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Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00
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KRISLAI
Vaikams Vadovėlis.
Rausia Pamatus.
Laiškas Leonui Blum.
Pasaulinė Paroda.
Kaip su Liet. Pavilionu?

Rašo A. B.

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

S

Juozas Jurginis paruošė, 
o Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas rengiasi išleis
ti vaikų mokyklėlėms vado
vėlį. Tokio vadovėlio jau 
seniai reikėjo. Tai bus pa- 
gelba kolonijų veikėjams, 
kurie vaikų mokyklėlių stei
gimu ir palaikymu rūpina
si.

—o--
Gerai, kad vaikų mokyk

lėlės sugrįžta į madą. Me
tai kiti atgal jos buvo be
veik išnykę. i

Dabar jau pradeda pasi-| 
rodyti trečioji Amerikos 
lietuvių gentkartė. Ją rei
kia supažindinti su lietuvių 
kalba, rašyba ir tradicijo
mis.

Tegul mūsų šiaudiniai 
patriotai tik plepa apie lie
tuvybės palaikymą, o mes 
lietuvybę palaikykime dar
bais.

—o—
Dies Komitetas šėlsta. 

Jam talkon ateina ir Roo- 
sevelto valdžios teisingumo 
departmentas. Užpuolimas 
ant Earl Browderid parodo 
jų tikslą. Jie nori sudemo- 
ralizuoti darbininkų judėji
mą. Pirmiausia, mano, ap- 
ardys Komunistų Partiją, o 
paskui leisis ant visų dar
bininkų organizacijų.

Tuo keliu fašizmas atėjo 
Vokietijoje, Italijoje, Len
kijoje, Lietuvoje ir kitur. 
Tuo keliu jis žygiuoja Ame-1 
rikoje. Nelaimė tiems, ku
rie jo nelaukia, bet jam 
faktinai padeda, pūsdami j 
vieną dūdą su Diesu ir ki
tais fašistiniais raketieriais.

Francijos Komunistų Par
tijos vadas Andre Marty 
parašė atvirą laišką Fran
cijos Socialistų Partijos va
dui Leonui Blum. Marty 
sako: Tu, tavo partija ir 
taviškė spauda padeda Da- 
ladier smaugti komunistus. 
Kaip 1914 metais, taip da
bar, jūs remiate nekaltų 
žmonių skerdimą vardan 
kapitalo. Bet ateis ir jums 
diena. Francijos liaudis at
sileis savo neprieteliams.

Andre Marty parodo, kad 
Francijos socialistai buvo 
pirmutiniai reikalauti fa
šistinių priemonių prieš 
komunistus.

Pasirodo, kad tie sutvėri
mai nieko neužmiršo ir nie
ko neišmoko per paskuti
nius dvidešimt metų.

Su spalio pabaiga užsida
rys New Yorko Pasaulinė 
Paroda. Ją aplankė per 30 
milionų žmonių. Kūne ją 
matė, tie daug pasimokino.

Paroda bus palaikoma ir 
1940 metų vasarą. Karas, 
žinoma, atsiliepė neigiamai. 
Bet dar daug milionų žmo
nių Parodą aplankys ir kitą 
vasarą.

—o—
Bet kaip bus su Lietuvos 

. Pavilionu ? Lietuvos val- 
• džia žada jį uždaryti. Vei
kiausia ir uždarys.

Tačiau nereikėtų uždary
ti. Amerikos lietuviai tu
pėtų tarti savo žodį. Lietu
vos Pavilionas turėtų būti 
pagerintas ir palaikomas 
kitiems metams.

SOVIETAI SMERKIA ANGLIJA KAIPO Merkys Paskirtas
nw< i it/y- y t nini\Tyaivirit v < » vyt WY^Y*ivrvy /SMAUGĖJU BEPUSIŠKV ŠALIŲ PREKY- 
. BOS IR RAMIU ŽMONIŲ KAMUOTO JA

Maskva. — Anglijos val
džia savo notose, įteiktose 

, Sovietam rugs. 6 ir 11 d. 
šiemet, išdėstė, kokius ga
benamus daiktus Anglija 
laiko kariška kontrabanda. 
Vadinas, Anglija pasiima 
sau “teisę” tuos daiktus 
grobti.

Sovietų užsieninis komi
sariatas dabar atsakė An
glijai, kad jinai visiškai ne
teisėtai įtraukia į kontra
bandos sąrašą paprastus 
gyvenimo reikmenis; tuomi 
Anglija smaugia bepusiškų 
šalių prekybą ir laužo 1909 
m. Tarptautinį Pareiškimą 
su tasyklėmis kas liečia 
laivynų kovą.

Anglija įskaito į kontra
bandos dalykus ir štai ko
kius produktus: kurą, po- 
pierą, medvilnę (vatą), pa
šarą farmu gvvnliams. ava
lus, drabužį, odas, duoną, 
mėsą, sviesta, cukrų ir ki
tus maisto daiktus.

Dėl to Sovietų vyriausybė 
sako:

“Anglijos valdžia fakti
nai paskelbia kontrabandiš- 
kais dalykais daiktus, rei- 
ka linkus žmonių daumio- 
menei...” Tuomi Anglija 
“neišvengiamai veda i ardv- 
ma reikmenų patiekimo ra
miem gyventojam, stato į

didelį pavojų tų žmonių 
sveikatą ir gyvybę ir lemia1 
nesuskaitomas nelaimes 
masėms žmonių.” c

Turky-Rumnny Siūly
mai Sovietams Tai Tal

kininkų Manevrai
Bucharest, Rumunija. — 

Pranešama, kad Turkija ir 
Rumunija rengiasi siųst 
savo atstovus į Maskvą. 
Turkų ir Rumunų valdovai 
siūlysią Sovietams tokią 
sutartį, kuri “galėtų sude
rint” Turkijos duotus pri-

Amerika Sulaikė Išve
žimą Amunicijos už 

79 Mil. Dolerių
Washington. — Kai An

glija ir Franci j a pradėjo 
karą su Vokietija, tai Ame
rika, pagal savo bepusišku- 
mo įstatymą, atšaukė rug
sėjo mėnesį leidimus išga- 
bent iš šios šalies karinius 
įrankius į tuos kraštus. 
Taip Amerika sulaikė išve
žimą Užsakytų karo pabūk
lų Anglijai ir Franci j ai už 
$78,908,476. Tuo tarpu Vo
kietija buvo užsisakius ka
rinių reikmenų Amerikoj 
tiktai už 49 dolerius.

Franci j a ir Anglija dau
giausiai buvo užsisakiusios 
lėktuvų. x Įvairių karinių 
Francijos užsakymų už 
$58,418,113.81, o Anglijos— 
už $14,877,086.52.

Jeigu Jungtinių Valstijų 
kongresas nuims embargo, 
nutardamas praleist gink
lus ir amuniciją kariaujan- 
čiom šalim, tai valdžia 
duos leidimus Franci j ai 
Anglijai išsigabent tuos 
ro pabūklus.

vėl 
ir 

ka-

Susitart būtų galima. Mes 
tam pritariame. Ką mano 
kitos srovės?

Štai darbas, kurį galime 
bendrai dirbti visi lietuviai.

ORAS. — Būsią lietaus ir 
1 šiltoka.

Lietuvos Valdžios
Įgaliotiniu Vilniuj

(Telegrama iš Kauno)
Iš Lietuvos pranešama, 

j kad Lietuvos vyriausybė iš- 
, leido speciali Vilniaus pri
jungimo prie Lietuvos įsta
tymą. Vyriausybės įgalioti
niu Vilniuje paskirtas bų-

vęs Klaipėdos Krašto gu
bernatorius, Kauno miesto 
burmistras p. Merkys.

Manoma, kad Lietuva ga
lutinai Vilnių perims šį šeš
tadienį, spalių 28 d.

Browder Prašo Skolint 
Gynimui Komunistų 

Pilietinių Teisių
Amerikos Komunistų muose paprastai skiriama 

Partijos generalis sekreto- tik 500 iki tūkstančio do- 
(rius Earl Browder atsišau- lerių parankos; bet iš 

‘ i reikalavo 10žadus Anglijai ir Franci j ai j vjsus laisvę mylinčius' Browderio
su pirmiau darytais Sovietų amerikiečius, kad skolintų tūkstančių. Panašių nežmo-
pasiūlymais Turkijai. po $10 ar daugiau sudaryt i niškų užstatų reikalauja ir 

(Tai, žinoma, Anglija ir fondą užstatų, kitaip vadi-1 už kitus areštuojamus, per- 
Francija ragina Turkiją ir namų “belų,” parankų bei sekiojamus, komunistus. 
Rumuniją siūlyt Sovietam, kaucijų, ir gynimui komu- 
kokią “suderinančią” sutar- nistų pilietinių teisių abel- fondas užstatams ir komu- 
tį. Tuomi Anglija ir Fran- nai. 
ei ja daro naują bandymą 
traukt Sovietus į karinį tai- ( atžagareiviai deda

Dabar s u o r g a n i zuotas

nistų gynimui vadinasi 
jog | “The Defense Committee 

visas for Civil Rights for Com- 
kininkų bloką prieš Vokie-! pastangas, idant atimt iš munists”, o jo laikinas ad- 
tiją. Bet Sovietai permato ' komunistų visas, kad ir pa- resas yra Room 428, 799 
tuos manevrus Anglijos ir prasčiausias, pilietines tei- Broadway, New York City. 
Francijos imperialistų.)

Browderis nurodo,

sės. O kai jie areštuoja ko- Fondas vadovaujamas Eli- 
munistą, tai užstatų-bond- zabethos Gurley Flynn ir 

Saugūs ir Sveiki Jūrininkai' sų kompanijos atsisako už- Roberto Minoro.
Amerikos Laivo, Kurį Na- statyt bent vieną centą už 

ziai Užgrobė

Washington, spal. 26. — 
Sovietų vyriausybė prane
šė, jog yra saugūs ir svei
ki visi 41-nas jūrininkas 
prekinio Amerikos laivo 
“City of Flint.”—Tą kon
trabandos laivą suėmė Vo
kietijos šarvuotlaivis ir at
sivarė į Murmanską, šiauri
nę Sovietų prieplauka. Ma-

Imant kad
Browderio areštą, jis buvo 
suimtas už tai, kad “skir
tiniu vardu išdavęs n«s- 
portą.” Tokiuose atsitiki-

Už įplaukiančius pasko- 
i los pinigus šis fondas pirks 

ir paties užtikrintus Jungtinių Vals
tijų valdiškus bonus, mokės 
skolintojams nuošimčius ir 

"ragins paskolas pagal 
eskalavimą.

Lowellio, Našliuos ir Lawrenco lietuviam
Kviečiama Lowellio, Na-

noma, kad amerikiečiai lai- s^ua Lawrenco lietuvius
vo jurininkai dar tebėra 
jame.

Vokiečiai jūreiviai, ku
rie atplukdė “City of Flint” 
į Murmanską, esą paliuo- 
suoti, pagal tarptautinius 
įstatymus.

įsitėmyti, kad šiomis dieno
mis ten įvyks masiniai mi
tingai, kuriuose bus kalba
ma apie pasaulinį karą ir 
Vilnių. Kalbės R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius.

Lowellyj prakalbos1 įvyks

spal. 28 d., 7:30 v. v. Kliu- 
bo salėje, 338 Central St.

Nashua prakalbos įvyks 
spal. 29 d., 2 v. p. p. O’Don
nell salėje, 20 High St.

Lawrencuj spal.
7:30 v. v., Lietuvių Svetai
nėje.

29 d

Pabėgo Dviejų Moterų 
žmogžudė “Pamišėlė”

Phoenix, Arizona. — Pa
bėgo per langą iš beprotna
mio pagarsėjusi žmogžudė 
Winnie Rutha Judd. Jinai

NAZIAI, SAKO, NE- 
GRĄŽINS LIETU

VAI KLAIPĖDOS

METINE SUKAKTIS
LIAUDIES FRONTO

VALDŽIOS ČILEJE

KONGRESMANAI PLIEKIA DIESį, KAD 
JIS PASKELBĖ VARDUS NEVA “RAU

DONO FRONTO” VALDININKU
Washington. — Dauguma bar viešai paskelbė vardus 

kongresmanų komisijos, ku- 563 federates vyriausybės 
ri neva tyrinėja prieš- valdininkų 
amerikinius judėjimus, da-

Milionai Anglijos Dar
bininkų Reikalauja 

Pridėt Uždarbio
London. '— Anglijos mai- 

nieriai, audėjai, mašinų 
darbininkai, geležinkeliečiai 
ir kiti reikalauja pridėt už
darbio. Tai keturi milionai 
organizuotų į unijas darbi
ninkų.

Karas žymiai pabrangino 
gyvenimo reikmenis; todėl 
darbininkai reikalauja 
tiek pakelt jiem algas.

ir tarnautojų, 
kurie- priklausą prie Ame
rikiečių Lygos dėlei Taikos 
ir Demokratijos.

Fašistuojančio Dieso va
dovaujama, tos komisijos 
dauguma apšaukė Ameri
kiečių Lygą dėlei Taikos ir 
Demokratijos kaip “komu
nistinio fronto” organizaci-

bent

NE-SAKO, KAD NAZIAI 
GRĄŽINSIĄ AMERIKAI 

“CITY OF FLINT”

Berlin, spal. 26. — Vokie
čiai sako, kad buvo suge
dus mašinerija amerikinio 
laivo “City of Flint,” ir kai 
jis būsiąs pataisytas, tai iš
plauksiąs iš Murmansko. 
Bet vienas nazių valdžios 
atstovas užreiškė, kad tas 
laivas nebūsiąs grąžinamas 
Amerikai. Nes jisai vežė 
karišką kontrabandą Angli
jai.

Pagal tarptautinę sutar
tį, padarytą Hagoje 1907 
m., tai bepusiškų kraštų 
kontrabandos laivai, už
grobti kariaujančiųjų šalių, 
gali būt atplukdyti į kitas 
bepusiškas šalis ir gaut ten 
maisto ir kitų reikmenų ir 
stovėt tenai, kol jie bus pa
taisyti.

SOVIETAI TIRIA KROVI
NIUS AMERIKOS KON

TRABANDOS LAIVO

Berlin. — Buvo paskleis- 
buvo dviejų teismų nu- ta girdų iš Rygos ir Kau- 
smerkta pakart, kaip žmog-1 no, kad Vokietija vedanti 
žudė. Nes ji 1931 m. nužudė derybas su Lietuva dėlei 
dvi moteris, įgrūdo jų la-1 Klaipėdos. sugrąžinimo Lie- 
vonus į dvi skrynias, nu
siuntė ja$ į geležinkelio sto
tį ir “užčekiavo.” Paskui 
“specialistai” tyrinėtojai (at
rado, kad jos protas esąs 
nesveikas; todėl ji buvo pa
talpinta pamišėlių ligoninė
je. Jinai yra duktė protes- 
tonų kunigo.

Berlin. — Dėl medžiagų 
stokos, nazių valdžia įsakė 
70 procentų sumažint fono
grafų dirbimą.

tuvai. Kiti girdai skelbė, 
kad einą derybos tarp Kau
no ir Berlyno, idant pakeist 
Lietuvos naudai sutartį 
tarp Vokietijos ir Lietuvos 
kas liečia Klaipėdos kraštą.

Bet nazių valdininkai sa
ko, kad Vokietija neturi jo
kios intencijos sugrąžint 
Lietuvai Klaipėdą. Jie už
ginčija ir gandus, pasak ku
rių naziai vedą derybas su 
Lietuva apie pakeitimą su-

• tarties dėlei Klaipėdos.

:.W

Santiago, Chile. — Dar
bininkai daugmeniškai ir 
entuziastiškai apvaikščiojo j laivas sugenda ir būna at- 
vienų metų sukaktį Liau- varytas ~į bepusiškos šalies 
dies Fronto laimėjimo, kur, prieplauką dėlei pataisymų, 
buvo išrinktas Čilės prezi-'tai kariaujančios šalies jū- 
dentu Pedro Aguirre Cerda. I rininkai, užgrobę tą laivą

A.nx- ..... r’:-. gali būt paliuosuoti.—Čilės respublika yra Pie
tinėje Amerikoje.

Prie valdžios rūmų dabar 
susirinko 50 tūkstančių mi
nia ir džiaugsmingai de
monstravo, užgirdama pre
zidento Cerdos vyriausybę; 
Paraduose maršavo milici
ja, darbo unijos ir pažan
gios politinės organizacijos. 
Komunistu ir socialistu va
dai savo kalbose prižadėjo

Pažangūs demokratai 
kongresmanai Voorhis ir 
Dempsey, komisijos nariai, 
smarkiai protestavo ir prie
šinosi, kad Diesas su savo 
sėbrais skelbia kaip “juo
dąjį sąrašą” vardus valdi
ninkų, tos organizacijos na
rių. Tie vardai, beje, buvo 
išvogti iš jos raštinės.

Kongresmanas Dempsey 
vadina tokį jų vardų skel
bimą “prakeikciausiu dar
ini, priešingiausiu ameriko- 
nizmui žingsniu.”

Kongresmanas J. M. Cof
fee viešai smerkia daugu
mą Dieso. komisijos, kad J L., 
nai mindžioja pilietines am
erikiečių teises; kad ta ko
misija tik neva tyrinėja 
prieš-amerikoniškus veiki
mus, o pati elgiasi neame- 
rikoniškiausiai.

Kongresmanas Coffee at
sišaukė į valdžią ir į kon
greso atstovų rūmą, kad 
nupeiktų tokį bjaurų Dieso 
komisijos pasielgimą su mi
nimais valdininkais, taria
mais nariais Amerikiečių 
Lygos dėlei Taikos ir De
mokratijos.

Anglija Sulaikė 500 Be- 
pusišky Laivy neva Dėl 

Jų “Kontrabandos”
Maskva, spal. 26. — So

vietai laikys Amerikos pre
kinį laivą “City of Flint” 
Murmanske, kol ištirs jo 
krovinius ir kol bus patai- savaites; viską iš lėto sau 
syta jo mašinerija.

Sovietai paliuosavo vo
kiečius, atplukdžiusius tą 
laivą į Murmanską, todėl, 
jog tarptautinis įstatymas 
sako, kad jeigu per .karą 
užgrobtas kontrabandiškas

Amsterdam, Holandija.— 
Rolandai laivų savininkai 
skundžiasi, kad Anglija su
laiko jų laivus net po šešias

Berlin. — Jeigu Anglija 
vis dar nesitaikys su Vokie
tija, tai vokiečiai “paleisią 
bombų lietų ant Anglijos,” 
kaip rašo laikraštis Goerin- 
go, Vokietijos oro laivyno 
ministerio.

krečia, verčia ir grobia pa
prastus krovinius, kuriuos 
anglai skaito “kontraban- 
diškais.” Taip nuolat ir sto
vi po tris desėtkus Holandi- 
jos laivų, sulaikytų Angli
jos prieplaukoj Downs.

Pranešama, kad dabar 
Anglija sulaikius 20 preki
nių Amerikos laivų, plau
kusiu su nekariškais krovi
niais į bepusiškas šalis. O 
viso tai anglai šiuom laiku 
yra sulaikę apie 500 laivų 
iš įvairių bepusiškų šalių.

London, spal. 26. — An
glijos ministeris pirminiu- , 
kas 
me, 
imt 
nes

visomis jėgomis remti prez. jiem kaip apsauga nuo Vo- 
Cerdos valdžią. kietijos.”

Chamberlain sakė sei- 
kad Sovietai turėjo už- 
dalį buvusios Lenkijos, 

tai “buvo reikalinga
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Melai, Melai, Melaif^įt
Dabar, kai Lietuva suėjo į glaudesnę 

draugystę su Sovietų Sąjunga, tai rei
kia tikėtis, ir apie ją bus visokių melų 
rašoma, kaip apie pačią Sovietų Sąjun
gą. Dėlto mes turėsime imti kiekvieną 
žinią, paleistą iš Paryžiaus ar Londono 
bei iš kitų panašių miestų dar atsargiau.

Štai iš Paryžiaus atėjo “žinių,” skel
biančių, būk Sovietai plėšią Vilnių! Ne 
tik, girdi, jie iš fabrikų mašinas kraus
tą, bet ir iš gyvenamųjų namų baldus!

Kiekvienas protaująs žmogus,—žmo
gus su, dora,—nusispjaus į tokią žinią, 
nes jis puikiai žino, jog tai yra melas. 
Tai yra Anglijos ir Francijos propagan
da prieš Sovietus. Tokių “žinių” mes esa
me skaitę tūkstančius.

Deja, ši ypatinga “žinia” tūliems lie
tuvių laikraščių redaktoriams patapo di
deliu argumentu prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie ima ją kaipo gryną pinigą. Jie 
rašo editorialus ir apverkia Vilniaus 
žmonių likimą. Jie nurodinėja, būk jie 
jau pirmiau sakę, 'kad Lietuva to iš 
bolševiku susilauksianti. 

C

Mes pakartojame: netikėkit tos rūšies 
žinioms, nes jos yra melagingos. Sovie
tai nevogė nieko iš Lietuvos ir nevogs. 
Sovietai atidavė Lietuvai Vilnių, jie pa
dės jai atsistatyti, susistiprinti.

Vokietijos Blokada
Francijos ir Anglijos valdonai mano 

įveikti Vokietiją pagelba blokados. Kiek
viena blokada yra "bjaurus žygis, nes 
pirmiausiai ji atkreipta prieš civilius 
žmones. Anglai, blokaduodami Vokieti
ją, nepraleidžia ten maisto ir kitų reik
menų. Kiekvienas supranta, kad nuo to 
kenčia ne Hitleris, ne armija, bet pir
moj vietoj moterys, vaikai, seneliai. 
Kiekviena šalis karo laiku armijai ati
duoda viską.

Bet mums atrodo, kad dabartinė blo
kada Vokietijos neturės pasisekimo. Per 
Pasaulinį Karą Vokietija ir Austro-Ven
grija buvo apsuptos iš visų pusių, ir tai 
atsilaikė keturis metus ir keturis mėne
sius. Tada Rusų karo laivynas skandino 
vokiečių laivus Baltijos Jūroj. Dabar 
Vokietija gali pirktis maisto reikmenų 
Norvegijoj ir Švedijoj ir laisvai parsi
vežti per Baltijos Jūrą. Vokietija pirks 
maisto ir Sovietų Sąjungoj. Jai- atdaros 
duris pars ivežti reikmenų iš - Danijos, 
Italijos ir Balkanų valstybių, kaip tai— 
Jugoslavijos, Vengrijos, Rumunijos, Bul
garijos ir Turkijos. Todėl; mūsų suprati
mu, dabartinė Anglijos ii1 Francijos; blo
kada prieš Vokietiją neturės uužitektino 
svorio ir šauksmas “badu pairnt’Yvar- 
giai pavyks.

Greta to, mes matome, kad nepaisant 
Anglijos ir Francijos blokados, kart-kar
tomis vokiečių laivai pasiekia Pietų Am
eriką ir iš ten išplaukia su reikmenimis. 
Jeigu anglai negalėjo sučiupti tokio mil
žiniško laivo kaip “Bremen,” kurio su
gavimui zujo dešimtys karo laivų, kurio 
išplaukimo diena buvo žinoma, tai var
giai jie galės daug mažesnių laivų su
gauti.

Tuo kartu eina karas ant jūrų. Vo
kietijos nazių subrharinai skandina An
glijos ir Francijos laivus. Anglija jau 
neteko trijų didelių karo laivų, Francija 
—dviejų mažesnių. Anglija ir Francija 
sako, kad jos sunaikino per 20 vokiečių 
submannų, bet vokiečiai tvirtina, kad

Popierinė Lenkijos Valdžia
Buvusi Lenkijos valdžia pabėgo Ru

munijon dar tada, kada dalis lenkų armi
jos mušėsi su vokiečiais prie Varšavos. 
Paryžiuj susidarė nauja Lenkijos val
džia. Francijos ir Anglijos valdonams 
yra reikalinga tokia ant popieros Lenki
jos valdžia, kad daugiau pateisinus iš jų 
pusės vedamą imperialistinį karą. Tai 
naujai valdžiai pasidavė visi Lenkijos 
užsienio atstovai, o tais atstovais yra 
tiktai kunigaikščiai, grafai ir princai.'

Anglijos imperialistai, norėdami, kad 
kaip nors. Sovietų Sąjungą,įtraukus sa
vo pusėn1 karan prieš Vokietiją, užsienio 
ministerio sekretoriaus pono Butler lū- 

’ pomis ‘pareiškė, kad Anglija nekariaus 
prieš Sovietų Sąjungą, nes ji neturėjo su 
Lenkija sutarties prieš SSSR, o turėjo 
tik prieš Vokietiją, kad jeigu bus at- 
steigta Lenkija, tai Anglija nereikalaus 
iš Sovietų Sąjungos, kad Vakarų Ukrai
na ir Baltarusija, o suprantama ir Vil
nija, būtų vėl Lenkijai prijungtos.

Tas pareiškimas naudingas Anglijos 
imperialistams, nes-jie pagelba tokių pa
reiškimų mano laimėti į savo pusę So
vietų Sąjungą. Bet Lenkijos ant popieros 
gyvuojanti valdžia ir jos atstovai tuo- 
jaus iškėlė protestus. Jie reikalauja ne 
vien Lenkijos, bet Vakarų Ukrainos, 
Baltarusijos ir Vilnijos. Protestuoja jie 
Londone, Paryžiuj ir kunigaikštis Po- 
tockis Washingtone, ypatingai, labai 
smarkiai protestavo prieš Sovietus, kam 
jie perdavė Lietuvai Vilnių ir prieš Lie
tuvą, kam ji priėmė.

Šumija Lenkijos popierinės 'valdžios 
atstovai. Garsiai kalba jos generolai Pa
ryžiuje ir Londone. O tuo kartu gyveni
mas eina savo keliu. Mums atrodo, kad 
Sovietų Sąjungai spaudžiant greitai bus 
sudaryta pačioj Lenkijoj valdžia. Iš Ru
munijos jau buvo pranešimas,, kad susi
darius nauja Lenkijos valdžia atsisakys 
nuo buvusių Lenkijos užgrobtų Sovietų 
Sąjungos, Lietuvos ir Vokietijos terito
rijų, veiks tik Lenkijoj. Jeigu taip,.tai 
tada Paryžiuj popierinė Lenkijos val
džia ir pasiliks tik ant popieros, taip, 
kaip ten ilgai gyvavo Rusijos cariška 
valdžia. ________

Liaukitės Skandalinįsi!
“Naujienose” įdėtas milžiniškas per 

visą puslapį antgalvis: “Komunistai or
ganizuojasi Pabaltijo valstybėse...” 
Aišku, tokia žinia “Naujienoms” yra la
bai baisi. Tačiau ji mums ir visiems 
tiems, kurie dalykus supranta, nėra jo
kia žinia.

Ar tik dabar Pabaltijos kraštuose (ir 
visam pasaulyj) komunistai organizuo
jasi? Aišku, ne! Jie jau senai organiza
vosi ir organizuojasi. Jie palaikė savo 
komunistines partijas tiek Latvijoj, tiek 
Lietuvoj, tiek Estijoj, tiek Suomijoj.

Bet “Naujienų” redaktorių nugąsdino 
tas faktas, kad Latvijos vyriausybė iš
leido iš kalėjimų 40 komunistų. Tai skan
dalas,, anot Grigaičio! Juk jei jis įmany
tų, tai kiekvieną komunistą lašfe vandens 
paskandintų.

Ne kitaip dėlto yra nusiteikęs ir 
“Draugas.” Ir jis skandalina. Ir jam 
baugu, kad 500 Lietuvos politinių kali
nių gali būti išlaisvinti.

Mes, atvirai pasakysime, džiaugiamės 
tomis žiniomis, kurios kalba apie politi
nių kalinių išlaisvinimą. Mes visuomet 
stovėjome už tai, kad Lietuvos politiniai 
kaliniai, anti-fašistai turėtų būti amnes
tuoti. Tam pritaria milžiniška Lietuvos 
intelektualų dalis. Dėl amnestijos pasi
rašė ir buvusieji Lietuvos prezidentai, 
dr. Grinius ir p. Stulginskis, ir visa eilė 
kitų žymių visuomenininkų.

Be to, mes manome, kad Lietuvoj bus 
atsteigta ir demokratinė santvarka. Mes 
to troškome ir to trokštame dėlto, kad 
mums brangį yra Lietuva,' josios žmo
nės. Mes žinome, kad juo tauta laisves
nė, juo žmonės gražiau gyvens, tuo ji 
bus galingesnė visokiems pavojams at
mušti !

Taigi jūs, ponai, liaukitės .skandalinęsi. 
Patapkit nors kartą žmonėmis!

j

Delegatai rūpinimuisi tremtiniais ir pabėgėliais iš faši^inių kraštų. Jie. neęej-*^ 
hai turėjo konferenciją Washingtonė?kl
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Jungtinės Valstijos, “ne
utrališkos,” jos “nesikiša” į 
Anglijos ir Francijos iš 
vienos pusės ir Vokietijos, 
iš antros, imperialistinį ka
rą. Bet užtenka atsisukti 
radio priimtuvą, arba paim
ti kapitalistihį laikraštį, 
kad pamatyti, juk to “ne- 
utraliteto” nėra nei per 
plauką. Jungtinės Valstijos 
pilniausiai stovi Anglijos ir 
Francijos pusėj, tuo pat 
kartu kapitalistinė spauda 
purvais drabsto Sovietų Są
jungą, tik už tai, kad So
vietu milžiniška šalis atsi
sakė būti paklusni Cham- 
berlaino ir Daladier impe
rialistinei plėšimo politikai, 
kad Sovietai tikrai laikosi 
bepusiškumo. '

Anglija ir Francija veda 
karą po gražiais obalsiais: 
Prieš hitlerizihą! Bet juk 
ir pereitą imperialistinį ka
rą vedė po obalsiu: prieš 
kaizerizmą, o kada karą 
baigė, tai1 kaizerį “užmir
šo.” Jis ir- dabar laisvas 
Holandijoj, bet tada uždėjo 
retežius ant Vokietijos, tais
laikais, revoliucinės liau
dies. Vargiai pavyks dabar 
apgaut ką, kad Anglijos ir 
Francijos valdonai arba 
Wall Stryto kapitalistai yra 
priešhitleriniai. Juk dar 
taip neseniai jie ^išvien 
smaugė Ispanijos liaudį, su
draskė Čechoslovakiją, visi 
riktavo Hitlerį karui prieš 
Sovietų Sąjungą, ant Uk
rainos ir linkėjo jam pasi
sekimo !

Jungtinių Valstijų kapi
talistai mato gerą progą 
pasipinigauti iš karo, o čia 
dar New Yorko bankuose 
guli Anglijos ir Francijos 
auksas—apie penki bilionai 
dolerių yęifįės. Kapitalistai 
skaito jį jau savo, bet čia 
“kliudo” tas “embargo.”

Prieš karo pradžią An
glija Ir Francija buvo už
sakę Amerikos fabrikuose 
1,300 karo orlaivių. Fabri
kai juos gamina ir labai 
skubina. Sako, kad paga
mintus “krauna” į sandė
lius! Tik tada atsistoja 
klausimas: tai kokia nauda 
Anglijai ir Francijai, jeigu 
tie lėktuvai kraunami į 
sandėlius? Kam tada An
glija 18 d. spalių užsakė A- 
merikos fabrikuos dar 3,000 
karinių lėktuvų, o Francija 
2,750, už kuriuos bendrai 
sumokės g a m i ntojams 
$350,000,000? Prie to, pas
kelbta, kad francūzų mil
žiniškas garlaivis “Nor
mandie,” .kuris nuo1 karo 
pradžios stovi New Yorko

lių pelnus! Juk ne be reika
lo? Až^nas Frank L. Klucįk- 
hoiT? rašo iš Washingtofio, 
kad jau padaryta planai 
greitam mobilizavimui 1,- 
000,000 vyrų į armiją, kuri 
būtu visa kuo aprūpinta.

V. S.

ŠYPSENOS
ŠYPSENŲ REDAKCIJOS 

ATSAKYMAI
i

Kunigo Giminei. — Drau- > 
ge, ačiū už šypsenas, kurias 
prisiuntė t. Geros ir tilps 
“Laisvėj.”
. Ir daugiau panašių pa
rinkite.

prieplaukoj, yra ruošiamas 
tam, kad jis galėtų paimti 
300 karo lėktuvų, išvežti į 
jūras, pavežti arti Europos 
ir paleisti juos skristi, o 
patsai grįžti atgal į New 
Yorką pasiimti daugiau. Ir 
visa tai atliekama prie mū
sų šalies “neutraliteto!”

Visas svietas žino, kad 
Kanada yra dalis Anglijos 
imperijos, kad ji pagal 
Chamberlaino komandą pa
skelbė Vokietijai karą, bet 
gi Jungtinės Valstijos pa
sisakė gins Kanadą. Reiš
kia, ir čia būsime “neutra- 
liški.”

Kanadoj anglai imperia
listai rengiasi statyti 100 
orlaivių laukų, kaip rašo iš 
Ottawos ponas John Mac- 
Cormac. Jų išstatymas ir 
įrengimas atsieis apie $700,- 
000,000. Iš Jungtinių Vals
tijų fabrikų ten bus prista
tyta Anglijai ir Francijai 
karo orlaiviai, o iš Anglijos 
atvežti jauni vyrai ir moki
nami orlaivininkystės, ruo
šiami karui prieš Vokieti
ją. Vokietija, būdama kare

praeityj buvo atsitikimų, 
kad ginkluotus laivus ne
įleido į Amerikos prieplau
kas, kad ši šalis galėtų iš
laikyti tikrą savo neutralu
mą. Bet kada rugsėjo 16-tą 
dieną į New Yorko prie
plauką atplaukė Anglijos 
laivas “Aquitania” pasista
tęs kanuoles ir atvežė 669 
amerikiečius; o kelios die
nos vėliau antras anglų 
laivas “Mauretania” vėl at
plaukė apsiginklavęs 6-šių 
colių kanuolių gerklėmis ir 
atvežė 312 amerikiečių, tai 
tada niekas ant tų laivų ka
nuolių nejieškojo. Vis tai 
mūsų “neutralitetas.” Vis 
tai “bepusiškumas.”

Jeigu mūsų krašto .val
džia' ir toliau laikysis tokio 
“neutraliteto,” tai galime 
būti tikri, kad labai greitoj 
ateityj Jungtinės Valstijos 
bus įveltos į karą, kad vėl 
milionai jaunų vyrų bus 
mobilizuota ir vežama į 
Franciją> kad jie numirtų 
už kapitalistų reikalus, už 
amunicijos ir ginklų kara

Vienintelė Valstybė 
Europoje

“Lietuvos Žinios” rašo, 
kad iki šiol buvo. tik dvi 
valstybės Europoje be civi
linės metrikacijos, o dabar 
antrajai, tai yra Lenkijai, 
žlugus, Lietuva pasilikusi 
vienintelė.

Tai irgi savo rūšies pasi
žymėjimas.

-------- /
Laimėjo ▼

Tik spėjo Antanas užsa
kyti alaus bokalą, kai įėjo 
jo draugas Vytas.

—Antanai, einam laižybų 
iš 10 et., kad aš išgersiu ta
vo alaus bokalą ir tu to 
nepas tebesi.

Antanas susidomėjo ir 
susilažino. Vytas atsisėdo 
ir alų bematant išgėrė.

—Bet aš mačiau, — sušu
ko Antanas.

—Tu laimėjai, — atsakė 
Vytas ir ištraukė 10 et.

Visiškai Skirtinga 
.•TrSavo žmoną aš vedžiau "J 

todėl, kad jį buvo visiškai 
skirtinga nuo kitų mano 
pažįstamų moterų.

—O kuo ji skyrėsi?
—Ji buvo vienintelė, kuri 

sutiko už manęs tekėti.
(Surankiota)

su Anglija ir Kanada turi 
pilniausią teisę bombarduo
ti tuos orlaivių laukus. Na, 
Jungtinės Valstijos, būda
mos “neutrališkos” gins Ka
nadą ir trauks mūsų šalį 
į karo žiotis!

Pagal tarptautinius susi
tarimus jūros tik ant trijų 
mylių nuo krašto skaitomos 
savomis, kur jos nėra įsi- 
davę į vienos valstybės 
sausžemį. Jungtinių Valsti
jų vadovystėj amerikinės 
respublikos skelbia, kad ant 
300 mylių nuo krašto bus 
skaitomi “savi vandeųysf^ o 
prezidentas Roosevejtas pa
reiškė, ’kad tūluose 'atsitiki
muose gal būt net ant L00Q 
mylių nuo krašto iidblis1 pa
kenčiami “priešo submari- 
nai.”

Jeigu Jungtinės Valstijos 
tikroj žodžio prasmėj būtų 
neutrališkos, jeigu iš jų ne
būtų gabenami - ginklai į 
Kanadą, kitas Amerikos re
spublikas arba salas ir iš 
ten į Europą, tai kariaujan
čių šalių submarinai ir ka
ro laivai galėtų laikytis 
1,000 ir 2,000 mylių nuo 
Amerikos. Jiems nebūtų 
reikalo prie jos artintis, bet 
kada dabartinis “neutralu
mas” yra tik skraistė, tai 
aišku, kad karo veiksmai 
bus ir Amerikos pakraštyj 
ir tas stums šią šalį į karo 
pražūtį.

Federales valdžios atsto-
vai tris dienas'sulaikę kra
tė vokiečių garlaivį “Bre-

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS 

/

Gerbiami Laisviečiai:
Prašau duoti atsakymą. Aš 

noriu žinoti, kaip bus su Lie
tuva, kas ją valdys? Ar yra 
galima važiuoti j Lietuvą ir 
kokiu keliu ? Taipgi aš no
rėčiau tamstų paklausti Lie
tuvos komunistų adreso. Aš 
rašiau jiems laišką Kaunan, 
tai laiškas sugrįžo su pini
gais. Aš norėjau kokių nors 
knygų giminėms pasiųsti, kad 
jie galėtų žiemą praleisti 
skaitydami. J‘

.Gąvau.:n^o ųsa7 
vaitę laišką Jš Liatuvps. Rasoj 
skundžiasi; kaft* bJlsus skur- 
d a s v i e š p a t a u j ‘ v <¥ < • n j k 1 k ų 
duonai išsikepti bei. valgį iš
virti, nėra -druskos;upėm ;ka- 
rosino su. kuoąij ją^išyiesti. 
Lietuvą ųžplū(įg?^^ visokių 
pabėgėlių ir viskas- be' galo 
brangu.'Jie rašo,. k.ąd vieną 
politinį '“praslKhlfelį’1’ sušau
dė, o kitą nuteikė: ‘dešimčiai 
metų kalėti. Pas juos tik at
rado raudoną vėliavą.

Tai ar tas šėtonas gali at
imti žmogaus gyvybę tik už 
raudoną vėliavą? Aš turiu 
net tris dreses raudonas, tai 
gal jis ir mane sušaudytų.

Taipgi norėčiau paklausti, 
kas darosi su Lietuvos Atsta
tymo Bendrove ? Ar tą keisą 
paėmė advokatas? J. D.

ATSAKYMAS

KLausiate, kas dabar valdys 
Lietuvą. Ją valdys patys lie
tuviai. Sovietų .Sąjunga nesi- 
kiš į Lietuvos, vidujinius rei-

kalus. Tatai aiškiai pažymė
ta sutartyje.

Sakote, kad norėtumėte gau
ti Lietuvos komunistų adresą. 
Jūs turite žinoti, kad Lietu
vos Komunistų Partija yra f 
Smetonos valdžios paskelbta * 
nelegališka. Jinai veikia slap
tai ir todėl nei jūs, nei kas ki
tas negali žinoti bei gauti jos 
adresą.

Jūsų giminių laiškas parodo, 
jog Lietuvoje ir dabartinė vy
riausybė tebetęrorizuoja Lie
tuvos darbininkus. Ji nese
niai bjauriai sukriušino Kau
no- statybos darbininkų strei
ką. S’odėl amerikiečiams rei
kia nenuilstančiai reikalauti, 
kad Lietuvoje būtų sugrąžinta 
demokratinė santvarka, kad 
būtų leista visoms partijoms 
laisvai ir viešai veikti, kad 
būtų paliuosuoti politiniai ka
liniai ir tt. v
•’ Mažai mes težinome apie 
tą nelaimingą Lietuvos Atsta- < 
tymo Bendrovę. Kaip dabar 
atrodo, tai Bendrovės viršytos 
(Strimaitis ir kiti) yra pa
traukti teisman. Juos traukia 
teisman kai kurie šėrininkai. 
Jų kaltinimo aktas tilpo 
“Laisvėje,” turėjote skaityti.

Beje, dar klausiate apie va
žiavimą Lietuvon. Atrodo, kad 
Lietuvon galima nuvažiuoti. 
Bet kokiais keliais ir laivais 
dabar veža, mes neturime 
konkrečių informacijų. Ge
riausia kreiptis prie Lietuvos 
konsulato New Yorke. Kon
sulato adresas yra toks: Lith
uanian Consulate, 16 W. 75th 
St., New York, N. Y. 4
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“SVEIKATOS SPINDULIAI” IR PAPRASTI 
LANGAI; BLOFAS IR TIESA

Neperseniai buvo mada 
neva moksliniai šnekėt ir 
rašyt,, būk ultra-violetiniai 
saulės spinduliai nepereiną 
per paprastą lango stiklą, 
o tie spinduliai reikalingi 
sveikatai. Įvairios kompani
jos, todėl pradėjo gamint 
stiklus, kurie perleidžia 
“beveik visus” ultra-violeti- 
nius spindulius iš lauko į 
kambarius; tai turtingesni I 
žmonės ir davė gražaus pel-; 
no tom kompanijom, pirk
dami “ultra-violetinius” sti
klus savo langams ir bran
giai už. juos mokėdami. Kiti 
fabrikantai pelnėsi ir pelno
si, pardavinėdami ultra-vio- 
letinių spindulių lempas.

NUODIJANT KIRMĖLAITES GRŪDUOSE, 
AR NĖRA NUODIJAMI IR ŽMONĖS? ,

Kai išeina iš laivo žmo- gyvą brudą ir bakterijas, 
nes, tai laivo tarnautojai Hydrocyanic dujos yra 
paprastai prileidžia baisiai vartojamos ir gyvenamiem

Galimas daiktas, kad 
naujas specialis (kvarcinis) 
stiklas praleidžia kambarin 
žymiai daugiau ultra-viole- 
tinių spindulių negu papra
stasis stiklas, nors daugelis 
žmonių ir apsipirko: jie už 
didesnius pinigus gavo pa- Clevelande, b e d a r ydamas 
prastą senovišką stiklą, tik elektrinius bandymus, visai
dėl biznio pakrikštytą “ul- 
tra-violetiniu.”

Kaip ten nebūtų, bet grei
tai buvo sumuštas tvirtini
mas, būk per paprastą stik
lą nepraeiną ultra-violeti
niai spinduliai.

Štai fotografinis paveik
slas ar mokyklos diplomas 
rėmuose po paprastu stiklu 
pakabintas ant sienos kam
baryje; antras stiklas-lan- 
gas, dažniausiai uždaras. 
Tas fotografinis paveikslas 
bei diplomas kabo tokipj 
vietoj, kad ir per langą nie
kad saulė tiesioginiai į juos 

/nešviečia. Bet praėjo keli 
metai, žiūrėk ir nublanko 
profesorių parašai ant dip
lomo; nublanko ir fotogra
fija po stiklu. Kas tai pa
darė? Nagi, ultra-violeti
niai spinduliai, pereidami 
net per du stiklus.

Kiekvienai šeimininkei 
žinoma, jog nuo šviesos per 
paprastą langą pasidaro 
palšesnės popieros, kurio
mis aplipintos kambarių 
sienos, ir nublanksta mate
rijos ant baldų-rakandų to
kiose vietose, kurių nešviti
na tiesioginiai saulės spin
duliai net per stiklą. Tai 
irgi darbas ultra-violetinių 
spindulių.

Tie spinduliai reikalingi 
gėlėms ir kitiems augalams 
dygt ir augt. O a? nedygsta 
ir neauga tie augalai po 
stiklais ir kambariuose už 
paprastų langų, per ku
riuos, kaip buvo pasakoja
ma, tai, girdi, “nepraeiną” 
ultra-violetiniai spinduliai?

Negana to. Paprasta ele-. 
ktros lemputė ar geso švie
sa taip pat išduoda kiek ul
tra - violetinių spindulių. 
Prie tokios šviesos irgi dyg
sta ir auga javai ir daržo
vės, ir tie diegai ir daržo
vės taip pat turi “saulinio” 
ultra-violetinio vitamino.

Saulės šviesa, supranta
ma, yra geriausias ultra
violetinių spindulių šalti
nis; “saulinės” -lempos ir

“ultra - violetiniai” langai 
būna naudingi. Bet ir dėl 
paprastų langų nėra svei
katai pavojaus, ypač, kada 
per juos saulutė vidun “įei
na.” —N.

Mirties Spinduliai 
Kaip Karo Pabūklas

Naziai turį tokių mirtinų 
karo pabūklų, apie kuriuos 
nežiną valdovai Anglijos ir 
Franci jos, kaip grūmojo 
Hitleris talkininkams, jeigu 
jie nesi taikys su Vokietija.

Amerikos karininkai spė
ja, kad vienas tokių pabūk
lų tai gal būsią “mirties 
spinduliai.” Bet apie juos 
šiek tiek žinoma kariniams 
technikams Anglijos ir Am
erikos.

Keli metai atgal vienas 
am er ik ietis mokslininkas

netyčia užtiko savotiškus 
'mirties spindulius; ir tai 
pasirodė baisiausi mirties 
nešėjai. Tais spinduliais jis 
per dalį sekundos užmušė 
balandžius ore už penkių 
mylių.

Dar seniau buvo išmėgin
ti mirties spinduliai vieno 
Anglijos mokslininko, bet 
jais galima buvo užmušt 
tik peles, žiurkes ir žvirb
lius už kokios mylios.

Minimas amerikietis mo
kslininkas net persigando, 
koks baisus karinio žudymo 
įrankis būtų tie jo atrasti 
spinduliai; todėl jis ir už
gniaužė’ savo atradimą.

Kariniams Anglijos ir 
Francijos inžinieriams yra 
žinomi spinduliai, kuriais 
galima sustabdyt automobi
lių ir lėktuvų motorus už 
kokios mylios. Bet jie at
randa, kad tai dar neprak
tiškas karo įnagis.

Kol kas nėra žinios, ar 
nazių mirties spinduliai bū
tų tokie giltiniški, kaip kad 
amerikiečio atrastieji Cle
velande. —J. K.

Karas Yra Mokslo S’opin- 
tojas, Sako Universite

to Prezidentas
Providence, R. I.— Karas 

yra mokslo marintojas, 
kaip kad kalbėjo Brown 
Universiteto pirmi ninkas 
H. M. Wristow susirinkime 
mokslininkų sąjungos.

Anglijoj dabar sumobili
zuoti visi universitetai tar
naut karui, o moksliniai ty
rinėjimai “padėti ant lenty
nos.” Naziai, taupydami lė
šas karui, jau seniai uždarė 
eilę universitetų ir atėmė 
piniginę paramą, kuri pir
miau buvo skiriama gryno
jo mokslo tyrinėjimamę Vo
kietijoje, sakė'prof. Brown.

Nuo karo Europoje nu
kentės ir Amerikos mokslas 
ir, galų gale, dar pablogės 
šios šalies gyvenimas, net 
jeigū Jungtinės Valstijos 
neįsiveltų į karą, kaip išdės
tė prof. Brown.

Liepojaus (Latvijoj) prieplauka, kurią Sovietų Sąjunga išnuomavo 10-čiai me
tų ir dabar naudos savo laivams.

INŽINIERE ATRANDA, KAIP 
PLIENAS APALPSTA

—Ir arklys perdaug ne
veža,—sako žmonės. Bet ir 
plienas nuo perdaug darbo 
pavargsta ir “sustreikuo
ja.”

Plieno pailsimą, turbūt, 
geriausiai žino inžinierė 
Frances H. Clark. Jinai jau 
trylika metų tyrinėja nuo
vargį geležies ir plieno, 
darbu odamasi laboratori
joj Western Union Tele
grafo kompanijos, New 
Yorke.

Pirmiau užtekdavo, jei 
telegrafo viela pernešdavo 
po 30 ar 40 žodžių per mi
nutę; daugiau “nepakelda
vo,” o dabar telegrafo vie
la persiunčia po 300 ir 400 
žodžių per minutę. Ir inži
nierė ' Frances H. Clark, 
mokslų daktarė, yra daug 
prisidėjus, kad šiandien te
legrafas gali aptarnaut tuo 
pačiu laiku kur kas didesnį 
skaičių žmonių ir įstaigų, 
negu bet kada pirmiau.

Ši inžinierė surado tinka-

Minčių Kova, Rūpesčiai dėl 
Karo ir Sveikata

Dažnai žmogus gauna 
peraukštą, nesveiką kraujo 
spaudimą todėl, kad jo min
tys kertasi viena su kita, 
ir jis nepajėgia nusispręst, 
kas reikėtų daryt, ir neran
da sau ramybės, sako žino
mas daktaras Irv. S. Cut
ter, rašantis patarimus am
erikoniškuose laikraščiuose.

Dabartiniu laiku dauge
lis žmonių neduoda sau ra
mybės, besirūpindami, prie 
ko prives europinis karas, 
ir krimsdamiesi dėl esamų 
ir būsimų ten žudynių.

Tatai irgi labai blogai at
siliepia į žmonių nervus, į 
bendrąją jų sveikatą ir tie
sia pamatus įvairioms li
goms, kaip perspėja tas gy
dytojas. Jis pataria daryt, 
kas, pagal geriausią supra
timą, reikia ir galima, o vyt 
šalin bergždžius rūpesčius. 

mesnį plieną bei mišinius 
plieno su kitais metalais, iš 
kurių dirbama telegrafo 
vielos ir jų sujungimai. Ji
nai tyrinėjo ir dar tebetyri- 
nėja, kaip pavargsta plie
nas ir kiti metalai, iš kurių 
gaminama telegrafo vielos; 
ji vis j ieško tinkamiausių 
medžiagų tom vielom. O 
Western Union Telegrafo 
kompanija turi du milionus 
mylių vielų linijų.

Kada bet kuri dalis lini
jos persidirba, pailsta, vir
pa bei atsisako veikti, tai 
inžinierė Frances H. Clark 
gauna iš ten vielos ir pra
deda tyrinėt jos daleles su 
pagalba stiprių mikroskopų 
(sudėtinių p a d i d i namųjų 
stiklų), ir mikroskopiškai 
nutraukia fotografinius pa
veikslus tų vielų dalelių. 
Fotografijos “kamera”-apa- 
ratas, kurį jinai vartoja, 
“padidina” tas vielų daleles 
pustrečio tūkstančio sykiu. 
Tada mokslininkė smulk
meniškai mato atmainas, 
kurios pasidarė vieloje dėlei 
pailsimo nuo nepakeliamo 
darbo.

Pailsusias, a p 1 e i p usias, 
vielas jinai egzaminuoja, 
kaip koks gydytojas, kuris

Kaip Aukštai ir Kuom Nu
šaunami Lėktuvai

30-to kalibro priešorlaivi- 
niai kulkasvaidžiai gali nu
kirst lėktuvą 3,000 pėdų 
aukštyje; 50 kalibro kulka
svaidžiai gali numušt lėk
tuvą 14,000 pėdų aukštyje; 
bet nuskint lėktuvą 25,000 
pėdų aukštyje jau reikia 
priešorlaivinės kanuolės.

Naujoviškas lėktuvas- 
bombanešis gali gana gerai 
nutaikyt bombas, mėtyda
mas jas iš 35 tūkstančių 
pėdų aukščio. Bet dar nėra 
tokios priešorlaivinės ka
nuolės, kuri galėtų nukirsti 
lėktuvą aukščiau kaip 30 
tūkstančių pėdų nuo žemės, 
sako kariniai Amerikos in
žinieriai.

skrodžia mirusiojo lavoną, 
norėdamas sužinot, kodėl 
žmogus mirė.

I n ž i n i e rė Frances H. 
Clark, per tokius tyrimus, 
atrado kas kart geresnį 
plieną ar jo mišinius su ki
tais metalais kaip medžia
gą telegrafo vieloms.

Bet paskiausias jos atra
dimas pasirodė pigiausias ir 
geriausias. Jinai patyrė, jog 
paprastoji, minkštos gele
žies viela puikiausiai tar
nauja kaipo telegramų nešė
ja. Tai visai pigi viela, to
kia kaip vartojama, sakysi
me, pritvirtint blokiniams 
pečių kaminėliams kamba
riuose, kad kaminėlis ne- 
nuvirstų. Tik ši viela iš pa
viršiaus nulydoma plonyte 
žievele parinktinio plieno, 
kad abelnai ilgiau laikytų; 
bet kaipo telegramų perda
vėja, tai paprastoji geleži
nė viela lygiai gerai veikia 
ir be jokio plieno “apvalka
lo.” , —N. M. 

Elektrinė “Akis” Matanti 
Besiartinant Mirtį 

_________ _____ /

Naujai išrastas švieso-el- 
ektrinis prietaisas, vadina
ma elektrinė “akis” pastebi 
ir atžymi, kokios atmainos 
darosi kraujyje sergančio! 
Žmogaus. Ta elektrinė 
“akis” užtėmi ja nesveikas | 

: atmainas ir kraujyje dar! 
tikrai nesergančiųjų. Su jos 
pagalba esą galima pažint 
ir besiartinančią mirtį, 
ypač pagal oxigeno (deguo
nies) mažėjimą kraujyje, 
ką ši “akis” mato per odą, 
be jokių prapjovimų.

Pranešimas apie šią elek
trinę akį buvo padarytas 
dabar įvykusiame suvažia
vime Amerikos Chirurgų 
Kolegijos, P h i 1 a delphijoj, 
kur dalyvavo keli tūkstan
čiai gydytojų, darančiųjų 
operacijas:

nuodingų hydrocyanic dujų 
į apatines laivo patalpas, 
idant išnuodyti tenai visokį

Šviesa Marių Gelmė
je ir Jų Gyviai

Augalai ant jūrų dugno 
turi gaut saulės šviesos; ki
taip jie neaugtų. Tie auga
lai turi gaut ir vitamino D 
iš ultra-violetiniu saulės 
spindulių. Kitaip nerastu
me šio vitamino riebaluose 
treskos (cod) ir kitų žuvų. 
Nes marių augalai yra tų 
žuvų “daržovės.”

Klausimas: kaip giliai 
saulės šviesa pereina per 
jūrų vandenį? Šį klausimą 
jau kuris laikas tyrinėja 
dr. R. T. Young, profeso
rius Worcesterio Polytech- 
nikos Instituto, ir jis jau 
paskelbė tulus savo atradi
mus, kaip kad:

Per patį vandens pavir
šių praeina gana daug sau
lės šviesos; bet kai ji pa
siekia 150 pėdų gilumą, tai 
99 procentai tos šviesos jau 
“dingsta”. Tokią gilumą pa
siekia tik vienas proncentas 
saulės šviesos.

Bet ar visai tie 99 pro
centai saulės šviesos ten 
dingsta? Ne visai, kaip ma
tome iš tolesnių to profeso
riaus aiškinimų. Jis sako, 
jog marių vanduo “suge
ria” daugius saulės švie
sos. Tai marių {gyviams ji
nai tarnauja ir naktį ir ta
da, kaip būna apsiniaukę.

Nauja Elektros Mašina 
Surasianti Pasaulio 

Branduolį
Californijos Universiteto 

profesorius E. O. Lawren
ce praneša apie naują sta
tomą didžiulę elektro-maši- 
ną, vadinamą ciklotroną, 
kad ta mašina, suardysianti 
“mažiausias” medžiagos da
lelytes, atomą branduoliu- 
kus, ir iš tų skeveldrėlių, 
neapsakomai mažų dulke
lių, galima būsią sužinoti 
pirmykščių medžiagą, iš ku
rios susidaro visi pasaulio 
daiktai, gyvi ir negyvi.

Ta mašina vartosianti 
milžinišką magnasą, sve
riantį 220 tonų ir bombar
duosianti atomų branduo- 
lėlius su 100 iki 200 milio- 
nų voltų energijos.

Prof. Lawrence pranaša
vo, kad su šios mašinos pa
galba galima būsią per
dirbti paprastą druską į 
auksą ir atidengt slaptybes 
pasaulio subudavojimo. Tai 
būsianti tokia galinga elek- 
tro-mašina, kad jinai ei
sianti į grumtynes dėl čam- 
pionato su pačiu “dangaus 
tėvu” Perkūnu.

Mašina statoma Califor- 
nijos Universitete ir lėšuos 
apie 750 tūkstančių dol.; 
bet tai kaina tik trejeto ka
rinių lėktuvų-bombanešių, 
arba dešimta dalis tiek, 

butam apvalyt nuo blakių, 
tarakonų ir panašių negeis
tinų “burdingierių.”

Bet paskui laivas ar na
mas turi būt kuo geriausiai 
išvėdintas. O jei ne, tai pa
sitaiko liūdnų dalykų: nuo 
tų nuodų likučių apsinuodi
ja arba ir nusinuodija žmo
nės.

Dar blogiau, kad šie hyd
rocyanic dujų nuodai yra 
vartojami apvalyt dideliuo
se sandėliuose grūdus bei 
miltus nuo kirmėlaičių ir 
vabaliukų. Ir jau yra žuvęs 
didokas skaičius darbinin
kų, kurie įėjo į tokius san
dėlius po to, kai sandėliai 
buvo jau “išvėdinti.”

Bet tegu sandėlis bus ir 
gerai išvėdintas, ar jūs ma
note, kad tuomi jau išvė
dinti ir visi nuodai iš grū
dų ir miltų? Ne. Juk dalis 
nuodų turi pasilikti grūduo
se ir miltuose, kaip apsauga 
nuo tų gyvių prisiveisimo iš 
naujo. To reikalauja biznis. 
Bet, suprantama, dėl to ne
jučiomis nukenčia sveikata 
daugybės žmonių-vartotojų.

Ar negalima būtų kitaip 
palaikyti grūdus ir miltus 
švarius, be tokių smarkių 

i nuodų? Galima. Bet tada 
| reikėtų pačius grūdus ir 
miltus dažniau vėdinti, lai- 

. kyti juos patalpose su tan- 
! kiais oro praėjimais; tam 
tikrais prietaisais varyti 
per juos orą, arba jei'gu 
jau ir vartot kokias chemi
nes dujas, tai daug švelnes
nes negu ta mirtinoji hy
drocyanic duja.

Ale kodėl grūdų ir miltų 
trustai ir spekuliantai to 
nedaro? Todėl, kad šitoks 

i sveikesnis apsaugojimas tų 
produktų kur kas brangiau 
kaštuotų, ir mažintų pelnus 
tiem ponam.

Išradimas Pažint Hydro
cyanic Nuodų Dujas

Dabar yra užpatentuotas 
amerikiečįo R. W. McAllis- 
terio išradimas, su kuriuom 
galima būsią pažint, ar už
tenkamai yra išvėdinta pa
talpa, kuri buvo hydrocya
nic dujomis apvaloma nuo 
gyvojo brudo. Išradimas 
toks: Stikliniame vamzdely
je yra įkišta pluoštas me
džiagos, pagamintos iš alu- 
minos. Medžiaga reta, su 
skylutėmis, plyšiukais ir 
tarpeliais. Jinai aptepta 
chemikalu vadinamu o-toli- 
dine. Ir kur būna hydrocy
anic dujų, tai šis chemika
las maino savo spalvą. Kuo 
daugiau šių dujų, tuo ilges
nė dalis tos medžiagos per
maino savo spalvą.

Tai šį įrankį įnešus ar* 
įdėjus į išvėdintą patalpą, 
galima būsią pažint, ar jau 
saugu žmonėms eit į ją ar 
ne. —N. M.

kiek lėšuoja tik vidutinis 
šarvuotlaivis.

Pranašavimai šaunūs, bet 
ar jie išsipildys, tai dar 
klausimas. —K.
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Sensacija ir Istorija
Rašo J. Baltrušaitis

myno nešienautą lanką, arba i 
žąsys sulenda į jo kviečius. 
Jisai tuos svetimus 
kus

Sensacija paprastai vadina
ma navatna laikraštinė žinia, 
dikčiai padidintas, išpūstas 
įvykis, beveik visai melagin
gas. Sensacijoje yra kiek 
nors tiesos, bet ją sunku su
rasti beskaitant. Sensacines 
žinias aš šitaip skaitau: iš 
pradžios imu tik kelias eilutes 
iki paaiškėja, kokis dalykas 
čia aprašomas. Supratęs da
lyko esmę, žiūriu į korespon
dencijos galą, ten j ieškau 
teisybės. Ta pabaiga tankiai 
būva nukelta į tolimesnį pus
lapį, — apie trečia ar ket
virta korespondencijos dalis. 
Ji būva paprastai įsprausta į 
tarpą skelbimų, visai nežymi.

Sensacinių laikraščių dauge
lis visai neskaito. Hearsto 
laikraščiai visi s e n s a c i niai. 
Beveik visi kapitalistų laik
raščiai daro dideles ar ma
žas sensacijas. Bet yra ir to
kių, ką netaip pašėlusiai sen
sacingi. Pavyzdžiui imsime 
Scripps-Howard o dienraščius. 
Čionai net apie darbininkų 
judėjimus žinios būna tankiai 
neabejotinose ypač jeigu jos 
iš tolimesnių miestų, tai jos 
teisingos. Tik kai judėjimas 
pradecia pulti, streikas ima 
silpnėti, tai jie pradeda ne
teisingai rašyti. Jie stengias 
primušt judėjimą darbininkų, 
tuomi pagelbėt darbdavių 
klesai. Vietos gi žinios apie 
darbininkų judėjimą tankiai 
būva suktos, o tai dėl to, kad 
dienraščio bosai turi artimus 
su kitomis kompanijomis rei
kalus; be to, gauna ir riebiai 
apmokamų skelbimų.

Kartais darbininkų sujudi
mas būva iš pradžios simpa
tiškai aprašomas, o kompani
ja lyg ir paneigiama. Jeigu 
streikas tęsiasi ilgiau, tai, žiū
rėk, po dviejų-trijų savaičių 

. _tos kompanijos skelbimas uži
ma kokį puslapį tame dien- 
raštyj. Tada jau nelauk, kad 
dienraštis teisybę apie darbi
ninkų reikalus rašytų!

Taip daro ir “nesensaciniai” 
dienraščiai. Jų žinios apie Eu
ropą gana teisingos, 
jos ir Italijos 
glostomas.
Jungtinėms Valstybėms 
mynė ant

daug darbo patikrinimui isto
rinių davinių. Išaiškinant ko
kį vieną dalyką, turi pažinti 
to dalyko aplinkybes, ideolo
gijas ir viską, kas dėjosi to 
dalyko vykimo laiku. Iš isto
rijos negalima išpešti vieną 
dalykėlį ir jį vieną išaiškinti, 
nepaisant jokių 
nesvarstant tos 
sios ir tt.

gadynės dva

rious pavyzdį.kokį 
“gyvulius teisme.” 
“Vilnyje,” kad ne-

Imsime 
štai, apie 
Aš rašiau 
galima imti kaipo tikrą pini
gą tos viduramžių istorijos, 
ką parašė koks anglas ar 
francūzas, apie gyvulius “kri
minalistus,” suareštuotus, at
vestus į teismą, teisiamus vi
sa teismų procedūra, pagalios 
nuspręstus mirties bausmei.

Aš rašiau vėliaus jau apie 
žmones, apie jų “Istorines 
Nesąmones” ir įžangoje pri
miniau “gyvulius teisme,” sa
kydamas :

“Kaikas, man rodos, pavy
ko man išaiškinti, jeigu ne 
visai gerai, tai bent tiek, kad 

pasirodo ne toki kvai- 
jie yra kartojami is- 
Juk negalima many- 
pavyzdžiui, kiaulė

nesudraskytų.” 
gruodžio 7 d.

kaltinin- 
parsivaro pas save, su

varo į kokį ankštą tvartuką. 
Pasikviečia du kitus kaimy- 
nus-gaspadorius. Tie ateida
mi duoda žinią prasikaltusių 
gyvulių gaspadoriui, 
kur yra jo gyvuliai 
grebežiavoti.” Eina 
Ten būva teismas,
savoja” kiek “iškados” 

Tie du (kartais

pasako, 
— “už- 
visi ten. 
“Aptak- 

pada- 
ryta. Tie du (kartais trys) 
neužinteresuoti kaimiečiai, da
bar teisėjai, nusprendžia, kiek 
“iškadadarių” gyvulių savi
ninkas turi atlyginti savo kai
mynui. Paprastai susitaiko: 
“iškada per pusę.” Tada gy
vulius paleidžia, galite varytis 
namo, tik daugiau neleiskit į 
mano kviečius!

Ar jūs negalit iš to savo 
įvykio padaryt “viduram
žius”? Tikrai galit. Pasaky
kit, kad gyvulius “suarešta
vo,” sugrūdo į ankštą tvartu
ką, taigi kankino, dvasino, 
oro nedavė kvėpavimui, badu 
marino, teismą darė, o tai vii 
dėl to, kad tie gyvuliai buvę 
“nedori,” “prasikaltę” su “pil
nu protu” (na, ir pilnu pil
vu) bedarydami žmogui “iš- 
kadą.” Tikri viduramžiai!

žodis apie šių dienų istori
ja.

Įsivaizdinkime būsimą isto
riką, net gi teisingą, tik ne 
moksliškai apsukrų. Po 30 ar 
50 metų jisai paims 1938-39 
metų “Naujienas,” “Dirvą” ir 
kokį Hearsto dienraštį ir pa
rašys istoriją apie socializmą, 
komunizmą, demokratiją, tau- 
tininkiją... Na, ar jūs ma-

Šift

Iš kaires j dešinę: Kalifornijos gubernatorius Olso- 
nas, adv. Davis, Folsomo kalėjimo perdėtinis Plum

per ir Warren K. Billings’as, tuojau po to, kai 
Billings’as buvo išleistas iš kalėjimo.

A '
raįąjaji, < "'I

not, kad tai nebus “viduram
žiai”? šiaip ar kitaip, bet 
užtikrinu jus: bus tai sensa
cijų velniava, o ne istorija! 
Tik pamanykite: “asilėliai iš 
Stalino nešventinto tvarto”.. 
Istorikas, nežinodamas tikro 
dalyko, norės paaiškinti: asi- 

, bet 
tvartą 

kilo

lėliai turėjo būt -šventi, 
pateko į nešventintą 1 
kaimyno Stalino ir iš to 
ergeliai kelių kaimynų, 
tu va turėjo orjentuotis į 
myną Hitlerį, padaryt 
mą ir nuspręsti, kad visi tvar
tai turi būt šventi.

Nejieškokim viduramžių 15-

kai- 
teis-

tam šimtmetyje: juos turim ir 
šiame 20-tame šimtmetyje, 
čia yra sensacingų istorijų 
daugiau, negu senosios Bur
gundijos kiaulėse.

Laukiniai ir Civilizuotieji

Mokslininkai, filozofai jau 
seniai yra pasakę, kad didelio 
skirtumo nėra tarpe vadina
mų laukinių žmonių ir augš- 
tai civilizuotųjų žmonių. Jų 
tiktai paviršutinumas skiriasi 
— būdas gyvenimo, kultūra__
o vidujinės spėkos, protas,

dvasia pamatinio skirtumo ne
turi. Amerikos nepriklauso
mybės deklaracijoje pasakyta, 
kad “visi žmonės gema ly
giais.” Tą visi mokslininkai 
savo tyrimais patvirtina. Ly
gūs netik Amerikoj ir Euro
poj, bet visam pasaulyj. Jei
gu toje deklaracijoje lygybė 
buvo menama teisėmis visuo
menėje, tai mokslininkai ran
da lygybę kūno ir proto su
dėjime. Bent kokių “lauki
nių žmonių vaikus galima iš
mokinti taip, kaip ir mūsų 
vaikus.

tokį ligonį vadina “navatnu” 
arba 
kaip

“keistu.” Lygiai taip, 
ir mes kalbam apie sa- 
protiškai sumišusį. Jie 
neįsileidžia į savo pa- 

nerengia ceremonijų
tokio 1 
žmonį; 
įvezdinimui jų į suaugusiųjų 
tarpą. Tenai serga tokiomis 
proto ligomis, kaip ir civili
zacijoje. Tiktai paranoidų 
esą ten mažiau. Paranoidai 
turi navatnas idėjas ir jomis 
didžiuojasi, pagalios ima blū- 
dyti. Neišgydoma liga. Psi- 
chijatrai dabar Hitlerį vadi
na paranoidų.

J. Baltrušaitis.
Proto liga taip pat vienaip 

pasireiškia tamsiausioje Afri
koje ir vyriausiame Jungtinių 
Valstybių mieste. Taip sako 
psychiatras daktaras J. B. F. 
Laubscher. Jisai nutraukė ju
damus paveikslus Pietų Afri
kos bepročių ligoninėje; ne
seniai rodė juos mokslinin
kams Washingtone. Jisai sa
ko, kad tie tamsūs žmonės 
taip pat susergk protu, kaip 
ir baltieji Ameiikoje. Ir jie

ANGLAI SUNAIKINĘ 
NAZIŲ SUBMARINE
London. — Anglijos val

džia skelbia, kad Vokietijos 
submarinas užpuolė • vieną 
prekinį Anglijos laivą. Lai
vas kovojęs prieš submari- 
ną; laivui į pagalbą atplau
kę kariniai Anglijos laivai, 
kurie ir paskandinę subma
rine

A i rusas "i ui o n at i c ;1
Gražiai {renetą Susiėjimams {staiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
✓ynai, geriausių 
‘r«vorų alus ir 

ėlius Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

■■■*■■-T......
Kiekvieną subatz 
karšta vakarienė 
Atskira* kamba 
•*vs. užėjimu m 

moterimis Ned» 
Horn is atdara- 
nuo 1 valando*

126 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Brooklyn, V Y
Tel Evergreen 4-950X
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Ku-

būt,

C. “Laisvėje” 
m.) rašo taip 

Teismus prieš gy- 
apie

IseV, ° ’ u ce»laS

žemyn, žemyn.

0 F

M

Yorko Mieste

Vokieti- 
fašizmas ne- 

Kai Vokietija 
už-

kojos spauduko 
Pietų Amerikos biznyje, tai 
dabar tie laikraščiai tankiai 
smarkiau, net sensacingiau, 
ką nors parašo prieš Hitlerį. 
Bet apie Sovietų Sąjungą da
bar jau net pats ponas How- 
ar’as pradėjo sensacijas rašy
ti. Bent du jo straipsniu ma
čiau; net jų pabaigoje nera
dau rimtesnio-nuoseklesnio pa
sakojimo! “Rusija,” girdi, 
silpna. Ji susilpnėjus ypač 
per tai, kad nubaudė mirtimi 
kelis armijos generolus, armi
ja dėl to “susilpnėjusi.” Lygiai 
taip p. Howard kalba, kaip p. 
Hearstas ir mūsų p. Grigaitis. 
Be nuoseklumo, be žiūrėjimo 
į aplinkybes, be jokio protavi
mo! Kas protauja, tas mato 
aplinkybes ir žino, koks pa
vojus gręsė Sovietų Sąjungai 
iš tų generolų ir kitų išdavi
kų pusės. Ištikrųjų protaujan
tis pasakytų taip: Jeigu tie 
išdavikai būtų buvę nesusekti 
ir nenubausti, tai šiandien So
vietų Sąjunga gal būtų jau 
Japonijos, Vokietijos užpulta 
ir joms duotų pagalbą viena 
kita “demokratija”! Yes, mū
sų “demokratai” neturėtų lai
ko barškėti-juoktis iš mūsų, 
kad aukavom į Lietuvos “gin
klų fondą” (panašus juokas: 
“nė cento Lietuvai!”); jie 
steigtų ginklų fondą prieš So
vietų Sąjungą!

—o—
Ne tik einamųjų žinių sen

sacijos gali būti. Istorija ne
retai taip pat padaroma sen
sacijų dalyku.

Istorija sudaroma iš užsili
kusių senų užrašų, dokumen
tų. Norėdami susekti tikrą 
tiesą, mokyti istorikai turi

dalykai 
Ii, kaip 
tori joj e. 
ti, kad,
buvo teismo nuteista mirties 
bausmei už sudraskymą kūdi
kio. Tai buvo nubaustas tur
to pabauda ūkininkas, kurio 
daiktu, turtu buvo ta kiaulė. 
O kiaulę reikėjo užmušt dėl 
to tik, kad ji daugiau žmoniš
kų kūdikių 
(žiūr. “Viln.” 
1938 m.)

Draugas J. 
(kovo 24 d. š. 
pat apie
vulius viduramžiuose, 
tą patį periodą. Jis paima ir 
kelis kitokius įvykius, kurių 
aš neminėjau. Jis patvirtina, 
kad toje gadynėje “nedorus” 
gyvulius areštuodavo, į kalė
jimus vesdavo, teisdavo ir, 
pripažintus kaltais, kankinda
vo, nužudydavo. Taip, Bur
gundijoj trys kiaulės buvo 
areštuotos, nuteistos ir mir
čių nubaustos už tai, kad su
draskė žmonių kūdikį.

Tai istorinė sensacija.
Tos pasakutės būtų gra

žios, jeigu jos neturėtų pre- 
tensijos būti teisybe, istoriš
kais įvykiais.

Toje gadynėje (14-15-16 
šimtmečiuose) katalikų baž
nyčia buvo įsitvirtinus labiau 
už kunigaikščius ir patį kara
lių Prancūzijoje. O tos baž
nyčios ideologija skelbė ir 
skelbia, kad gyvuliai neturi 
sielos (dūšios), taigi neturi ir 
proto. Gyvuliai viską veikią 
“instinktu,” ne protu.

Teismai negalėdavo įvykti 
be kunigų. Tai klausimas: ar 
teismas galėjo sakyti, kad 
areštuotas gyvulys turi pilną 
protą ir todėl prasikalto, ne
dorą darbą darydamas? Jei
gu jį pripažintų, kad nedo
rai pasielgė, tai pripažintų jį 
turint pilną protą. Na, kaip 
čia gali būti? Kunigas, ponas 
turi pilną protą ir gali būti 
doras arba nedoras,— na, ir 
kiaulė lygiai tokia pat. Kuni
gas ir ponas teisėjas po mir
ties eiš į dangų. Dora kiau
lė, kuri vaiko, nesudraskė, 
taip pat eis į dangų, kai 
vybės neteks!

Va, šito tai negali būt. 
nigai to neleis.

Tą istoriją rašė, gal
jumoristas-juokdarys pasako
rius, panašus į baroną Miun- 
chauzeną, tik tiek netikęs, kad 
pasakas apvilko tikros istori
jos rūbais. Taip- pernai ru
denį netikusiai sulošė radijo 
teatrą ponas Welsas apie 
Marso planetos kareivius, nu
sileidusius į New Jersey. Visą 
Ameriką įvarė į isterikes pa
dėtį.

Ar jums, skaitytojai, nete
ko ganyt gyvulius ir “praga- 
nyt”? Arkliai sueina į kai-
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TWICE A WEEKAnd Who Can Be Safe?
SPORTS-HUMOR-N E W S

Penktas puslapis

A

“They are trying to suppress the Communists. But it won’t 
be just the Communists who will be outlawed. They will just 
be the first victims. Remember the Reichstag trials in Germa
ny. That started with an attack on the Communists. But or
ganized labor came next. The Catholic Church came next; 
nor was the great German Lutheran Church spared by Hit
ler. Dies says he is going after the Communists, but he has 
already ‘gone after’ the CIO, the Civil Liberties Union, the 
International Workers Order, the unemployed arid the peace 
organizations. All this no doubt redounds to the honor of 
John Nance Garner. This whole scheme was hatched in the 
Vice-President of the United States. . . ‘Let’s go back to the 
Palmer days’—that’s what they are saying. They have a cute 
little phrase in these bills which makes them sound all right. 
They would jail, or deport, or send to the concentration 
camps those who ‘advocate a change in government by force 
and violence.’ But in the Palmer days this same cute little 
phrase was used for the purpose of persecuting organized 
labor. Palmer’s lawyers argued that every AF of L strike was 
an ‘attempt to overthrow the government by force and vio
lence’ and in this they were upheld by more than 50 Federal 
judges.

—Congressman John M. Coffee.

MAN ABOUT TOWN
By JOSEPH SACAL

The names of Aldona Klim and 
Aldona Žilinskas are spoken of 
quite reverently by some of 
burgh’s males. They want to 
if they are still unmarried. 
Names given on request. 

’ —o—
Out in McKees Rocks, a 

hemmed-in factory town.
In New York you pay a nickel proached several youth and 

and you get most anywhere. But in ed about their social
Pittsburgh???!!! I’ll have it for į “Oh,” said the young .six 
you in a minute. Let’s see now. Oh 
yes, street car fare, ten cents or 
three car checks (slugs to you) for 
a quarter (two bits). On Sunday 
you can buy a car pass for thirty 
cents which entitles you to ride 
any street car anywhere any 
amount of times (whew) within a 
period of 48 hours. And, if you 
please! no transfer after midnite.^ 
Reminds you of a town in Jersey; 
eh Walt? ‘ <

In And Around Pittsburgh
Ever ride the chutes at Coney Is

land? If so, then you’ve experienced 
the same thrills that Pittsburghers 
go thru every day. Out 
it’s street cars instead 
and real hills instead of 
steel grades.

—o-

here, tho, 
of chutes 
wood and

Pitts- 
know 
P. S.

humble 
I ap- 
inquir- 

about their social activities. 
” said the young .six foot 

three’er, “we drink beer and dance, 
and if we become bored we go out 
on the street and pick a fight!” 

“When’s the next trolley going to 
Pittsburgh?”

OF CLUB ACTIVITIES
EDUCATION-STORIES

Aido Chorus to 
Present New 
Play Sunday

the Liaudies Teatras to per- 
the five act play about the 
of serfdom in old Lithuania 
the country was under the

BROOKLYN, N. Y. — Last 
minute rehearsa'ls for the' pre
sentation of “Bąudžiovos Nuo
takos” were held by the Brooklyn 
Aido Chorus this week. After two 
months of hard work the chorus is 
all set to go before the footlights 
with 
form 
times 
when
control of the czars.

Tickets for the play are $1.00 
75 cents. Admission to dancing 
ly is 50 cents. George Kazakevich’s 
orchestra will play.

Throughout the play one will hear 
songs of old-time Lithuania, sung 
by members of the Aido Chorus. 
The individual actors of the Liau
dies Teatras are vyell equipped to 
perform their parts after having re
hearsed and worked for many 
months.

The play is to be presented at 
the New National Hall, 261-267 
Driggs Avenue in the Greenpoint 
section of Brooklyn, N. Y. The hall 
can be reached by taking the Lori
mer or Graham Ave. street car to 
Driggs Avenue. It is also near the 
Nassau Ave. station of the 8th Ave. 
Ind. subway.

and
on-

The Facts Of
The Hunt

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

AMERICA AND THE ARMS EMBARGO

We just got a new order for bombs. I guess 
that means we’re neutral.”

RW 4’

Repeal of Arms Embargo a Step on Road 
To War; People’s Unity for Peace

Hhnt"
by William Z. Foster .

NDER the hypocritical mask 
of 'neutrality' the America^ 

bourgeoisie, despite certain inner 
tactical differences, is united in its 
igreed for huge war profits and im
perialist aggrandizement. It is pre
paring to involve the USA in the 
imperialist war under ' conditions 
most’ favorable to strengthening the 
world hegemony of American impe
rialism.”

In these words the October 13 
resolution of the Political Commit
tee of the Communist Party, USA, 
correctly characterizes the present 
aims of 
decisive 
capital, 
gigantic
ives, are carrying on a wide press 
and radio propaganda to convince 
the masses that Great Britain and 
France are defending democracy, 

• that the United States should aid 
the Allies, that American entry in- 

■ to the war is inevitable, and that 
! the central enemy finally 
fought is the Soviet Union.

American imperialists. The 
section of American finance 
in order to achieve their 
profits and pro-wAr object-

to be

double illusion 
fighting to de- 
that the United 
can give the

record as a liberal, and they are 
laboring under the 
that the Allies are 
fend democracy and 
States government
proposed arms aid to Great Britain 
and France without danger of be
ing drawn into the war.’ Some arer 
also politically naive enough to be
lieve that doing away with the 
embargo is a necessary neutral act.

Against Repeal 
the other hand, standing

AFL convention, v,.. ■ 
stands for the lloo «_ 
brand of neutrality, 
count with the actituue

—o—
In Brooklyn you have your Wil

liamsburg and Lorimer. In Pitts
burgh a Wilkinsburg and Larimer.

—o—
Wherever one may go, whether 

the town he large or small, a Lith
uanian Hall must exist. The beer
drinkers, the professional kibitzers, 
the cardplayers, the meetings, etc., 
all make up the crowd at the halls. 
So if you be blind, you can smell or 
hear your way to it.

Whether you leave from the 
North Side, South Side, Esplcn, 
Soho or McKees Rocks and are go
ing into the city, you go downtown. 
None of this New York uptown- 
duwntown. business for Pittsburgh
ers.

“My

most
A day

Lithuanian hospitality is 
overwhelming on occasions, 
in Wilmerding and Turtle Creek 
ironed out a few wrinkle en mio 
estomago and created an ambitious 
desire to return to the 
homestead. Four LDS’ers 
girls) are part of it. Kind of 
eh Joe?

Lavine 
(three 
lonely,

—o—
The L.D.S. Convention and 

piad of 1938 is still fresh in the 
mind of L.D.S’ers. Quite oft one 
hears of some delegate’s antics. To
ny Vasaris seems first on the list. 
Another story deals with several 
women (Brooklyn), a hotel and a 
telephone conversation. Ugh!

Olym-

—o—
Conversation with several Pitts

burghers makes one wonder over 
the type of English spoken here. For 
instance, instead of saying,
pop,” (meaning father), they say, 
“My pap”—accent on A as in 
“blaaa,” please.

Another amazing factor creeps in. 
During a telephone conversation 
with a girl I haven’t seen as yet, 
she inquired as to what part of the 
South ah hailed from! Wonder if my 
English is also... that bad. 

—o—
Have you parking meters in your 

town? If not, they have them here. 
Park your car in front of the meter, 
drop your coin in, and you’re safe 
for a while. When your time’s up 
a thingamajig sign pops up that 
reads: “Violation.” Which 
either you move your car, 
more coins in the meter, 
the consequences. ( 

—o—
The L.D.S. can’t 

you’re butting your 
stonewall is what 
Pittsburgh. Wonder 
that wall is?

means, 
drop 

or stand

be 
head 
some 

how

built, or 
against a 

say in 
strong

Banquet and Dance Cacchione Speaks
For B’water At Lith Meeting

BRIDGEWATER, Mass. 
LDS youth branch will 
“Banquet and Dance” for 
affair. It will be held

V. 
on

— The 
hold a 

its first 
on Sat.,

Nov. 25, at the Bridgewater Citi
zen’s Club, 60 Hale St., Bridgewa
ter, Mass. So don’t forget all you 
Mass. LDS’ers, leave this 
for us.

date open

We 
cities 
cause 
wide
LDS affairs in Mass.

expect to see many
represented at our
we have traveled far and

all summer to attend many

towns and 
affair, be-

Oct. 
you 
and 

lookregardless of how you 
you’re doing! That means 
Alex.
and Al—if you don’t buy

BROOKLYN, N. Y. -* Peter 
Cacchione, whose right to appear 
the ballot as a candidate for Coun
cilman from Brooklyn was denied on 
a technicality, will speak this Fri
day evening at the Lithuanian Ame
rican Citizens Club, 80 Union Ave., 
at 7:30 p.Ajp.,n<

Cacfchione(, was the Communist 
Party’s candidate for the City Coun
cil in the last election and lost by 
a margin of 300 votes. A determined 
“write-in” campaign is under way 
to have Cacchione elected this year 
despite all efforts of reactionaries 
to prevent his election.

Also speaking on the same pro
gram is D. Solomskas. Cacchione 
will speak in English and šoloms- 
kas in Lithuanian. The meeting 
is being called under the auspices 
of the Lithuanian C. P. branch.

“IT MIGHT be stated as 
* a law of modern poli

tical development, based 
upon observation of the 
experience of all count
ries that the first at
tacks » upon democracy 
by those forces deter
mined on its complete 
destruction always take 
the form of denial or li
mitation of democratic 
rights to Communists, 
and that these attacks 
then quickly extend to 
those who cooperated in 
outlawing the Commun
ists, until nothing what
ever is left of popular li
berties or civil rights.”

“If they can close 
mouth, can silence 
Communists by such 
thods.. then no one 

✓

America will long
secure in his civil liber
ties, and those who want 
to take America into the 
imperialist war will soon 
have a free hand.”

Earl Browder, 
General Secretary 

Communist Party of 
U. S. A.

Echo Sends r
Invitation to 
Masquerade Dance

71% of Americans 
Against War Aid 
If Allies Lose

my 
the
me

in 
feel

To All Connecticut Youth:—
The Torrington Echo Chorus in

vites you to our Masquerade Dance 
this Saturday, October 28th, at the 
Lithuanian Hall on Beechwood Ave., 
Torrington, at 8:30 p. m.

Although costumes are not an en
forced requirement, they're going to 
be a lot of fun, so don’t forgot 
them. Cash prizes will be awarded 
for the nicest, funniest, etc., costume, 
and there will be games, entertain
ment and refreshments.

Everybody swings—to the Rhythm 
Kings. So the Rhythm Kingf^ will 
play for dancing.

Get the gang together and head 
for Torrington, Saturday nite. We 
expect to see Hartford, Waterbury, 
New Britain, and New Haven rep
resented) And we promise you a 
grand time. —Tho Echo.

IMS Prizes 
Awarded at Conc’t

ofNEW YORK, — The number 
Americans who think the United 
States should take up arms against 
Germany if the Allies were losing 
has fallen sharply since the first 
week of the war, according to a 
survey of the American Institute of 
Public Opinion directed by Dr. George

Gallup.
Following is the question asked 

and the response:
“If it appears that Germany is 

defeating England and France, 
should the U. S. declare wax’ on 
Germany and send our army and 
navy to Europe to fight 1j

Yes 
First week of war 40% 
Today 29

B more Changes 
Meeting Dates

The

No 
50%. 
71

Lith-BALTIMORE, Md.
uanian LeaDerS held their monthly 
meeting on Sunday, October 14,1939. 
The main thing that happened was 
that the meetings were changed 
from every second Saturday of the

BROOKLYN, N. Y.—In a packed 
concert'hall the LMS Central Com
mittee presented prizes to the art ___________j
groups that had done the most in'ont]1 £O every seCond Monday of 
the recent LMS Membership Drive- month during the winter 

Vitox Brunza, on behalf of the mon(us 
Brooklyn Aido Chorus, accepted the
first prize of a set of new song- | The second thing of importance 
books for the "chorus for having was that a new merit recorder was 
gained most new .members in the^ elected in the place of Helen Ja- 
drive. Second and third prizes were 
accepted by Joseph Naujokaitis of 

Į the Montreal Youth Chorus in Ca- I 
by an idle roomer. ‘ nada and F. Klastauskas of the ' 

Great Neck ^Pirmyn Chorus.
For organizational work in form-

Worcester News
Seated by a warm 

the following master-

WORCESTER, Mass.—It is a cold 
stormy night, 
fire, I toil at 
piece.

Idle rumors
Our chorus supper held at Olym
pia Park, Shrewsbury, seems to 
have been a huge success. Thanks 
to our cooks and their helpers. 
How did “yours truly” look serv
ing those heaping dishes? Not a 
drop spilt on those screwy hats. 
Pardon, ladies, but what else 
I call those pieces of felt and 
bon? ’

can 
rib-

ate 
put

cobs. The office was filled by the 
election of Albert Pyvarips.

The third item was the changing 
of the Educational Group’s meet
ings from every third Saturday to 

ing new‘groups'’ J. Shilunas "received every third Sunday of the month at 
$15 for the Connecticut LMS dis- 3 p. m. at Johnnie Lekavičius’ home 
trict and G. Klimas accepted $5 1326 Glydon Ave. 
for the New York LMS. *

On 
against repeal of the arms embar
go are huge masses of the com
mon people who correctly sense the 
repeal propositions as a pro-war 
manoeuvre and will have none of 
it. Significant of widespread work
ing class opposition to and lack of 
support for Roosevelt’s proposals are 
the facts that the CIO convention 
did not come out specifically for re
peal of the arms embargo, and 
that the 
leadership 
imperialist 
so had to

( of the membership and refrained 
from endorsing repeal. Furthermore, 
the anti-repeal position of the big 
farm organizations and of such men 
as Nye, Frazier, Wheeler, LaFol- 
lette, and Lundeen is a reflection of 
the strong isolationism and opposi
tion among Western and Mid-West
ern farmers against doing away 
with the embargo.

In spite of this somewhat ton- 
fused class line-up around the is
sue of the arms embargo, we must 
not lose sight of the fundamental 
facts—(1) that the proposal for 
repeal is a definite attempt to give 
United States support to one side 
in the war and it thereby increases 

i the menace to our peace by threat- 
i ening to involve this country in

Fro-AIly Policy
In line with this pro-war 

paign, the United States Govern
ment recently has taken several di
plomatic steps favoring the Allies 
and tending towards American in
volvement into the war, including 
its refusal to support the Soviet 
peace initiative. Its establishment of 
the 300 mile neutral zone around 
the American continents and . its 
pro-British intervention in the Fin
nish-Soviet negotiations. Likewise, 
the Rooseevlt administration’s pro
posals to amend the present Neu
trality Act, by repealing the em- . 
bargo upon arms, munitions, and 
implements of war, will facilitate 7he‘waL and“(2) if the’repeal ait

cam-

hinder this country’s 
being drawn into the

and not 
eventually 
war.

All the 
acts are 
the false flag of an American neu
trality supposedly designed to keep 
this country out of the war. Espe
cially has this peace pretense been 
emphasized in connection with the

above potentially warlike 
being carried on under

will be used by the 
to follow up with 
designed to demoral
forces and to push

vocates win it 
war makers 
new measures 
ize the peace
the United States further along the 
slippery path to war, and (3), the 
basic fact that the whole warlike 
project has the support of the 
most decisive sections of imperial- 

  ...   .... ist American finance capital. From 
proposed embargo repeal. The pre- all of which facts the fundamental 
« « 4- n---------------------------- »l-» x L* a «tn n n W'X n 4 n x-a 4 z*x ' 1 . ■* ______ a 1- _ A I— —. A A. I*sent embargo, which was enacted to 
cripple Republican Spain, is now to 
be abolished in order to help impe
rialistic England and France, and at 
the same time to fatten the profits 
of American capitalists. This ex
plains in large part the changed 
attitude of our Party towards lift
ing the embargo.

conclusion must be drawn that the 
struggle to defeat the repeal of the 
arms embargo is a vital part of 
the people’s fight to keep Ameri
ca out of the imperialist war.

Defeat Repeal!
is necessary, therefore, to de- 
the effort to repeal the arms

It 
feat 
embargo, without in any way as
suming responsibility for the pre
sent Neutrality Act, which will not 
'and cannot keep us out of the Im
perialist war. While fighting against 
repeal we must also especially coun-

War Danger
Obviously, if the embargo is re

pealed, this will greatly increase 
the war danger for the United mildV w<lt. 
States. Hence, to allay the just- 1 repeal we must also especially coun
ified fears of the peace-loving mass- . teract the flood of insidious pro
cs, veritable oceans of argument Į war propaganda now going on in 
have been put forth, in Congress 
and outside, to the effect that dis
continuance of the embargo is ne
cessary to enforce real American 
neutrality and to bring this coun
try again under the provisions of 
international law. But as the pre
sent great national debate proceeds 
it. becomes increasingly difficult for 
Administration supporters to main
tain this shallow hypocrisy. Clear
ly the whole business is one of 
President. Roosevelt’s “methods i 
shoft of war" to aid Great Britain 
and France. This 
pointedly by press dispatches of 
October 19, which state that the 
Allies are prepared to order 5,750 
war planes immediately in case the 
embargo is lifted. ’

The working class, farmers and 
city middle class are also divided 
in their position on the arms em-

and 
the

that 
pre-

this country, particularly that which 
cultivates the false notions that 
Great Britain and France are mak
ing war to defend democracy 
that American participation in 
war is inevitable.

The masses must be taught 
they have no interest in the
sent slaughter, which can only bring 
them suffering, oppression and 
death; that they should give aid 
neither to Chamberlain nor to Hit
ler; and that they, especially the 

. trade union movement, can enforce
is borne out • a real pOijCy of America’s non

involvement in the imperialist war 
if they will but exert their organ
ized peace strength.

Also, John Lekavičius is given 
notice that he had better get to 
work and do some correspondence bargo issue. G^eat numbers of these 
work fast!!! classes are supporting Roosevlt’s re-

—Corr. Committee. peal proposals. They rely upon his

Miisical Program
Four choruses featured promi

nently in the musical program of 
the evening, the B’klyn Aido Cho
rus, Great Neck Pirmyn Chorus, 
Elizabeth Bangos Chorus and the 
Newark Sietyno Chorus.

Two noteworthy groups which 
performed and received the hearty 
approval of all were the Aidbalsiai 
Ensemble and the newly-formed 
String Orchestra of B’klyn. Solo
ists were L. Bunkiene, Aldona Ži
linskaite and P. Pakalniškis.

After the musical program there 
was dancing to Kazakevich’s or
chestra and the sending and re- į 
ceiving of letters via “The Flying 
Mailman.”

A certain party certainly 
plenty. I don’t see where you 
it all,——. Here’s hoping I don’t 
get “knifed” for that remark.

Offstage-on stage. A. Z. and A. 
D, will sing 16ve duets at our 
Thanksgiving Day affair. Rumor 
has it that 
will knock 
aisles.

A W riter’s Alibi- I....- lr,c ab- 
support ajid 
of the xwork-

You may have a pen, you may have some ink.
But you just cąn’t write, when you just can’t think. 
Without thought, you may write so wrong, 
And the shortest letter, will be far too long.
You’re at a loss for words, and scratch your head, 
The pencil won’t write, thefe is no lead.
You write with a pen, and make a mistake. ,
You tear up. what’s written, and say “for gosh sąke,
Now I’ll have to .write it all over again,
The pencil is broke, I don’t like the pen.
I’m getting inad, I’m all alone.
So hang it all-—I’ll use the phone!

Back USSR Policy
It is no less fundamental, too, 

to fight against the present wave 
of capitalist-inspired anti-Soviet hys
teria and slanders and to give solid 
backing to the Soviet Union’s pea e 
initiative, and policies. o .o 
the vast sig.ūfLa.:. e J - . '
active aid to China : 
an eiaba.go aga.a 
pan be fo.gotten. I; i. 
solutely necessary to 
stimulate the struggles
ers and other toilers in de.en e ol 
their civil rights and living stand
ards against the attacks of the 
profiteering, fascist-minded capital
ists.

And last, but most important of 
all, the masses must be taught that 
the capitalist system as such is 
responsible for the war, that the 
war constitutes a great deepening 
of the world crisis of capitalism 
and that Socialism is, the only sys
tem of society that can finally do 
away with war and establish peace 
and freedom.

of songs
in the

their selection 
the audience

For a scene in “The Gay Days 
of Victor Herbert,” Mary Martin 
has to rattle the alphabet off 
backwards.

Notice to all Bridgewater mem
bers—the promised surprise will be 
sprung at a social to be held at 
Joe’s house on Halloween nite, 
31, at 7:30 p. m. So all of 
better be there, or we’ll come 
get ybu, 
or what 
you too,

Casey
tickets for the Stoughton dance 
from “yours truly” I know of a 
certain Stoughton miss who 
have another reason for getting 
at you; so you better beware!

Rumors have been heard 
Stoughton will sell "spiked” punch 
at their dance.
out a secret, am I, Stoughton? suggested Tues, night was just too 

Helen — we’d like to have you ducky? —“Winnie Winkle.”

will 
sore

that

praise to ourA little 
group. They seem to bo 
pular with the people, for they sure 
are getting plenty of invites to sing. 
Their songs are simple yet show 
that plenty of work has been done 

men’s

women’s 
very po-

back before the social, because we 
wouldn’t want to have you miss 
that! How about it?>

I’m not letting Don’t you think the Greek name ■ group of the year before ?
Here’s to greater and

things. -

on them. Remember the

better

Charles Ruggles, William Frawley 
and William Demarest, who play to
gether in “The Farmer’s Daughter,” 
with Martha Ray-'', all once were 
stars of Broadway st. ge productions.
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Cleveland© Kronika
Iš Komunistų Rengto Bankieto

Spalio 22 d. Lietuvių Komu
nistų Kuopa su parama sim- 
patikų turėjo surengus Jubi- 
lėjinį Bankietą pažymėjimui 
20 metų savo darbuotės. Ban- 
kietas buvo gražus ir skaitlin
gas. Be gero skaičiaus senų 
veteranų, buvo ir šiaip skait
lingai viešnių ir svečių. Susė
dus dalyviam prie pirmo stalo 
ir pasivaišinus skaniu mūsų 
gaspadinių gamintu valgiu, 
buvo kalbų ir dainų progra
ma. Visų draugų kalbėjusių 
vardus neminėsiu, o tik tų, 
kurie yra reti svečiai su mu
mis. Veteranas ir ligonis per 
14 metų d. A. Banelis pasakė 
trumpai ir reikšmingai apie 
Komunistų Partiją. Nuo len
kų gražią sveikinimo kalbą 
pasakė d. Kopi. Jis sveikino 
lietuvius ir nurodė, kad mes 
geriau esame organizuoti už 
juos. Jis pabrėžė, kad Lenki
ja atsikels iš šio parbloškimo, 
tik ne tokia, kokia ji buvo, 
bet nauja, kurios liaudis bus 
valdovais savo šalies.

Kol gaspadinės antrą stalą 
rengė, Lyros Choras sudaina
vo “Internacionalą” ir kitas 
smagias liaudies dainas, ku
rios publikai labai patiko. 
Publikai sėdant antran sta- 
lan, pribūna daugiau vetera
nų svečių. Draugas Jonas 
Daraška savo dviejų sūnų ne
šinas įžengė svetainėn. Aplo
dismentais jį pasitinka. Jonas, 
kaip ir d. A. Banelis, bet dar 
daugiau gamtos nubaustas jau 
apie 15 metų, kaip kojomis 
negali naudotis. Tuo pačiu 
kartu pribūna farmeriai J. S. 
Petronis ir J. Bagdonas. Vis 
seni, seni veteranai.

Šiuo atveju kalbėjo sėdomis 
d. Daraška. Jis prisiminė pra
eities komunistų veikimą, kuo
met jis buvo kuopos organiza
torium. Taipgi, kad jis kūnu 
ir siela pasilieka su judėjimu 
ir geistų būti jo nariu. Ne 
vieno akyse matėsi gailos aša
ra draugui, nelaimės ištiktam 
ir “uždarytam į gamtos ka
lėjimą,” kaip jis pats išsireiš
kė. Kalbėjo d. Petronis (far- 
meris). Jis taipgi išreiškė di
delės padėkos žodį, kaip ir d. 
Daraška, Lietuvių Komunistų 
Kuopai, kad jo neužmiršo. 
Sako d. Petronis: “Aplaikęs 
jūsų, draugai, pakvietimą, iš 
džiaugsmo apsiverkiau. Kaip 
smagiai jaučiausi, kad manęs 
nepamiršote.” Kitas farmeris 
d. J. Bagdonas irgi sakėsi, 
kad tik tą pačią dieną paty
ręs apie ši bankieta ir metęs 
viską atvažiavęs. Tiek jautė
si prastai, kad nežinojęs apie 
rengimą (komisija neturėjo 
draugo adreso, tik todėl ir 
negalėjo d. Bagdono užkvies
ti). Sako: “Labai būčiau nu
skriaustas, jei nebūčiau su ju
mis dalyvavęs.”

Nuo vietos Komunistų Par
tijos sveikino mūsų 20 melų 
sukaktuvių bankietą d. A. On- 
da. Jis pasakė labai reikš
mingą kalbą, kiek lietuviai, 
kaipo tauta, laimėjo iš to ju
dėjimo, kuriam šis bankietas 
yra surengtas. Sako: “Jūs lie
tuviai su Sovietų Sąjungos pa- 
gelba, to didelio mažų tautų 
brolio pagelba, atgaunate an
tru kartu savo sostinę Vilnių. 
Pirmu kartu tas mažųjų tau
tų brolis buvo silpnas, kuo
met lietuviams pervedė Vil
nių; Tuomet, kaip lenkai im
perialistai pasiglemžė iš jūs 
sostinę, jis negalėjo ateiti jum 
pagelbon. Bet dabar tas jūsų 
brolis — Sovietų Sąjunga — 
išaugo į tvirtą milžiną, kuris 
reikale gali Lietuvą, Latviją, 
Estoniją ir kitas tauteles ap
ginti.” Šituos žodžius nulydė
jo griausmingi aplodismentai.

Po d. Ondos kalbos trumpai 
po Žodį pasakė dd. Brazaitie- 
nė ir Valentienė, kuri, be gas- 
padiniavimo, buvo bankieto 
gaspadorium su Dr. J. N. Si- 
mansu, jos pagelbininku.

Laike pietavimo draugas V.

Romanda pakalbėjęs priminė, 
kad jis turi bankieto daly
viam pasveikinimą nuo d. J. 
Žebrausko iš Lake Side ligo
ninės. Drg. J. Žebrauskas, ve
teranas judėjimo, apgailestau
ja, kad negali dalyvauti. Bet 
sveikina bankieta su doleriu 
komunistiniam judėjimui. Tas 
buvo pasekta kitų ir suauka- 
vo virš $18.

Bankieto dalyviai nutarė 
pasiųsti d. J. Žebrauskui linkė
jimą, kad greičiausiai pasveik
tų. Po pietų tęsėsi šokiai ir 
draugų pasikalbėjimai.

Kitam žinių žiupsnyj apra
šysiu, kas iš biznierių mus pa
rėmė, bei kitkuom dasidėjo. 
Beje, toastmasteriu buvo d. 
Mažeika. S.

—o—
iŠ Draugo Šolomsko Prakalbų

Spalio 19 d. buvo surengtos 
prakalbos paminėjimui 20 me
tų Komunistų Partijos sukak
ties. Prakalbas rengė Lietu
vių Komunistų Kuopa. Prade
dant mitingą, pirmininkas pa
kvietė Lyros Chorą dainuot ir 
jis sudainavo “Tarptautinę” ir 
dar porą dainelių. Visas dai
neles choras gerai sudainavo.

Kalbėtojas minėdamas Ko
munistų Partijos veikimą per 
20 metų, plačiai aiškino par
tijos taikos poziciją ir visus 
ragino stoti už taiką, prieš 
dabartinį Europos imperialis
tinį karą. Taip pat kalbėtojas 
aiškino Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos teisingą sutarties tai
kos poziciją. Dėl Suvienytų 
Valstijų, kalbėtojas aiškino, 
kad šios demokratiškos šalies 
žmonės turėtų laikytis už tai

ką, nesidėti prie tų šalių, ku-1 
rios dabar kariauja ir žudo 
žmones bereikalingai.

Prakalbose žmonių susirin
ko dikčiai. Daug buvo -sveti
mos publikos, kuri labai retai 
atsilanko. Abelnai, šis mitin
gas gerai pavyko. I. A. V.

—o-—
Kas Aukavo Drg. Šolomsko 

Prakalbose
Svetis d. Ch. Strous iš Tho

mas, W. Va., kuris lankėsi 
tuo laiku mūsų mieste ir buvo 
prakalbose, aukavo $1; po 50 
centų aukavo šie: Dr. J. N. 
Simans, A. Pilkauskas, Ginei- 
kienė, Saimonai, J. Mažeika, 
Leskikovskis, Raulušaitienė ir 
K. Romandienė; po 25c: S. 
Maženskas, J. Stripeika, Be
vardis, Garbinčienė, Kontak, 
Novačičienė, J. Paltanavičius, 
Stebulis, M. Valentukonienė, 
Nemura, J. A. Vaupšas, J. 
Raulinaitis, D. Petrauskas, M. 
Mažeikiene, A. Rodgers, J. 
Vaira, M. šmulkčiūtė, D. Pe
trauskienė, Mrs. Stepšys, Sku- 
pas, R. Kliauga, J. Vasiliaus
kas ir Brazys; Wm. Karmus 
ir Putzaraičiai po 35c. Viso 
su smulkiomis kartu $17.03.

Aukavusieji atleisite, kurių 
vardai nėra gerai parašyti 
arba praleista. Lietuvių Ko
munistų kuopa taria visiems 
aukavusiems širdingą ir didelį 
ačiū. Komisija.

---- O-----
Koncertas ir Šokiai

Lapkričio 12 d. Lyros Cho
ras rengia koncertą Lietuvių 
Salėj, 6835 Superior Ave. 
Clevelandiečiai šiame rudeni
niam sezone turės pirmutinį 
gerą parengimą, koncertą ir 
balių. Todėl visi pasirūpinki
te dalyvauti šiame parengime.

J. A. V.

Binghamton, N. Y.
Iš įvykusio Koncerto

Koncertas buvo rengiamas 
lietuvių komunistų, LDS 6 kp. 
ir LLD 20 kuopos Moterų Sky
riaus bendrai., Vienok pasek
mės buvo nekokios, nes publi
kos dalyvavo ne per daugiau
siai. O kurie dalyvavo, tai 
buvo pilnai patenkinti. Nes 
programos dalyviai savo už
duotį atliko labai gerai. Jau
nuolė F. žvirbliūtė davė pia
no solo porą kavalkėlių, ku
rie klausovams labai patiko. 
Muzikos profesorius Walter 
Anderson irgi davė piano so
lo, kas publiką gana sužavė
jo. Sam Spector griežė cel
lo. Jam akompanavo F. žvir
bliūtė, tai irgi buvo gražus 
muzikos kavalkėlis.

Mūsų dainininkai: L. Kava
liauskaitė sudainavo kelias 
daineles, kurios buvo lydimos 
dideliu delnų plojimu, kaipo 
išraiška didelio pasitenkinimo. 
S. Kuzmickas dainavo solo ir 
su savo žmona duetus, kas 
davė publikai didelį pasiten
kinimą. žodžiu sakant, šio 
koncerto programa buvo gana 
gera ir susirinkusieji pasi
klausė įvairių lietuviškų dai
nelių ir buvo pilnai patenkin
ti. Tik visa bėda buvo su 
publika, kad ji šiuom sykiu 
neįvęrtino svarbos šio koncer
to tikslo ir neatsilankė tiek, 
kiek buvo laukta.

Rengėjai taria didelį ačiū 
visiems programos dalyviams; 
visiems darbininkams, kurie 
prisidėjo bent su kokiu dar
beliu prie šio koncerto suren
gimo. Ir visai publikai už 
gražų atsilankymą. O už pa

darytus kokius trūkumus iš 
rengėjų pusės, tai rengėjai la
bai atsiprašo. -Rengėjai.

—o—
Parėmė “Daily Workerj”
Draugės A. Žemaitienė ir 

M. žvirblienė surengė virtinių 
vakarieniukę ir likusį pelną 
skyrė parėmimui “Daily Wor- 
kerio.” Vakarieniuke įvyko 
pas drg. A. Žemaitienę. Ir 
susirinkę svečiai praleido lai
ką' smagiai. O “Daily Wor- 
keriui” liko pelno $10.

Rengėjoms daug pagelbėjo: 
M. Bekerienė, A. Maldaikie- 
nė, A. žiborienė ir K. Juo- 
zapaitienė. Aukomis prisidė
jo: N. Yudikaitienė aukavo 
varškę dėl virtinių ir M. 
žvirblienė keiką, kuris buvo 
išleistas laimėjimui. O A. 
Žemaitienė leido naudoti vir
tuvę ir visą stubą tam pasi
linksminimui. Vakarėlis buvo 
smagus. Suirinkusieji likosi 
patenkinti. P a g e i d aujama 
daugiau panašių vakarėlių 
parėmimui kokios svarbios 
įstaigos. * Dalyvė.

Amerikos Nazių Galva— 
Dieso Broliukas

Washington. — Ameri
kos nazių Bundo galva 
Fritz Kuhn pasibažijo kon
gresinei Dieso komisijai, 
kad jis kovojo ir kovos 
prieš komunistus, nors Vo
kietija ir padarė nekąriavi- 
mo ir prekybos sutartis su 
Sovietais.

Diesas varosi sukurstyt 
visą Ameriką prieš Sovie
tus. Tačiau, jis abelnai pri
tarė Fritzui Kuhnui, Ame
rikos vokiečių-nazių vadui.

New Britain, Conn.
iŠ Visuotino Susirinkimo Už 

Tautos Reikalus
Spalio 18 d. atsibuvo visuo

tinas susirinkimas, kurį sušau
kė Vilniaus Vadavimo Komi
tetas. Publikos buvo gal- arti 
šimto ir matėsi, kad mūsų 
tautos žmonės yra džiuginan- 

I čiai užsiinteresavę atgavimu 
mūsų sostinės Vilniaus.

Šiame susirinkime neturė
jom tokio žmogaus, kuris būt 
galėjęs plačiau dabartinę Lie
tuvos paclėtį arba Lietuvos 
ateities likimą plačiau išaiš
kint. ’Bet diskusijos-apkalbėji- 
mai buvo labai sutartini ir 
nuoseklūs.

Po plataus apkalbėjimo Ko
mitetas liko padidintas 5-kiais 
nariais ir nutarta rengti visuo
tiną prakalbų susirinkimą, ku
riame kalbėtojai išaiškins, ar 
Vilnius su apylinkėm galės 
jau likti Lietuvai ir ar Lietu
vai nėra/pavojaus pasilaikyt, 
kaipo valstybei ?

Kadangi toki dalykai buvo 
išsireikšta diskusijose, tai vie

nų mūsų diskusantų buvo iš
reikštas tiesus džiaugsmas už 
atgavimą Vilniaus. Kiti per- 
sergėjančiai kalbėjo, kad su 
Lietuvos neprigulmybe gali 
atsitikti greit ir labai blogai.

Komitetas tą pat vakarą at
laikė posėdį ir paėmė svetai
nę ant lapkričio 5-tos po pie
tų ir apkalbėjo bendrą ren
gimą prakalbų. Nutarė kalbė
tojus gauti iš visų trijų grio
vių po vieną — katalikų, tau
tininkų ir progresyvių.

Mūsų sutartinas darbas pa
rodys brandų rezultatą dėl 
mūsų tautos gerovės.

V. T. J.

t

BAUDŽIAVOS NUOTAKOS
Į ,

c

PERSTATYS LIAUDIES TEATRAS IR AIDO CHORAS
VADOVYSTĖJE V. BOVINO

Sekmadieni, Spaliu 29 October, 1939
Pradžia 3:30 vai. po pietų Po perstatymui šokiai

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės

NEW NATIONAL HALL
261-267 DRIGGS AVENUE BROOKLYN, NEW YORK

Draugės ir Draugai! “Baudžiavos Nuotakos” yra penkių veiksmų drama su dai
nomis, kuri vaizduoja baudžiavos laikų dvarokų ir baudžiauninkų gyvenimą—vargus 
ir kovas. Tai labai žingeidus istorinis veikalas, tat visi ir visos rengkitės pamatyti.
ĮŽANGA $1.00 ir 75c - VIEN TIK ŠOKIAMS 50e

ŠOKIAI PO PERSTATYMUI
Skaitykite platesnius aprašymus Vietinėse žiniose

SKAITANTIEMS D. BA
RANAUSKO PATYRI- 

MUS LIETUVOJE
Stokuojant vietos, šiandien 
tenka praleist neįdėjus tąsą 
rašinio “Ką Mačiau ir Pa
tyriau Lietuvoje.” Rašinio 
tasa tilps rytoj.

“L.” Red.

“Gaukite “Laisvėn Naujų 
Skaitytohi.

LAISVES KONCERTAS
Laikas ruoštis “Laisvės” koncertui, kuris įvyks

Lapkričio 12 November
Jau tik trys savaitės tebeliko iki koncerto

Programoje Dalyvauja:

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, TENORAS
Sidabrinis Amerikos lietuvių tenoras, kuris dabar Ame
rikonų scenoje dainuoja Detroit, Mich. Grįš į Brook- 

lyną prieš pat “Laisvės” koncertą

ANTANAS BANYS, BASAS

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

ko apylinkės 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.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Tai ta pati kuri pęrnai sukėlė daug ovacijų 

savo puikiu pasirodymu.

RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ
Visi gerai išsilavinę muzikantai

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Kuris atidarys programą gražiom liaudies dainom.

•

Ir šiemet koncernas bus

LABOR LYCEUM SALEJE
M, WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y.

A

į *
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Bostono ir Apielinkės Žinios
Nelabai Pavykus Vakarienė

Spalio 15 d., Naujos Angli
jos Moterų Sąryšis buvo su
rengęs vakarienę, šį sykį va
karienę skaitau nepavyku
sia,—svečių permažai. Rodosi, 
didžiausia kaltė, tai prastas 
garsinimas. Matomai rengėjos 
dėjo visas pastangas, kad va
karienė būtų gera ir kad bū
tų kam aptarnauti, o j kvieti
mą publikos mažai kreipta 
atydos. Tai taip ir buvo: va
karienė buvo gera, patarnau
tojų buvo perdaug, o publikos 
per mažai.

Programa buvo gana dide
lė, kuri susidėjo iš muzikos, 
dainų ir kalbų. Po trejetą dai
nelių sudainavo vietinės artis
tės: Amilija Rudokiutė ir Ro
žė Merkeliutė. Joms publika 
nesigailėjo širdingų aplodis
mentų. Daug buvo kalbų, bet 
rodos ilgiausia kalbėjo Dr. 
Pilka.
• Apie Dr. Pilkos kalbą rei
kia pasakyti, kad ji nebuvo 
vietoj. Visų pirma, daktaras 
serijoziškai pareiškė, kad vy
rai valdė pasaulį ir valdys. 
Bet čia ant vietos draugė Su
kackienė jam atsakė, todėl, 
manau, daktaras suprato. To
liau dr. nukalbėjo, kad dabar 
Lietuva jau atgavo Vilnių ir 
tuom visos politinės rietenos 
baigtos. Politiką meskim į ša
lį, o burkimės į kultūrinį dar
bą.

Kuomet Sovietų Raudonoji 
Armija išliuosavo Vilnių iš 
Lenkijos imperialistų ir sugrą
žino jį Lietuvai, tai Dr. Pil
kos kalba labai pritiktų Kau
no valdininkams, nes ištikro 
jie turėtų mesti į šalį politines 
rietenas, o stvertis už kultūri
nio darbo, kuris Lietuvoj labai 
atsilikęs. Bet nūnai tokių daly
kų negalima siūlyti Lietuvos 
liaudžiai, kur da spauda su
varžyta ; nėra "yiesų susirinki- 

*mų;šimtai' broTfųT^ sesėrų, 
kaimynų, ir geriausių už lais
vę kovotojų pustą Lietuvos 
kalėjimuose. Pirmiausia Lietu
vos liaudžiai reikalinga demo
kratinė laisvė, o tik po to rei
kės daryti vajus už kultūros 
pakėlimą.

Pas mus amerikiečius biskį 
sąlygos kitokios. Taip sakant, 
mes turime daugiau demokra
tijos, bet vis dėl to mes ne
galime apleisti politikos lauko 
ir pasitenkinti vien kultūros 
darbu. Be kultūros, mes turi
me daug politinių problemų. 
Pavyzdžiui, moterys renka po 
peticijom parašus, reikalau
damos, kad maisto kainos ne
kiltų ; vyrai kovoja unijose, 
reikalaudami geresnių darbo 
sąlygų ir žmoniškesnio atlygi
nimo už išeikvotą energiją. 
Dr. Pilka turėtų atminti, kad 
Amerikos lietuviuose jokia ki
ta srovė nėra taip susirūpi
nus kultūriniu darbu, kaip 
mūsų srove! Jokia kita sro
vė neišleido tiek lietuviškų 
knygų, kiek mes! Mūsų laik
raščiuose su žiburiu neatrasi 
kokių fantazijų ir zigzaguo- 
tos politikos. Juose telpa at
vira ir švari politika. Joki 
kiti laikraščiai tiek nekalba 
apie meną ir kultūrą, kiek, 
mūsų spauda. Mes savo iš
tverme tik , galime pasi
džiaugti, kad mes stovime 
pirmoj eilėj lietuvių išeivijoj. 
Tad skaitau, kad Dr. Pilkos 
kalba šį sykį mūsų parengi
me buvo ne vietoj.

—o—
Pavydas Davė Nuostolių

Kas metai per Darbo Die
ną (Labor Day) Amerikos 
Lietuvių Kongreso Mass, vals
tijos skyrius rengia piknikus 
ir jam neblogai sekėsi. Bet 
So. Bostono Amerikos Piliečių 
draugijos, kuri turi nuosavą 
namą, valdyba užsimanė šiam 
bendram frontui pakenkti. Jie 
nusitarė irgi laikyti metinį 
pikniką per Darbo Dieną.

Buvęs Draugijos preziden
tas Bernotas buvo šio pikni

ko gaspadorius. Bernotas spa
lių 19 d., duodamas pikniko 
raportą, sakė, kad “supirkau 
visko už daugiau kaip tris 
šimtus dolerių ir viską parda
viau.” Bet vietoj pelno drau
giją įmovė į skylę ant $10.75.

Neuždyką susirinkime Kon
trimas kurijoziškai gaspado- 
riaus paklausė: “Tai koks čia 
naujos rūšies per biznis, kad 
viską parduot, o pelno nei 
cento ?”

—o—
“Keleivis” Bjauriai Meluoja!

“Keleivis” No. 42 ant pas
kutinio. puslapio išspausdino 
bjaurią melagystę prieš ko
munistus, būk komunistai pa
sisamdė orlaivį ir skleidė la
pelius po So. Bostoną. Šiuomi 
informuoju lietuvišką visuo
menę, kad komunistai nėra 
niekad samdę orlaivio lape
liams skleisti!

Komunistai skleidžia lape
lius kiekvienu svarbesniu 
įvykiu, bet jie nenaudoja or
laivių, o patys paskleidžia 
darbininkų apgyventuose dis- 
triktuose.

Pastarais trimis mėnesiais 
“Keleivis” taip suniekšėjo 
prieš komunistus, kad daug 
bjauresnis už kapitalistų gat
vinę spaudą.

Neveltui dirbtuvėse darbi
ninkai juokiasi iš “Keleivio.” 
Sako, kad “Keleivio” ponai 
bijosi, kad Dieso komitetas 
nepašauktų juos į Washing- 
toną ant išpažinties. O jeigu 
ir pašauktų, tai jie galėtų 
Diesui parodyti, kad jie bjau
riau kovoja prieš komunistus, 
negu pats Diesas.

Jaunutis.
----O— 

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos:

Šeštadienio, spalio 28, pro
grama per stotį W0RL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9:00 vai. 
ryte, bus sekanti:

1. žinios.
2. ‘Duetus gros Longinas 

Buinis (senesnysis) smuiką ir 
Jonas Šidlauskas, armonistas, 
abu iš Cambridge.

3. Aštuntas Kontcstas.
—o—

Sekmadienio, spalio 29, pro
grama per stotį WORL, 920 
k., 9:30 iki 10:30 vai. ryte, 
bus sekanti*:

1. Longino Buinio, Jr., Ca
valiers orkestrą.

2. Dainininkas Jonas Saba
liauskas iš Worcesterio.

3. Smuikininkas Longinas 
Buinis, Jr., iš Cambridge.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

kalėjimą. Mat, penki metai at-- 
gal Darcy gyveno ir darbavosi 

• C a 1 i f o rn i j o j. P e n n sy 1 van i j os 
gubernatorius ponas. James 
turi teisę nepasirašyti ant taip 
vadinamų ekstradikcijos po- 
pierų.

Philadelphijos lietuviai yra 
raginami dalyvauti lapkričio 
3 dienos masiniam susirinki
me ir prisidėti prie reikalavi
mo, kad gub. James neleistų 
Californijos reakcionieriams 
pasiimti ir nubausti darbinin
kų veikėją ir gerą kovotoją.

Rep.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
i NASHUA, N. H.

Sckmadienj, .spalių 29 d., O’Don
nell Svet., 20 High St., įvyks pra
kalbos. Kalbės R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius iš Brooklyn, N. Y. Pra
džia 2 vai. po pietų. Įžanga veltui. 
LLD 42 kp. ir LDS 128 kp. kviečia 
lietuvius dalyvauti.

LOWELL, MASS.
šeštadienį, spalių 28 d., LLD 44 

kp. ruošia prakalbas, LD Kliubo 
Svet., 338 Central St. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Kalbės R. Mizara, iš 
Brooklyn, N. Y. Įžanga veltui. Kvie
čiame dalyvaut.

LAWRENCE, MASS.
Sekmadienį, spalių 29 d., Kliubo 

Svet., kalbūs R. Mizara iš Brookly- 
no. Pradžia 7:30 vai. vakaro. Komi
sija kviečia lietuvius skaitlingai da
lyvauti. Įžanga veltui.

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)r

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)

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-

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

ČčltVlCtf Gaminam valgius ir 
(įį ffį turim e Amerikos 

išdirbinio ir impor-
11 tuotų degtinių, vi-

šoklų vynų ir gero
lUąUOt# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Kubiliuno Radio Programa

Nedėlioj, spalio 29, iš sto
ties WCOP, .1120 kc., progra
ma prasidės 8 :30 iš ryto. Pro
gramą pildys Aido Choro 
Merginų Grupė iš Worceste
rio, vadovystėj J. Karsokienęs 
ir Art Mason and his Seren- 
aders orkestrą iš Brocktono.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA , 
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

mą. Todėl kviečiamo visus dalyvau
ti ir paremti sužeistus kareivius. — 
Kom. (251-253)

MONTELLO, MASS.
ALDLD Komitetas rengs per visą 

žiemos sezoną debatus sekmadie
niais. Liet. Taut. Namo Svetainėj. 
Yra kviečiami jaunuoliai Jr 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
gijų atstovai dalyvaukite, dalyvaus 
kandidatai ant Miesto Majoro ir ki
ti. Kalbėsime svarbius dalykus. — 
J. J. G. (252-253)

HARTFORD, CONN.
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)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

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

((252-253)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

,.W

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

kF

grupių ir 
Iš senų 
lūs ir 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 

fipadidinu tokio 
z dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

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

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 

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

‘ f ;
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patryę Barberini

I

Estate of

BARRY P. SHALINS
(S balins kas)

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

JOSEPHINE ir ANTANO K ASM0Č1U
GRAŽUS PA VII JONAS ■ '

Puiki salė baliam, banketam1 ir kitokiem pokiliam
PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI

Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai
Konjakai, Šampanai,, Dagtinės, Vynai ir Alus

■=■ STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NĖCK, N. Y. *

Namiį Rakandų Krautuve

V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

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

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnum'as, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnčs nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai k 
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-Spindulial 
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 dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

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

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
. , ir pritaikymu modelių.

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

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

ST AR P O KEPTUVEi

Philadelphia, Pa.
Kalbės William Z. Fosteris

Lapkričio 3 d. čionai lan
kysis Komunistų Partijos pir
mininkas William Z. Fosteris 
ir kalbės masiniam mitinge. 
Mitingas įvyks Town Hali sve
tainėj. Prasidės 8 vai. vakare. 
’ šio masinio susirinkimo tik
slas yra tame, kad padaryti 
spaudimą ant Pennsylvanijos 
gubernatoriaus, idant jisai ne
išduotų leidimo iš Pennsylva
nijos išvesti Sam Adams Dar
cy į Californiją. Darcy yra 
Pennsylvanijos valstijos ko
munistų sekretorius ir žymus 
veikėjas. O jo Californijos 
valdžia reikalauja baudimui 
už menką technišką dalykėlį, 
būk penki metai atgal laike 
rinkimų padaręs klaidą dėl sa
vo adreso. Ir tik už tai jį gali 
pasodinti keliems metams į

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.
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O VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS’!
' STANLEY MISUN AS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

—-i
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36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn. N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniau*

EI------------------------------------------ ---------m

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
į—.................... ........ ....... .......  E)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 

, kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen. 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duonų per paštų 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N Y
"SKELBKITES^ ‘‘LAISVĖJE”"



Aštuntas puslapis LAISVE\ Penktad., Spalių 27, 1939

kariais ir išlipant ant kampo, 
Driggs Avenue. Svetainė ran-1 
dasj tarp Lorimer ir Leonard BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Iškilmingi Pietūs 
Lapkričio 19 tą

Brooklyno LLD 1-ma kuo-l 
pa rengia iškilmingus pietus, i 
19 lapkričio (Nov.) “Laisvės”, 
svetainėj, 411^ Lorimer St., 2 
vai. po pietų. Įžangos tikietas 
pietums vienas doleris, šo
kiams 25c.

Tai čia, draugai, naujieny- 
bė; visuomet rengiame vaka
rienes, dabar pietus. Tai tė- 
mykite, kokiu išrokavimu. 
Kuomet sekmadienį rengiama 
vakarienė, tai kol susirenka, 
būna apie dešimta, pakol pa
valgo jau ir 12-ta valanda 
nakties, šokti nei šiaip pasi
kalbėti ar išsigerti nėra laiko. 
Kuomet pradėsime nuo 2 v. 
po pietų, bus laiko visam 
kam ir parėję išmiegosime, 
ant ryto tinkami darbui.

Kaip žinoma, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos kuopa netu
ri tikslo pinigus taupyti. Pa
daro desėtką kitą, juos išlei
džia apšvietos reikalams, šie
met LLD 1-ma kp. žada imti 
iniciatyvą organizuoti moky
klą suaugusiems. Skaitymo 
knygų LLD Centras turi išlei
dęs 43 leidinius.

Pietūs nepertoli, tai svar
biausias dabar darbas parda
vimas tikietų. Daug draugų ir 
draugių yra pasiėmę pardavi
nėti, tai pasistengkite parduo
ti iki sekamo susirinkimo, ku
ris bus 9 lapkričio. Tame susi
rinkime turi sunešti pinigus 
už parduotus tikietus. Komisi
ja turės maždaug apskaitliuot, 
ant kiek gaminti pietus.

Šokiams bus gera, visiems | 
žinomo George Kazakevičiaus 
orkestrą. Brooklyno ir apylin
kės draugai kviečiami daly
vauti su mumis, praleisite 
linksmai laiką ir nereikės ga-_ 

"mintis pietus namie.
Rengimo Komisija.

Cacchione Kalbės Lietuviams šį Vakarą, 
Spalių 27-tą, Piliečių Kliubo Salėj

yra j imperialistinį karą. Buvęs pir- 
Mies- 
svar-

Peter V. Cacchione 
Brooklyn© kandidatas į 
to Tarybą. Tarybininkai 
sto, sprendžia miesto reikalus
—leidžia, keičia, taiso miesto 
įstatymus. Kitais žodžiais, yra 
miesto direktoriais, gaspado- 
riais. Jau visiems aišku, kad 
jais, norėtume matyt geriau
sius žmones.

Koks yra Cacchione? Kokia 
jo programa ? Gal apie jo pro
gramą jūs skaitėte rašte, ta
čiau už vis geriau bus ją gir
dėt gyvu žodžiu, patiems jį 
pažint ir įsitikint, ar jis mo
kės tą programą gint būda
mas Taryboj.

Koks yra Cacchione? Kai
po asmenį, patys pamatysite 
atsilankę į prakalbas. Iš ank
sto galima pasakyt tik tiek: 
yra Pasaulinio Karo vetera
nas, bet griežtai nusistatęs 
prieš Amerikos įtraukimą į šį

mose eilėse maršuotbjų už bo
nus veteranams. Iš amato 
gelžkelietis, kovotojas už uni
ją savo amate. Tūlą laiką bu
vęs bedarbiu, kovojęs už dar
bus ir pašalpą. Stiprus šali
ninkas demokratijos ir lygių 
teisių visoms tautinėms ir ra
sinėms bei religinėms ir po
litinėms grupėms. Ar • toks 
kandidatas norės ir galės gin
ti jūsų reikalus, spręskite jūs 
patys. Dėl geresnio persitikri
nimo išgirskite jo prakalbą.

Lietuviškai prakalbą pasa
kys D. M. šolomskas.

Prakalbos įvyks penktadie
nio vakarą, spalių 27-tą, Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne. Pradžia 7:30. Įžanga ne
mokama. Visi vietos ir apylin
kių lietuviai kviečiami atsilan
kyti.

Komisija.

Jie Vaidins Spalio 29, 
New National Hali

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
• 8- -10 ryte 

1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus-
Tel. Evergreen 8-9229

trečiadienį 
Rašytojų 

pasitarimo, 
jiems,

Somervell Peržiūrėsiąs 
Pravarymo Priežastis

Pas WPA administratorių 
Somervell pereitą 
lankėsi Amerikos 
Lygos atstovai. Po
Somervell užtikrinęs 
kad jis tyrinės grupės rašy
tojų atleidimo iš darbo prie
žastis. Sakoma, kad grupė 
atleista dėl ‘politinės veiklos.’

Komiteto priešakyje radosi 
Oliver LaFarge, paskilbęs au
torius, taipgi Millen Brand, 
George Albee, Lillian Gilkes, 
ir Arthur Behnstock. Komite
tui pavyko gaut koncesijų ki
tais pravarytus rašytojus lie
čiančiais klausimais.

Unijistai Remia Quill 
Kandidatūrą

Krautuvėse pardavinėtojų 
unijos Lokalo 1102 pild. tary
ba užgyrė Quill kandidatūrą 
ir pakvietė jį kalbėt narių mi
tinge viešbutyje Diplomat, 
spalių 26-tą. Masinis narių mi
tingas. sušauktas apvaikščiot 
pasirašymą naujos sutarties, 
kuria einant to amato darbi
ninkai gaus per metus $200,- 
000 daugiau algomis ir kitus 
pagerinimus.

Kailiasiuvių unija irgi pra- 
kad Jungtinės Tarybos 

kandidatūros 
vietiniai Joka- 
vienbalsiai už- 

kandidatu į

neša, 
užgyrimą Qill 
pasekė keturi 
lai, nuo savęs 
girdami Quill 
Miesto Tarybą.

Rezoliucija dėl Amerikos Darbo Partijos 
Viso Miesto Konferencijos Nusistatymo

WPA Baigia Daug
Projektu

LIETUVIŲ DARBIEČIŲ REZOLIUCIJA
KADANGI, Amerikos Darbo Partijos tikslas yra mūs;

SCHOOL DAYS 
GRCJEN

Amerikos Pirmas Puikiausias
Riešinis Laikrodėlis

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

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

JUOZAS LAZAUSKAS 
Dvarponis.

• i ■» y;-
■ ■■:.LAUREL . < . 15 Jewel GRUEN. Yellow 

:, kgold filled, Guildite back, . '. $24,75 
k*?' '■* *• - '' '• ■■■'"■ •« ■'■. ■■ • 
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Draugai Lazauskas ir Pe-
Taraškevičius, geriausitras 

pono Surinto draugai, prijuo
kins jus beponaudami puoto
je, kur laukia nuotakų nuo 
šliūbo. Išgirsime juos ir dai
nuojant šią linksmą dainelę 
apie nuotakas:

Mergas išbučiuosim, 
Gerai pamyluosim.
Rytoj jos teks, bernam, 
Ir geriem mūs tarnam.

O mum vėl jaunesnės, 
Jos bus dar meilesnės. 
Ir bučkių negailės, 
Kai tik ponus pamylės.

Nuotakomis bus geros cho
ristės didžiulio Aido Choro, 
būtent: Elena Zablackiehė, 
Ona Vaznytė ir Adelė Pakal
niškienė. Bus juoko, kada ici- 
kčs pasipešt tarp savęs 
kalbų.

Atsilankykite pamatyt 
penkių veiksmų dramą iš 
džiavos laikų Lietuvoj, 
bus bendrai perstatyta
Choro, ii* Lietuvių Liaudies 
Teatro, šį sekmadienį, 29-tą 
dieną spalio, New National 
Hali; 261-267 Driggs Avenue, 
Greenpointės dalyje Brookly
no, 3:30 vai. po pietų.

Įžanga į perstatymą ir šo
kius $1 ir 75 centai. Vien tik 
šokiams 50 centų, šokiams 
grieš George Kazakevičiaus

CHjERy... 15Jewel-GRUEN. Yellow 

gold- filled caie,.Guildite,back, .,$24.75

Įsteigta jiuo 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.

dėlei
bau- kuri Aido

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SOL 4,thST.
?'• ai LK fcv'

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-644U

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

Open Da) and Nigh

RHEA
Managed Dy

TEITELBAUM

| | Vapor Room,
I 1 Rodm, Large
NsL Artesian Water, Restaurant, Barber 

' Shop, Sleeping Accomodations

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
ladies DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to
< 1 p. m After 11 p. m for gents

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

Hun all day and nigh*

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

Valandos: 11*1; 5-8; Nedė'luj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA ,

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves’' Name
• *4* 4

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs I 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena- < 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

4*
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J
Brooklyne baigiama bent 

WPA projektas. Pataisyta 
i, žaislaviečių, 

mokyklų, taipgi laivų staty
tume. Viso tiems darbams iš

baigs

ei-
valstijos darbo žmonėms duot galimybę pasireikšt politiško- ]ė gatvių, parkų 
je dirvoje ir pravest įstatymus naudingus darbo žmonėms, mokyklų, taipgi
taipgi išrinkt visuomenės viršininkais tokius, kurie yra pro
gresyviais ir rūpintųsi darbo žmonių reikalais, ir

KADANGI, tas galima atsiekti tik didžiausiu vieningu- 
darbininkuose ir ypatingai eilėse Darbo Partijos, ir •
KADANGI, Europoj vedama imperialistinis karas per 

imperialistines pajėgas, iš kurio karo pasaulio darbo žmo- 
neturi ko laimėti, o tik viską 
KADANGI, mūs šalis iki šiol

imperialistų susikirtime, ir
KADANGI, Amerikos liaudis

mu

dvi 
nes pralaimėti, ir 

išsilaikė neutraliai Europos

ir visas darbininkų judėji
mas trokšta, kad tas neutralumas būtų palaikomas ir kad 
Amerika būtų išlaikyta nuo karo, ir

KADANGI, darbininkų labui yra reikalinga vienyt dar
bininkų judėjimą ypatingai karo laiku, kada darbininkų prie
šai, didžiosios korporacijos ir finansieriai ir industrialistai 
bandys daryt milžiniškus pelnus lėšomis mažinimo darbininkų 
neseniai išsikovotų teisių, ir

KADANGI, Amerikos Darbo Partijos viso miesto kon
ferencija, Manhattan Center, spalių 4-tą, priėmė rezoliuciją, 
kuri siekia suskaidyt Amerikos Darbo Partiją ir vienpusiškai 
atsinešt į šį imperialistinį karą, kas yra pirmu žingsniu link 
tiesioginio įtraukimo šios šalies į karą, ir

• KADANGI. jau dabar yra banga nepasitenkinimų tarp 
Amerikos Darbo Partijos dėl tos rezoliucijos, ir

KADANGI, iš priežasties karą <padėties civilės laisvės 
visų mažumų grupių privalo būti apsaugotos, idant išlaikyt 
Teisių Bilių karo padėtyje, dėlto

LAI BONA NUTARTA, KAD: Amerikos Darbo Partijos 
Brooklyno Lietuvių Kliubas mitinge, sušauktame Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y., 
25-tą dieną spalių, pasmerkia veiklą virš minėtos viso miesto 
konferencijos kaipo ne-neutrališką, karą kurstančią, pasitar
naujančią reakciniams darbininkų priešams, kurie nori netik 
Ameriką įtraukt į Europos imperialistinį karą, bet taip pat 
nori suskaidyt darbininkų judėjimą ir padaryt jį bespėkiu. 
šioje ateinančių rinkimų kampanijoj ir taip pat 1940 metų 
prezidentiniuose rinkimuose, ir

LAI BONA TOLIAU NUTARTA, kad Amerikos Darbo 
Partijos deleguota viso miesto konvencija būtų sušaukta kaip 
greit galima apsvarstyt veiklą, pravestą virš minėtoj viso 
miesto konferencijoj ir kad būtų dedamos visos pastangos iš 
gelbėt Amerikos DavĮjo Partiją nuo saužudingo frakcinio su 
sikirtimo akyvaizdoj^ mūs laukiančių milžiniškų pareigų.

William Belsky, vice-prezidentas.
Anthony Linkus, Jr., sekretorius.

orkestrą.
Privažiuot geriausia Lori

mer arba Graham Ave. gatve-

VAL/ANDOS: 2—4 ir 6—8 
Nėra valandų sekmadieniais

virš 
vynų,

leista $2,183,633. Juos 
spalių 31-mą.

Pataisyta dešimts su 
mylių kelių, pratiesta
pratęsta požeminis gaisro sig
nalas Coney Islande, Brighton 
Beach ir Manhattan Beach, vi
so 16 su virš mylių. Arti as
tuoni tūkstančiai įvairių klasi
fikacijų darbininkų turėjo 
darbo per 5 mėnesius.

JIE MOKA SUTARTĄ 
KAINĄ UŽ PIENĄ

Sheffield firmos viršininkas 
Bomel pranešęs majorui La- 
Guardijai, kad jo firma sumo
kėjus į bendrą fondą daugiau, 
negu esą reikalinga išmokėt 
farmeriams po $2.15 per šim- 
tasvorį. Išmokesčiais farme
riams ji nesirūpinanti, tas esą 
nustatoma federalio turgavie
čių komisionieriaus tai apylin
kei.

Sakoma, kad 37 firmos 
esančios pasižadėjusios mokėt 
derybose su farmeriais, majo
rui tarpininkaujant nustatytą 
mokestį. Farmeriai neseniai 
skundėsi vis negavę sutartos 
mokesties ir iš naujo grąsino 
streiku.

RASPUTINAS JUDYJE

Jau antra savaitė 55th St. 
Playhouse, N. Y., rodoma nau
ja franeuzų filmą “Rasputin,” 
paremta*, istoriškais daviniais 
apie buvusį carienės ir kitų 
ponių meilužį caristinėj Rusi
joj.

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
per kūle savo taverną į naują vietą '

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT Oil Rl R N ER>
i JOSŲ SENA AR N AU.I A . Ml D vvi k

Stenm Boile* 
t v * *

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

185 Grand Street
Telefoną* EVergreen

K mok h b

i 1661

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn. N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FURMAT CO. Ine
>. ' ? Dealers in

Furniture and Bedding

Matrosai Yra Mūšy Specialumas
Pamatykite kaip jie yra daromi mūsų dirbtuvėje.

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

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio (Douches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovų.

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

EVergreen 4-7911
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