis, 
—juk dar nevėlu viską pašalinti. Eik 
pas gydytoją ir padaryk ab...

—Abortą!... Ar tu supranti, ką tas 
reiškia. Nusikaltimas prieš įstatymus, 
rizikavimas savo gyvybės. Bet... gel
bėtis reikia. Nors nemalonu, bet su- 
krapštyk 1,000, gal kaip nors viską gra

žiai likviduosiu. Supranti, kad iš savo 
algos nepajėgiu apmokėti gydytojui ir 
padengti kitas išlaidas. Nemanau, kad 
tu norėsi nemalonumų, kompromitaci
jos. Juk daleidus, kad aš turėsiu gimdy
ti, aišku, teks, geruoju, ar teismo įsa
kymu mokėti alimentus.

“Taip Zuzė deklamuoja visiems buvu
siems ‘draugams’ ir iš visų renka neuž
dirbtą duoklę. Garbintojams, nors jų fi
nansinė būklė būtų sunki, nemokėti pra
šomos sumos, būtų lygu nustoti autori
teto, dažnai ir karjeros, susilaukti šei
myninių skandalų. Moka vargšai...

“Zuzė per du mėnesiu surenka 10,000 
litų ir vėl jieško draugų.”

Tai lygi istorija, kokias man pasakojo 
tie valdininkai, buvę mano draugai. Ta- 
čiaus, jie, valdininkai, jokiu visuomeniš
ku veikimu neužsiima, apart savo tar- 
nybiškų pareigų, pora valandų universi
tete. Na, ir korporacijos, panelės, vai
šės, pliažai, madingas pasirėdymas, nu
važiavimas į Palangą, kavinėse pasikal- 

'bėjimas apie “gudrias” damas—tai jų 
rūpestis. Kadangi universitete ateina 
mūsų “Laisvė”, tad jie pripažino, kad 
esą matę ją... bet apie jos skaitymą, 
tai... neturį laiko. Bet gabusis J. Bū
tėnas nors ir šimtą kartų daugiau turi 
darbo už tuos valdininkus, tačiau “Lais
vę” seka.

Pasikalbėjimas su Vienu Pažįstamu 
R—ų Kaimo Gyventoju

Vieną tykų, šiltą, liepos mėnesio va
karą, teko užvažiuoti su dviračiu pas 
R-ų kaimo seną, pagyvenusį ūkininką J., 
kuris su jaunesniu sūnum vežė miežius, 
nors jau saulutė buvo senokai nusileidus 
ir temo. Pasisveikinus su pažįstamai
siais,—jie nutarė jau baigti tos dienos 
darbą.

—Kodėl taip ilgai darbuojatės? Tik 
dabar tokios ilgos dienos; galima,daug 
darbo atlikti tik šviesos metu?—paklau
siau.

—Žinai, ponuli, kad mūsų darbas nie
kados nepabaigiamas! Kartais vieni va
žiuojam nedėlios ryte į Merkinę melstis, 
o kiti dar iš po subatos, be pertraukos, 
veža rugius, griebia šieną, aria, ar ką 
nors dirba...—paaiškino*.

Mano pažįstamasis atrodė tiek suvar
gęs, tiek pasenęs, kad jeigu kur būčiau 
kitur susitikęs—nebūčiau pažinęs. Apsi
vilkęs buvo vienais, bet juodais ir sto
rais, blusų išmargintais marškiniais, ir 
tik vienom “baltom”, apatinėm kelinėm 
apsiavęs.

—Tik jau turėtumėt pasilsėt, nes jau 
ne jaunystė, o be to, girdėjau, kad išmok
slinote sūnų, kuris Kaune turįs, aukštą 
vietą. Dabar tėvas gali būt laimingas ir 
gali sau lengvai į senatvę pagyventi.

—Oi, ponuli, kad aš to savo sūnaus 
būtau nepažinęs!...—Ir šiuos žodžius 
prataręs, keletą minučių nekalbėjo.

Man lyg nepatogu buvo jo ūmai klaus
ti kame dalykas, bet palaukęs vėl tarė:

—Tiesa, išmokinau, bet ' gailiuosi... 
tiek vargo ir iškaščių padėjęs...

—Na, ir kodėl?
—Matai, ponas, auginau, kaštavaus, 

nuo savęs kąsnį atitraukęs daviau, penė
jau, rėdiau; kiti mūs šeimos nariai nu- 
siskriaudėm, viską taikėm jam... Sa
kėm, bus kada žmogus, pasimokins, bet...

Ir nedabaigė žmogus savo sakinio.
—Tai kame gi dalykas, tamsta J.?—- 

paklausiau.
—Nugi kad ragė tai ponuli, kaip jau 

gavo Kaune slūžbą, užbaigė ty kokių 
“karo akademijų,” ir aš sužinojau, kad 
jis gyvena iš savo slūžbos, nutariau vie
nų rozų gi nuvažiuoc pas jį ir pasisve- 
ciuoc... Nuvažiuoju, kad ragėtai, aš cie- 
ciog Kaunan; surandu tuos mūrus, ant 

'kurių turėjau jo adresą; nusidžiaugiau 
ąuradęs... Dasiklausiau, užlipu ant ant
ro piontro, kur jis stalavojasi. Ogi brace> 
ineinu viduriu, kad čia būta baliaus... 
Pulkas guzikuotų ponų, dainuoja kažnas 
sau; butelukų visokiausių ant stalo ir 
visokių patrovų; o čia jaunų panelių ke
lios; tos tep plonai apsirengę, kad man 
net koktu pasidarė... Ir kap cik inžen- 
giau tfiobon, tuoj kad prapliupo visi

juokeis. Bet sūnus mane, matai, paži
no; tai jis tuoj kape už rankos ir išsive
dė koridorium Išsivedęs jis man pradėjo 
drožč pamokslą, kam, esu, aš ajęs in 
triobą be jokios žinios. Sako, čia ainanc 
reikia zvaneliu pazvanyc, ar pabaladoc, 
ar kokis ženklas duoc kai eini triobon. 
Be to, sako, kodėl aš neparašiau jokio 
laiško, kad tokią ir tokią dzieną atva
žiuosiu. A an galo sako, kam aš važia
vau tep apšepęs... su tokiu pasirėdzy-

mu,.sako, cik svietą juokini... Ar nega
lėjai gražiau pasirėdzyc? Nu, o ar jis 
balvonas nežino, kad aš neturiu kuo ge
riau pasirėdzyc... Tai man tuoj rozu 
kad pasidarė tokis žėlius, kad netekau 
cerplyvascies, ir nenorėjau ty jokio skan
dalo padaryc, tai spjoviau ir parvažia
vau namo. Tai kad ragėtai ponuli, nuog 
to čėso nei jis mumi nieko rašo, nei mes 
jam; jau du metai...

(Bus daugiau)

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Kongreso skyriaus 

vakarienės ruošimo komisija 
laikė susirinkimą. Visi nariai 
dalyvavo. Komisija nusitarė, 
kad Kongreso vakarienė turės 
būt geriausia iš visų vakarie
nių. Gaspadinės, kurios daly
vavo komisijos susirinkime, iš 
McKees Rocks ir North Sides, 
pasižadėjo, kad vakarienė bus 
padaryta puikiausia.

Todėl vakarienės komisija 
visus ir užprašo vakarienėj 
dalyvauti.

Vakarienė įvyks šį šeštadie
nį, spalio 28 d., 7 vai. vakare, 
po num. 1320 Medley St., No. 
Side.

Komisijos Narys.
Kongreso Masinis Mitingas

Lapkričio 5 d. Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius 
šaukia masinį susirinkimą 7 
vai. vakare, Mokslo Draugi
jos Name, 142 Orr St., Soho į 
dalyje. Šis susirinkimas yra 
labai svarbus todėl, kad da
bartinėje situacijoje turime 
daug svarbių ir naujų reikalų 
—daigiausia tie reikalai lie
čia mūsų gimtinę Lietuvą, Vil
niaus klausimą ir tt. .

Malonėsite visi lietuviai su
sirinkti. Diskusuosime tuos 
klausimus, pasidalinsime min
timis.

Komiteto Narys.

Shenandoah, Pa.
Subatoj, 28 dieną spalio, 

Najaus salėje, Lietuvių Komu
nistų Skyrius, sykiu su 1WO 
rusų organizacija, rengia di
delį balių dėl “Daily Worke- 
rio” spaudos vajaus. Tai kvie
čia visus apylinkės draugus 
skaitlingai atsilankyti į šį ba
lių, ir savo draugus atsivesti. 
Šokiams grieš smagi orkestrą, 
gėrimų ir netruks, o gaspadi
nės prižadėjo pagaminti ska
nių bulvinių dešrų ir taip vi
sokių užkandžių. Tai visi su
eisim, linksmai laiką praleisim 
ir sykiu paremsim darbininkų 
spaudą.

Kviečia Komitetas.

Detroit, Mich.
Paremkite Savo Įstaigą!
Užėjus vasaros karščiams, 

visuomet Draugijų Svetainės 
įplaukos sumažėja ir iždas iš
tuštėja. Kad užtikrinti svetai
nės palaikymą ant toliaus, 
reikia sukelti tam tikrą su
mą pinigų. Todėl svetainės 
komitetas rengia Silkių Balių 
šeštadienį, 11 d. lapkričio, 
Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St. Balius prasidės 5 
vai. po pietų. Skanių valgių, 
ypatingai silkių, bus visokios 
rūšies įvalias veltui. Skanūs 
gėrimai, šokiai prie puikios 
muzikos. Taigi paremkite sa
vo įstaigą, atsilankydami į šį 
balių. Įžanga tik 25c.

Kviečia
Draugijų Svetainės 
Komitetas.

11 -O...
Gyvatė Šnypščia

Arti trys metai atgal, Fordo 
darbininkai smarkiai pradėjo 
organizuotis į dmiją AWU 
(CIO). Fordas tuoj, su para
ma Homer Martin, išvijo iš 
darbo 85 nuošimčius unijistų 
darbininkų; jų vadus ir dar
buotojus sumušė ir kaikuriuos 
į kalėjimą sukišo, net po ke-

.41

lioliką kartų. Nuskriaustieji 
kreipėsi į Darbo Santaikos 
Boardą (LRB). Boardas pri
teisė Fordui sugrąžinti visus 
išmestus iš darbo už unijos 
veikimą ir užmokėti jiems už 
sugaištą laiką. 'Federalis ap
skričio teismas užgyrė Boardo 
nuosprendį. Fordas apeliavo 
į S. V. Aukščiausį Teismą, 
šiomis dienomis Fordas suži
nojo, kad ir čia jis pralai
mės, tai pašaukė visus nu
skriaustuosius į darbą, kad iš-' 
provokuoti tuos darbininkus. 
Prie vienų pristatė po šnipą,; 
kuri paliudys boso skundus, 
kad darbininkas “nedirba 
pats ir kitus trukdo nuo dar
bo kalbėdamas su jais, tyčio
mis darbą sugadina ir kitus 
agituoja darbą gadinti, pali
kęs darbą per valandas vaikš
čioja po dirbtuvę, nepriima 
nuo boso, jokio patarimo dar
be.” Su šitokiu statementų 
Fordas nori įrodyti S. V. 
Aukščiausiam Teismui, kad 
tie darbininkai ne už unijos 
veikimą yra išmesti iš darbo, 
bet štai už kokius “prasižen
gimus.”

Su kitais nuskriaustais dar
bininkais labai švelniai elgia
si, duoda visai mažai darbo, 
kad davus progą jiems kalbė
tis kuo daugiausia su darbi
ninkais ir tuomi sužinoti, ant 
kiek stipri AWU (CIO) dirb
tuvėje, kaip didžiuma darbi
ninkų atsineša į uniją ir jos 
organizavimą, kad prieš bal
savimus išvyti iš dirbtuvės 
unijinius ir unijai pritariau-

čius darbininkus. Vadinasi, 
šnypščia gyvatė ir nori nu
kirst savo auką. Bet nepai
sant Fordo visokių provokaci
jų, Fordo darbininkai organi
zuojasi ir girdėt ateityj turės 
AWU, CIO, kontraktą su po-
nu Fordu.

Fordo Darbininkas.
—o—

Fordas Gelbsti Dies 
Komitetui

Spalio 18 d. Ford as atleido 
iš darbo arti 200 lavintų dar
bininkų, kuriuos jis pavadino 
“Rusijos komunistais inžinie
riais,” kurie, girdi, “vogė viso-

planus, blue prints ir kitus di
delės vertės dokumentus ir 
siuntė Rusijai.” Toliau: “Šie 
inžinieriai turėjo raštinę ant 
mūsų raštinės viršaus River 
Rouge ir dirbo praktikavimui 
mūsų darbo dirbtuvėj. Jie bu
vo atsiųsti per Rusijos pirkly- 
bos raštinę Amtorg, New Yor
ke.”

Tai taip Fordas pasakoja 
žmonėms. Tai didžiausias me
las, kurio nė raganų gaudyto
jas negalėjo sugalvoti iki šiol. 
Tiesa, Amtorg turėjo raštinę 
pas Fordą, bet tai bus jau de
vyni metai atgal. Bet šian
dien jokios raštinės nėra, jo 
dirbtuvėj nedirba jokis Rusi
jos (Sovietų) inžinierius.

Fordo tikslas kuodaugiausia 
pagelbėti Dieso Komitetui 
šmeižti komunistus ir Sovietų 
Sąjungą, ir išvalyti savo dirb
tuvę nuo unijistų, lavintų dar
bininkų. Tai teroras prieš 

Kovokime prieš
įvėlimą Amerikos į Europos 
karą, nes tuomet teroras pa
didėtu 100 nuošimčiu. c

Jokūbo Vaikas.

darbo klasę.

kius dirbtuvės River Rouge

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. Per
dirbu Fur Coats pagal naujausias madas. Išvalom, 

sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam j namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

680 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

H--------------------------------------------------ffi

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622
■ __________________—--- I

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

®----- ------------g

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei 
kalui esant ii 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom
STOKES
kamp. Broadway

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BM’f Line 

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

BAR ir GRLLlrt

Lietuvių Restaurantas
HHttnCXV Gaminam valgius Ir 

m Jk t u r lm e Amerikos 
ISdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

1 šokių vynų ir gero
Liquors alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIĮJ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė/ baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai, Degtines, Vynai ir Alus

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

|Qj VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai 

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

Prie R. K. O. Republic Teatro
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Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Spalio 19 dieną turėjo ko
munistų kuopos susirinkimą. 
Dalyvavo apie 10 narių. Dis- 
trikto atstovas raportavo ke
letą labai svarbių punktų, kas 
turėtų būti lietuvių grupės į- 
vykdoma. Pirmas punktas, tai 
apvaikščiojimas rusų revoliu
cijos sukaktuvių, kuris įvyks 
lapkričio 18 d., Carnegie Li
brary svetainėje, šiame ap- 
vaikščiojime kalbės Earl 
Browderis. Įžanga tiktai 10 
centų ypatai. Tikietai turi būt 
išplatinti iš anksto. Ta didžiu
lė svetainė turi būti užpildyta 
kupinai. Nutarta atspausdinti 
1,000 lietuviškų lapelių ir pa
skleisti po visą Pittsburghą 
tarpe lietuvių. Tam tikslui iš
rinkta komisija iš trijų drau
gų-

Kitas punktas, tai distrikto 
atstovas pranešė, kad visi va
dovaujanti nariai turi daly
vauti ateinantį sekmadienį vi
so distrikto svarbiam susirin
kime, kuris šaukiamas James 
St. svetainėje. Svarstyta par
tijos rinkimų kampanijos plat
formos išplatinimas. Toje 
platformoje yra ir kandidatų 
paveikslai, būtent, Ben Croa- 
ther ir Pete Cusy. Taipgi kal
bėta apie “Daily Worker’’ ir 
“Sunday Worker.’’ Nutarta vi
sais būdais darbuotis sukėli
mui pinigų.

Bloomfield, N. J. PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Jonas Gabalis bus laidoja
mas šiandien, spalių 26 d., 
Glendale kapinėse. Išlydės iš 
namų, 151 Baldwin St., 10 vai. 
ryto. Prie kapo atsisveikinimo 
kalbą pasakys J. Bondžinskai- 
tė iš Brooklyn, N. Y.

R. MIZAROS MARŠRUTAS
Penktadienį, spalių 27 d., 

drg. Mizara kalbės L.P.G. 
Kliubo Svet., 324 River St., 
Haverhill, Mass. Pradžia 7 :30 
v.v. Ruošia Liet. Piliečių Ge- 
demino Kliiibas. Įžanga veltui.

Šeštadienį, spalių 28 d., 
kalbės L. D. Kliubo Svet., 338 
Central St., Lowell, Mass. 
Pradžia 7 :30 v.v. Ruošia LLD 
44 kp. Įžanga veltui.

Sekmadienį, spalių 29 d., 
kalbės O’Donnell Svet., 20 
High St., Nashua, N. H. Pra
džia 2 vai. po pietų. Įžanga 
veltui. Ruošia LLD 42 kp. ir 
LDS 128 kp.

Drg. Mizara, “Laisvės” re
daktorius, kalbės apie karą, 
apie padėtį Lietuvoj, apie tai, 
ką reiškia Lietuvai gavimas 
Vilniaus ir tt. Kviečiame pu
bliką skaitlingai dalyvauti šio
se prakalbose.

WORCESTER, MASS.
Žiburėlio mokyklėlė prasidės su 

lapkr. 3 d., 6:45 vai. vakaro, 29 En
dicott St. Kurie tėvai nori, kad jų 
vaikučiai mokėtų lietuviškai rašyt 
ir skaityt, malonėkite atvest savo 
vaikus ir mergaites, o mokytojas vi
sus lygiai priims. — Kom.

MONTELLO, MASS.
Vaikų žiburėlio mokykla atsida

rys, spalių 28 d. Pamokos prasidės 
9:30 ryto. Tėvai rūpinkitės, kad jū
sų vaikai lankytų lietuvišką moky
klą, pramoktų lietuviškai kalbėti, 
rašyti ir skaityti. — Kom.

(252-253)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sekmadienį, spalių 29 d., 
2-rą vai. po pietų, LDS kambariuo
se. Visi nariai ir narės stengkitės 
dalyvauti, yra daug , svarbių dalykų, 
Centro viršininkų balsavimas ir kiti 
būtini tarimai, taipgi būtinai reikia 
užsimokėti duokles. — K. Motuzą.

(252-253)

MONTELLO, MASS.
ALDLD Komitetas rengs per visą 

žiemos sezoną debatus sekmadie
niais. Liet. Taut. Namo Svetainėj. 
Yra kviečiami jaunuoliai ir suaugu
sieji dalyvauti debatuose. Debatai 
įvyks kiekvieną sekmadienį, 2-rą v. 
po pietų. — A. Sauka.

(252-253)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Politinio Sąryšio mėne

sinis susirinkimas įvyks spalių 27 
d., 7:30 vai. vakaro, Piliečių Kliu
bo Svet., 12 Vernon St. Visi Drau-

Hartford, Conn.
“Gaukite “Laisvei"’ Naujų 

Skaitytohi.

gijų atstovai dalyvaukite, dalyvaus 
kandidatai ant Miesto M;|joro ir ki
ti. Kalbėsime svarbius dalykus. — 
J. J. G. (252-253)

rengimas, ALDLD III Apskr. konfe
rencijos prirengimas ir kiti reikalai.
— Kom. (251-252)

HARTFORD, CONN.
J šeštadienį, spalių 28 d. yra ren
giamas balius darbininkiškos spau
dos naudai. Bus Laisvės Choro 
Svet., 57 Park St. 8 vai. vakaro. 
Gera orkestrą šokiams. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų. Lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Įžanga 25c.

(251-253)

. PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, šeštadienį ir sekma

dienį, spalių 27, 28 ir 29 dd. įvyks 
didelis bazaras, Broad ir Girard 
Ave. (Broad St. Mansion). Bazaro 
pelnas bus skiriamas kareiviams, 
kurie dalyvavo Ispanijoj. Įžanga 15 
centų. Bus gražių dalykų pirkimui 
ir taip pat turėsime gražią progra
mą. Todėl kviečiame visus dalyvau
ti ir paremti sužeistus kareivius. — 
Kom. (251-253)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, spalių 27 d., 407 La
fayette St., 7:30 v. v. Nariai, būti
nai dalyvaukite, nes bus daug svar
bių dalykų tartis kaip tai, prakalbų

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 29 d., 2:30 vai. 
po pietų, Lietuvių Kliubo, 4th ir Up
land gatvių. Visi nariai dalyvaukite, 
nes bus renkami delegatai į 6-to 
Apskr. konferenciją. —■ Sekr.

((252-253)

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

Estate of

Namy Rakandų Krautuvė

V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos e
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui 

0

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

Spalio 18 d. buvau nuėjęs 
ir įstojau į Workers Alliance 
organizacijos Manchesterio 
kuopą. Ši kuopa laiko susirin
kimus Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 160 kuopos na
me. Susirenka apie 50 narių. 
Komitetas pranešė, kad kuopa 
jau g'avo čarterį.

Kuopa yra maišyta, iš atei
vių ir čiagimių, baltveidžių ir 
juodveidžių. Komitete irgi yra | 
pusė juodveidžių. Jie tvarkiai,1 
veda susirinkimus. Kuopoje ' 
svarstyta daug skundų —, 
skundžiasi tie, kurie už “re
lief’’ gauna dirbti vieną dieną 
ir tie, kurie negauna iš val
džios drapanų. Už tuos visus 
Workers Alliance kovos visais 
būdais. Spalio 25 dieną bus 
Workers Alliance susirinki
mas su miesto koncilmanais, o 
spalio 27 d. su Pennsylvanijos 
“bordu.” Tai nusitarė visi da
lyvauti. Dalyvaus keli tūk
stančiai bedarbių, idant paro
dyt valdininkams, kad žmonės 
nenori badauti.

Susirinkime puikią prakal
bą pasakė organizatorius J. 
Barry. Kalbėjo apie suokalbį 
visai panaikinti WPA ir apie 
Pennsylvanijos gubernatoriaus 
James užmačias, kad visai ne
duoti pašalpos dėl pavienių, 
o labiausia dėl ateivių nepalie
čių.

Susirinkime matės ir lietu
vių apie septyni. Lietuviams 
reikėtų prigulėti prie Work
ers Alliance ir dalyvauti susi
rinkimuose.

Iš Spaudos Pikniko
Atitaisom klaidą. Draugė 

R. Vaikevičienė aukavo švie
žią hamę dėl šeimininkių sta
lo.

J. Vasiliauskas.

Spalio 17 d. turėta trečia iš 
eilės mokykla. Susirinko apie 
15 narių ir pritarėjų. Lekcija 
buvo iš Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos istorijos. Mo
kyklos instruktorium yra jau
nas vyras draugas Fraizer, at
siųstas iš distrikto.

šį ketvirtadienį, spalio 26 
d., įvyks labai svarbus lietuvių 
komunistų biuro susirinkimas. 
Nariai turi dalyvauti.

Spalio 16 d. Pittsburgho 
centre iš klerkos atėmė šešius 
šimtus dolerių. Atimta Key
stone Kotelyje, kur sekmadie
niais atsibūna lietuvių radio 
pusvalandis.

Šios korespondencijos rašy
tojas D. P. Lekavičius su šei
ma parsikraustė iš Finleyville 
gyventi į Pittsburgh^. Apsigy
veno po num. 1322 Siefeld St., 
North Side.

D. P. Lekavičius.

Nazių Cenzūra Esanti Leng
vesnė už Anglijos Cenzūrą

Berlin. — Šičia atsilan
kęs, amerikonų žurnalistas 
O. G. Villard atrado, kad 
nazių ' valdžia, girdi, “ne
cenzūruoja” pranešimų, ku
riuos svetimšaliai korespon
dentai siunčia savo laikraš
čiams iš Vokietijos į užsie
nius. Bet jeigu kuris kores
pondentas “persmarkiai už
sipuola nazius, tada jis pa
prašomas apleist Vokieti
ja.”

O Anglijos valdžia “kvai
lai, be supratimo cenzūruo
ja” visas svetimšalių kores
pondentų žinias,' siunčiamas 
iš Anglijos į užsienius, kaip 
patyrė tas amerikonas žur
nalistas, pirmiaus būdamas 
Londone.

Diesas Neria Kilpas Ame
rikos Piliečiams

Washington. — Dieso va
do vaujama kongresmanų 
komisija šiuo tarpu nori 
įvest inkviziciją prieš ko
munistus - “raudonuosius,” 
bet jeigu tas jai pavyks, tai 
paskui bus įvedama inkvi-x 
zicija prieš visus žmones, 
kurie tik kitaip kalbės ar 
rašys, negu Amerikos val
dovai nori. *

Šitaip ‘persergėjo Ameri
kos piliečius profesorius H. 
F. Ward, iš Union Dvasi
nės Seminarijos, kalbėda
mas suvažiavime universa- 
listų bažnyčios Washingto
ne.

Amerikos Firmas Puikiausias 
Ricšinis Laikrodėlis

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

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

gold filled case, Guildite back, $24.75

Robert Lipton
Įsteigta Jiuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173
EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobijius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

KAS ATSITIKO SU “CITY 
OF FLINT” JŪRI

NINKAIS
Maskva, spal. 24. — Ame

rikos ambasadorius teiravo
si pas Sovietų vyriausybę, 
kas atsitiko su 42 jūrinin
kais Amerikos prekinio lai
vo “City of Flint,” kurį na
zių šarvuotlaivis suėmė ir 
atsivarė į Sovietų prieplau
ką Murmanską. Dar nėra 
žinios apie tuos jūrininkus.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y. /

Tei.: 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.

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508Blokas nuo Howes eloveiterio stoties

/

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME - 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ fAR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

0

TRU-EMBER FUEL CO.. INC.
185 Grund Street Brooklyn. N Y

Telefonai EVergreen 7-1661

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo!

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

■Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

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

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

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

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuangimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

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

Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVEi

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

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

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

VARPĄS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, H. Y .SKELBKITES “LAISVĖJE"



Šeštas puslapis LAISVĖ Ketvirtad., Spalių 26, 1939
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N i ‘h Yorto^/MfeZliito Apdovanojo “Laisvę”

Prakasė Pavojingąją I 
Dalį Tunelio

Inžinieriai ir kasėjai 
Queens-Midtown Tunelio per
eitą antradienį turėjo džiaug
smingas baigtuves, nors dar
bas toli ne visas baigta. Džiau
gėsi tuo, kad užbaigta kast ta 
dalis, kuri yra tiesioginiai po 
East Upe. Toj vietoj oro spau
dimas turėjo būt laikomas po 
18 svarų per ketvirtainį colį ir 
kartais pasiekdavęs net 38 
svarus. Inžinieriai sako, kad 
ten darbininkų sąlygos 
daug prilygo narūnų 
goms, kada jie būna 75 
gelmėse.

Džiaugsmas buvo didelis ir 
dėlto, kad dar nei vienas dar
bininkas nežuvo dėl oro spau
dimo.

Formalės tunelio prakasimo 
ceremonijos bus lapkričio 8-tą. 
Pradėjimo kast iškilmės buvo 
spalių 2, 1936. Tikisi pabaigt 
galop 1940 metų.

Tunelis turės 32 pėdas dia
metre. Galės eit gretimai ke
turios mašinos, po dvi į vie
ną ir dvi į kitą pusę. Praleisiąs 
bent 16 milionų vežimų per 
metus. Lėšuos $58,000,000.

Lietuviai Darbiečiai Pasmerkė 
Diktatoriškus Vadus

7---------------------

Browder Sako,—-Pavo
jus Visiems Liberalams

Office Phone Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6480

FLUSHING 
Russian'& Turkish Baths. Inc. 
29-31 Morrell Street Brooklvn N. Y

rn a z- 
sąly- 
pėdų

Pereito antradienio Vakare, 
spalių 24 d., Liet. Amer. Pilie
čių Kliubo patalpoj įvyko Am. 
Darbo Partijoj Liet. Skyriaus 
susirinkimas. lietuviai darbie
čiai, apart kitų dalykų, 
kai svarstė-d iskusavo 
Darbo Partijos viršūnių 
mojimus mėtyti narius iš 
tijos, apšaukiant juos diktato
rių šalininkais ir t.p. Mitingas, 
išklausęs viršūnių prisiųstus 
pareiškimus, po visapusio ap- 
diskusavimo, priėjo išvados, 
kad Am. Darbo Partijos komi
tetas ir jo pravaryta rezoliu
cija spalio 4 d., š.m., laikytoj. 
Manhattan Center konferenci
joj, yra priešinga Am. Darbo 
Partijos pasibrėžtiem tikslams 
ir šios šalies darbininkų reika
lams. Rezoliucijoj pravesta 
mintis už “demokratijos ka-

ilgo- 
Am. 
pasi- 
p ar-

ra,” lietuvių dąrbiečių didžiu
mos likosi pasmerkta, prii
mant rezoliuciją prieš viršū
nių pravarytą rezoliuciją.

žymėtina ir . tai, kad veik 
visi lietuvių skyriaus aktyvistai 
nusiskundė dėl viršūnių ne
svietiško diktatoriškumo ir 
nesiskaitymo su eilinių narių 
bet kokiais pageidavimais bei 
reikalavimais. Bile susirinki
muose, esą, sveria ne narių 
balsas, bet diktatorėlių - pir
mininkų plaktukas. Partijos 
“valymas” esąs taip begėdiš
kas, kad daugelis labai ramių 
liberalų “čystijami” kaip “ko
munistinis elementas.”

Liet, skyriaus rezoliucija, 
manau, greitai pasirodys 
spaudoje.

Laborietis.

Ką Sako Komunistą Kandidatas apie Europinę 
Padėtį ir Amerikos Atsinešimą Link Jos?

“Baudžiavos Nuotakos” Ti
krai Istorinis Veikalas; Jį 
Vaidins Spalių 29-tą d.

Darbuosis Išrinkt Komunistą 
Kandidatus {rašymu Ją 

Vardą j Balotus
Praeitą sekmadienio rytą ir 

vėl nuėjau į “Laisvės” svetai-

V. BOVINAS, 
režiserius.

dien- 
rašo, 

mitin-

Šioj karau kurstymo gady
nėj kiekvienas darbo žmogus, 
kuris neturi ko laimėti, tik vis
ką pralaimėti 'kare, stato 
klausimus: Dėlko šis karas? 
Dėlko kapitalistinė spauda 
jos pakalikai taip rėkia už

ii
Angliškas darbininkų 

rastis “Daily Workeris’ 
kad savo specialiuose

1 guose pereitą antradienį ko
munistai prisirengė energin
gam vajui' per visą likusį lai
kotarpį iki lapkričio 7-tos. Ar
ti 30,000 partijos narių pa
trauks po miestą — po susi- 

; rinkimus ir namus — aiškin
ti, kaip dar galima išrinkti 
komunistus ir tuomi užregis
truoti didelį laimėjimą civi- 
lėms laisvėms.

nę pažiūrėti, kaip aktoriai mo
kinasi veikalą “Baudžiavos 
Nuotakos.” Bet šį kartą ra
dau mokinantis Lietuvių Liau
dies Teatro vaidylas bendrai 
su Aido Choru. Na, ir ka
dangi jaunimo pilna svetainė, 
tai ir aš tarpe jų besimaišy
damas gavau progą pilnai su
sipažinti su šio veikalo turi
niu. Ir jeigu taip aprašy
čiau, kaip man atrodė pamo
kose, tai kad svetainė ir ga
na didelė, bet žmonės netilp
tų, nes nesirastų tokio lietu
vio, kuris nenorėtų pamaty
ti “Baudžiavos Nuotakas.” šis 
veikalas tikrai yra istorinis ir 
perdėm įdomus, jame yra 
liūdnų ir žavėjančių scenų. O 
ypatingai, kada pasirodo Aido 
Choras lietuviškuose kostiu
muose.

Iš kaip tolimos istorijos 
“Baudžiavos Nuotakos” vaiz
duoja? šiame veikale nurodo, 
kad pirmi baudžiauninkų su
kilimai Lietuvoje įvyko 1413 
metais; Mažojoj Lietuvoj 1441 
irt.; Merkinėj 1483 m.; Jono 
Gėriko sukilimas 1525 m.; 
Šiaulių valsčiuje ir Palangoj 
1769 m. Lietuvoje paskuti
nis baudžiauninkų sukilimas 
įvyko 1863 m.

Nors “Baudžiavos Nuota
kos” yra istorinis ir įdomus 
veikalas, bet jis nebus galima 
suvaidint mažose kolonijose, 
nes yra didelis; jame daly
vauja daug vaidylų ir choras, 
tai reikia didelės estrados ir 
visokių prirengimų. Taigi, ne 
tik brooklyniečiai, bet ir iš 
apylinkės mažesnių kolonijų 

• lietuviai nepraleiskite nepa- 
z matę.

Visos ir visi, gerai įsitėmy- 
klte, kad “Baudžiavos Nuota-

Komunistai išnešios visiems 
balsuotojams korteles — laiš
kus, kuriuose nurodoma, kaip 
balsuoti, taipgi aiškiai išspaus
dinta kandidatų vardai ir pa
vardės, kad įrašantis balsuoto
jas nepadarytų klaidos, kad 
jo balsas nebūtų atmestas.

Miesto čarterio taisyklės 
leidžia, kad vardas kandida
to, kuris nėra oficialiai uždė
tas ant baloto, gali būti įrašy
tas rašytomis arba drukuoto- 
mis raidėmis į tuščias eilutes, 
tam tikslui paliktas sąraše 
apačioj vardų asmenų, oficia
liai esančių ant baloto. Lan
gutyje priešais įrašytą vardą 
reikia padėt numerį 1. Po to 
balsuotojas gali pažymėt nu
merius 2 ir 3 ties tais kandi
datais, kuriems jis norėtų pa
vest savo balsą, jei jo pirmasis 
pasirinktas nebūtų išrinktu ar
ba jeigu jis gautų perviršį bal
sų.

Atsiminkite, sulyg propor- 
cionalės atstovybės balsavimū 
nei vienas balsas nenueina ant 
tuščio. Kiekvienas gavęs 75,- 
000 balsų būna išrinktas. Li
kusieji balsai priskaitomi 'No. 
2 kandidatui, o jei ir tas jau 
išrinktas, tai No. 3 kandidatui 
ir taip toliau. Taip daroma ir 
atsitikime, jei No. 1 kandida
tas nebūna išrinktas, už jį pa
duoti balsai tuojau pervedami 
numerio 2-ro, 3-čio ir tolimes
niems kandidatams.

L. K. N.

Už kelių valandų po išėji
mo iš kalėjimo po $7,500 kau
cija, Earl Browder, Komunis
tų Partijos generalis sekreto
rius, išleido pareiškimą, ku
riame perspėjo visus amerikie
čius apie pavojų visiems libe
ralams ir laisvajai minčiai. Ji
sai pareiškė, k4d Teisingumo 
Department© prieš jį užvesta 
byla “nėra pasporto byla,” 
bet kad ji yra “dalimi puoli
mo ant visuomenes laisvės žo
džio ir politinių pažiūrų.”

“Jeigu jie galės uždaryt 
man burną, galės nutildyt ko
munistus tokiais būdais, tuo
met niekas Amerikoj nebejaus 
saugumo savo civilėms lais
vėms, ir tie, kurie nori Ame
riką ‘įvest imperialistiniu ka- 
,ran, neužilgo turės liuosas 
rankas.”

Browderis toliau nurodė, 
kad ši ataka ant komun. sie
kia “daug toliau, negu komu
nistus.”

Aiškindamas toliau, dėlko 
ši byla nėra pasporto byla, jis 
pareiškė, kad “legalis paiku
mas tos bylos” matosi ir iš to 
fakto, kad “net reakcinis Hoo- 
verio režimas, kuris turėio ta 
neva byla, kada ji tebebuvo 
nauja, dešimts metu 
nusprendė, kad joj 
pamato nubaudimui.”

“Naudosios Dalvbos 
lai? sako Bmwderis.
pasiduoda Martino D'os reak
cininkams
davė Vokiet.iioi 1933 metais, savo draugo kišenių apie me- 
kain nesidavė 1920 m. A. Mi- tai atgal ir laikęs dingusiais 
chell Palmarini. ir nas^kmes 
bos dau°" zah’ncrnsnpq libera
lizmui ne°’u komunistams.”

atgal, 
nebuvo

viso
au- 

seka- 
i” at-

Atvykusios viešnagėti, Broo- 
klynan, užpereitą savaitę, Su
zanna ir Olga Shukis iš So. 
Bostono paaukojo “Laisvės” 
reikalams -$2, taipgi atsinau
jino prenumeratą. Ta proga 
jos taip pat atvežė nuo senos 
“Laisvės” skaitytojos ir
darb. judėjimo rėmėjos P 
linos Antanuk aukų ; 
miems tikslams: “Laisvei 
naujintą prenumeratą ir aukų 
$1, užsimokėjo LLD duokles 
pirmyn už 1940 m., Lincoln© 
Brigados veteranams $1 ir Ko
munistų Partijai $1, taipgi per 
viešnias pasipirko literatūros.

Open Day and Nigh’

~ Managed by

RHEA TEITELBAUM

Bušų Streikas
Pirmadienio rytą prasidėjo 

AF of L unijistų busų opera
torių streikas prieš Green Bus 
Lines, 27-02 Queens Blvd, 
Long Island City. Minėta fir
ma aptarnauja apie 
žmonių kasdien 
Woodhaven, Ozone 
Rockaways srityse.

Firma bando operuot streik
laužiais. Buvo susikirtimų, tū
li susilaukę akmenų.

Majoras • LaGuardia 
Washington© įsakęs abiem 
pusėms pavest dalyką arbit- 
racijai. Kas liečia darbinin- 

’ kus, žinoma, jie to seniai sie
kė, bet bosams Besitariant tu
rėjo streiku savo teises gint.

S. D.

100,000 
Jamaica, 
Park ir

NEŽINOTA KLAIDA

Negras drabužių valytoj as- 
prosytojas rado $90 ir raktą 
siuto kišeniuje. Jų savininkas 

Lain np.si-’per klaidą juos buvęs įdėjęs į

libera- 
n trod o.

iki draugas siutą nunešė pas 
valytoją. Preseriui duota $30 
radybų.

Ra din Sintis Il'z'nranŽe

Prieškarini Baisa
Išteisino Vyrą Nudėjusią 

Moteriškę

[ I Vapor Room, Turkish Room, Russian Į j
\l Room, Large Swimming Pool, Fresh

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations teMLaa

Admission 50c, day & night, Saturday night /5c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name 
4* 4*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiisko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriskai nuvirti kopūstai Ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki VSlal Vakaro
4* 4* 4*

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

kos” bus statoma scenoj sek
madienį, spalio 29 d., Ne w( 
National Hali, 261-267 Driggr: : 
Avė., Brooklyne. Pradžia 3: •• 
30.

Tikietus įsigykite iš anksto, 
nes sėdynės rezervuotos, tai 
gali pritrūkti. Tikietus galite 
gaut pas Aido Choro ir L. L. 1 
Teatro narius.

Staskevičius.

PETER V. CACCHIONE
karą, bando išbaltint jo suren- 
gėjus ir apjuodint kovotojus 
už taiką? Ar Amerika išsilai
kys nuo šio imperialistinio ka
ro? Kas darytina, kad ji iš
silaikytų ?

Tuos ir daug kitų svarbių 
klausimų galės goriausia at
sakyt Peter V. Cacchione, ko
munistų kandidatas į Miesto 
Tarybą, kuris patsai kariavo 
pereitame Pasauliniame Kare, 
kuris maršavo pirmose eilėse 
už bonus veteranams, kuris 
diena po dienos per eilę me
tų darbuojasi su brook.lynie- 
čiais už mažesnius taksus ma
žų namų savininkams, už ap
valymą miesto nuo raketierių, 
už darbus ir pašalpą bedar
biams, už šviesesnį, laimin
gesnį gyvenimą visiems darbo 
žmonėms.

Peter V. Cacchione kalbės 
lietuvių komunistų surengto
se prakalbose šio penktadie
nio vakarą, spalių 27-tą, Liet. 
Am. Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne. Pra
džia 7:30 v. vak. Įžanga ne
mokama. Visi lietuviai prašo
mi atsilankyti.

Lietuviškai kalbės D. M. 
Šolomskas, ^visiems žinomas 
žymus prakAlbininkas ir arhe- 
rikinės, taipgi pasaulio politi
kos žinovas. » *

Komisija.

Teisėjas Wenzel patvarkė, 
kad jeigu d-ro I. Heller nele- 
I alės vedybos buvo geros kol 
tebebuvo romansas, jos esan
čios legalės ir romansui "din
gus. Jis norėjo gaut divorsą 
remdamasis tuomi, kad jo 
žmonos nuo pirmesnio vyro
divorsas nebuvęs legalus.

Radjo stotis WNrW sie
tine m;nute. nemiga anlm die
ni atsisakė VnrVn 1<nmii-
nistii kandidatui i M’*e«1n da
ryba. Israel A inter leist kalbėt 
nor radio, nors nrakalbai lai
kas buvo seniai sutarta. Aiški
na. kad dėl nnmpi i m n nnn ba
loto lis esąs cb'skvn]if;VimTn« !

Amteris, knris ten hnvn nu
ėjės su advokatu reikalauti 
stoties nildvt kontrakte, pa
reiškė, kad tai vra WNFW 
stoties “pasidavimas karo is
terijos atmosferai, skleidžia
mai per . reakcines šnekas.” 
Komunistai apeliavo i Federa- 
lę Susisiekimu Komisija.

Tri« Kart Ikan<k« Šuo 
“Nuteistas Mirti”

Brownie, 4 . metu šunelis, 
buvo patrauktas teisman. Jo 
savininkei pripažinus, kad iis 
ypatingai nemėgstąs bilų ko
lektorių — žnvbtelėies kolek
torių. gaso registruotoja ir lai
kraščiu išnešiotoia, — šunelis 
nuteista sunaikint, nors kai
mynai ir liudijo, kad šuo esąs 
“mandagus.”

PAVĖLAVO APSISKŲST

Buvęs nnlicistas Barnett, at
vežtasis Kalifornijos i Brnok- 
lyna -teisman už anlpidima 
12-kos metu sūnaus, sake, kad 
sūnus ne jo. Teisėjas iam pa
stebėto. kad pervėlai a pri
skundė ir sulaikė jį po $5,000 
kaucija iki teismo.

Keturi policistai ir detekty
vai davė savo krauio perleist 
detektvvui .Tnsenh M. B’mke. 
Jackson T-TfcoTi+s. p-elbūdami 
nuo mirties del Imos. paeinan
čios nuo Pasaulinio Karo.

Garsinkite savo biznj dien« 
raštyje “Laisvėje”.

Vienų vyrų “džiūrė” ištei
sino Mrs. Mae Heard, Queens 
šeimininkę, kuri peiliu nudūrė 
savo vyrą, banko kasininką. 
Jie susibarė dėl pinigų, ku
riuos jis prašvaistydavęs kar- 
čiamose. Vyriausia liudininke 
buvo duktė. Virginia, 17 me
tų, kuri sakė, kad tėvas me
tęs į motiną bliūdu ir kad jis 
pats užpuolęs ant peilio, kurį 
mokina laikius rankose “tik 
pagązdinti.”

Teisėjui paskelbus nuo
sprendį, teismabutyje kilo 
džiaugsminga ovacija, už ku
rią teisėjas publiką išbarė. 
Sūnus ir duktė, bučiuodami, 
išsivedė motina iš teismabučio.

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 13 Sts.

Valandos: 11-1;'5-8; Nedė’ioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

Nepaprastas Palengvinimas
• Reumatiškų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų Vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir Jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expęllerio su inkaru ant dėžutės.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

5alSs dėl Balių. Koncertų, Ban 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys 

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg. 2-8842

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street Brooklyn N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

Nuliūdimo valandoj, kreipkite pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

192 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
C| Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
tj perkele savo taverną į naują vietą

JB 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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FURMAT CO. Inc
Dealers In

Furniture and Bedding

Matrasai Yra Mūsų Specialumas
Pamatykite kaip jie yra daromi mūsų dirbtuvėje.

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

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovų.

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

EVergreen 4-7911
mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimiwwwww




