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Pereitą sekmadienį d. šo- 
lomskas kalbėjo Paterson. 
Pasakoja sekamą kurjozą: 
Girdi, atsistojo vienas žmo
gelis ir rėkia, būk komunis
tai rinkę auką Klaipėdos 
pabėgėliams ir patys suval
gę-

Betgi visos klaipėdie
čiams aukos buvo perduo
damos Lietuvos konsulatui. 
Vadinasi, tas žmogelis yra 
auka tokių šlamštų, kaip 
“N. Gadynė.” Tokių vei
kiausia randasi ir daugiau.

Finija pei' daug skan- 
dalija. Jos ponų valdžia 
per daug pučiasi. Riksmu 
bando pasaulį apglūšyti. 
Bet savo tikslo veikiausia 
nepasieks.

Finliandijos liaudis visai 
kitaip žiūri į derybas tarpe 
Finliandijos ir Sovietų Są
jungos. Ji nemato jokio pa
vojaus savo nepriklausomy
bei. Priešingai, susitarime 
su Sovietų Sąjunga ji mato 
savo tautinės nepriklauso
mybės apsaugą. Ji žino, kad 
toks susitarimas užkirstų 
kelią Anglijos ir kitų impe
rialistų intrigoms paversti 
Finliandiją įrankiu suokal
bių prieš savo didįjį ir tai
kųjį kaimyną.

Lenkijos ponai ir pana
šiai pūtėsi, kol persprogo. 
Tautas suėda ir sunaikina 
visų pirma jų pačių valdo
nai. Finliandijos valdonai 
besiskandalindami kenkia 
tautos interesams.

Gal jokios kitos šalies 
spauda neišlieja tiek sutrų 
ant Sovietų Sąjungos gal
vos, kiek šiuo tarpu ameri
koniška. Atpriklu ją ir 
skaityti. Nieko prieš tai ne
sako nei Roosevelto vald- v • zia.

Bet štai šiomis dienomis 
poroje Maskvos dienraščių 
pasirodė vienas kitas kritiš
kas straipsnis Jungtinių 
Valstijų reakcionierių adre
su. Vaje, kaip įsižeidžiama. 
Ta pati buržuazinė spauda 
nebegali suprasti, kaip tai 
Sovietų spauda išdrįsta ne
glostyti Amerikos!

Roosevelto administracija 
piktai kritikuoja Sovietų 
valdžią už jos pasielgimą su 
amerikonų laivu “City of 
Flint”. Tenka, žinoma, ir 
Vokietijai, kurios karinis 
laivas “City of Flint” paga
vo ant jūros ir nuvarė.į 
Sovietų uostą.

Betgi pasirodo, kad An
glija ir Franci j a turi už
grobusios jau net tryliką 
amerikonų laivų. Washing- 
tonas tačiau tyli—taip tyli, 
jog neduoda apie tai žinoti 
nei plačiajai visuomenei. 
Tai koks Čia neutrališku- 
mas?

Lyga už Taiką ir Demo
kratiją atlaikė Philadelphi- 
joj savo metinę konferenci
ją. Joje daugiausia kalbėta 
apie Dies Komiteto fašisti
nius žygius prieš Lygą.

Lyga nei kiek nenusigan- 
dus dėl Dies’o straksėjimų 
ir grūmojimų. Konferencija 
nutarė pradėti kontr-ofen- 
syvą prieš Dies Komitetą.

Amerikos demokratijos 
pamatus rausia.ne Lyga už
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LENKAI NAIKINO VILNIŲ PIRM PABĖGDAMI 1$ MIESTO
Didžios Iškilmės 

Lietuvoj dėl Vil
niaus Atgavimo

Vilnius. — Per kelias pa
skutines dienas čia ėjo di
džios iškilmės, kad lietuviai 
vėl užėmė Vilnių. Iškilmės 
pasiekė aukščiausią čiuku
rą pirmadienį. Tą dieną 
įvyko padėkų pamaldos, ku
riose dalyvavo daugelis 
tūkstančių žmonių. Po pa
maldų buvo iškelta Lietu
vos vėliava ant istorinės 
Gedimino Pilies, “žiūrin
čios” nuo Gediminkalnio į 
miestą. Tuo momentu iškil
mingai skambėjo visi baž
nyčių varpai ištisoj Lietu
voj.

Padėkų pamaldose kated
roj dalyvavo prez. Smetona 
ir visa Lietuvos valdžia.

Danzig. — Vokietijos lai
vai pergabeno dar virš 2,- 
000 vokiečių iš Estonijos ir 
Latvijos į Vokietiją.

Franci ja Draftuoja 
Žmones j Darbų Kaip

Kokius Kareivius
Paryžius. — Franci jos 

valdžia įvedė darbininkams 
verstiną darbo prievolę, pa
ilgino darbo dieną, sumaži
no šventes ir nusprendė ka
riškai baust neateinančius 
darban be gydytojo liudiji
mo. •

Francijos Atžagareiviai 
Persekioja Unijas, Kurios

Nesmerkia Sovietų
Paryžius. — Dešiniųjų 

valdoma, Darbo Birža Pa
ryžiuje išbraukė iš savo 
tarpo unijas automobilių 
vairuotojų, gatvių darbinin
kų ir 48 kitas unijas. Tai 
dėl to, kad šios unijos atsi
sakė pasmerkt Sovietų Są
jungos politiką, kas liečia 
dabartinį karą.

Valdžia per savo rėmėjus 
bruka visom darbininkų 
unijom klausimą: kaip jos 
žiūri į Sovietų politiką.

Tais klausimais unijos 
yra spiriamos pasmerkt So
vietus.

Berlin. — Bepusiški poli
tiniai žinovai skaičiuoja, 
kad Vokietija turi jau 4 
milionus priruoštos armi
jos.

Taiką ir Demokratiją, bet 
tokie judos, kaip Dies. Už 
jo nugaros stovi fašistinės 
kapitalo gaujos.

Lyga prieš tas fašistines 
spėkas kovos, o jai padės 
visi blaivai protaują ameri
konai.

Žuvo 1 Norvegijos ir 1 
Suomijos Laivai

London. — “Nežinia ke- 
no” mina paskandino Nor
vegijos prekinį laivą “Var- 
angmalm”, 3,618 tonų įtal
pos; taip pat “nežinia” dėl 
ko nuskendo Suomijos pre
kinis laivas “Juno,” 1,241- 
no tono įtalpos,—-abudu 
Šaurinėje Juroje.

NAZIAI IŠMARINSIĄ 
PUSANTRO MILIONO

ŽYDŲ LENKIJOJE
Vilnius. — Naziai Lenki

joj neduoda jokios pašalpos 
žydams; jie dar įvedė pla
kimą žydams už skundus ar 
bet kokį žodį prieš nazius.

“Visos gyvenimo sritys 
yra uždarytos žydams tose 
Lenkijos vietose, kurias val
do naziai,” rašo žydų vei
kėjas Mendel Mozės.

Jis taip pat praneša, jog 
žydai vis dar bėga iš Len-
kijos į Vilnių.

Jeigu hitlerininkai kiek 
ilgiaus viešpataus Lenkijoj, 
tai ten turėsią badu išmirt 
apie pusantro miliono žydų, 
sako M. Mozės.

MUSSOLINIS “SUKRA
TĖ” SAVO MINISTERIUS

Roma. — Mussolinis pa
keitė vadus armijos ir oro 
laivyno ir šešis kitus minis- 
terius, bet savo žentą G. 
Ciano paliko toj pačioj vie
toj kaip užsienio ministerį. 
Mussolinis pašalino ir fa
šistų partijos sekretorių 
Starace.

-------------------“Mano pati šneka, šneka
JAPONAI ŠALDO ANG- visą laiką, kad mano pilvas,

LŪS IR FRANCuZUS
Tientsin, Chinija.—Japo

nai vis dar laiko užblokada- 
vę Anglų ir Francūzų kon
cesijas Tientsine. Japonai 
dabar ypač nepraleidžia an
glies į šias koncesijas, o jau 
prasideda šalčiai.

VOKIETIJA TURI SUMOKET $50,000,000 UŽ EKSPLOZIJAS, KURIAS 
PADARE JOS ŠN1PAJ-SPR0GDINT0JAI AMERIKOJ

Washington. — Mišri ko
misija, turinti teismišką ga
lią, vėl nusprendė, kad Vo
kietija turi išmokėti 50 mi- 
lionų dolerių atlyginimo už 
nuostolius, kuriuos Vokieti
jos šnipai - sprogdintojai 
padarė amerikiečiams ir 
kanadiečiams. Tie Vokieti
jos šnipai 1916 ir 1917 me
tais susprogdino amunicijos 
fabriką Kingslande ir jos 
sandėlius Black Tome, N. J., 
kada Amerika dar nebuvo 
įstojus į karą. Per įvyku
sias ten amunicijos eksplo
zijas buvo užmušta du žmo
nės ir padaryta didžių nuo
stolių kompanijoms geležin
kelių, plieno ir kt.

Jau senai mišrioji atly

Latviai Gražiai Pa
sitiko S o v. S-gos 
Raudonarmiečius
Maskva. — Pereinant So

vietų kariuomenei per sie
ną į Latviją, įsisteigt su
tartuose punktuose, aukš
tieji Latvijos armijos ko- 
mandieriai draugiškai pri
ėmė ir sveikino Sovietų 
raudonarmiečius.

Atsiliepdamas į tuos svei
kinimus, k o m a n d i e r i u S 
Raudonosios Armijos išrėk 
škė pasitikėjimą, kad rau
donarmiečių buvimas (tam 
tikruose punktuose) užtik
rins taiką Baltijos valsty
bėms.

Įžengė į Latviją, raudon
armiečiai buvo gražiai pri
imti. .

Susapnavęs Savo Pačią su 
Kitu Vyru, Kapojo Kardu Ją 
ir 2 Kitus, o Vieną Nušovė

Coraopolis, Pa.—Christo 
Larocco susapnavo, kad jo 
pati guli su kaimynu Mar. 
Baltempo. Tad, pašokęs iš 
miego, Larocco pagriebė se
ną šoblę ir ėmė kapot savo
žmoną, kuri vienoj lovoj su 
pačiu Larocco miegojo. Kir
tęs jai šoble dvyliką smū
gių, Larocco dar stvėrė re
volverį, nubėgo pas Bal
tempo, šoble apkapojo Bal- 
tempo ir jo dukterį ir nušo
vė Baltempienę.

Paskui Larocco su kruvi
na šoble ir revolveriu nuėjo 
ir pasidavė policijai. Bet jis 
kaltino savo žmoną. Sako: 

jis pradeda skaudėt ir duo
da man blogus sapnus.”

Larocco areštuotas ir bus 
teisiamas kaip žmogžudys.

Paryžius. — Francūzų 
valdžia skelbia, • kad sukilę 
Austrijos kareiviai trijose 
vietose prieš nazius.

ginimo komisija buvo nuta
rus, kad Vokietija turi su
mokėti $21,157,227 atlygini
mų, ir Vokietija buvo padė
jus 23 iki 26 milionų dole
rių Amerikos valstybės iž
de, belaukiant, kol bus galu
tinai išspręstas atlyginimų 
klausimas. Bet Vokietija 
atidėliojo atsiteisimą, reika
laudama vis iš naujo tą da
lyką spręsti. Tai tuo tarpu 
ir priaugo tiek procentų pa
lūkanų, kad Vokietija turė
tų sumokėt jau 50 milionų.

Mišrioji komisija buvo 
sudaryta šitokia: Amerikos 
komisionierius. Chr. Garnet, 
Vokietijos komisionierius 
dr. Vic, Huecking ir “bepu- 
siškas” sprendėjas Owen J.

(Paskandinta 21,000 Tonų 
Anglijos Laivų j Savaitę
London. — Anglų valdžia 

pripažįsta, jog per paskuti
nę savaitę nazių submari
nai paskandino 21,000 tonų 
Anglijos prekinių laivų; bet 
sako, kad anglai per savaitę 
suėmę 19,500 tonų krovinių, 
kurie buvę gabenami Vo
kietijai.

DAR TRYS ANGLIJOS 
LAIVAI TAPO NA

ZIŲ AUKOMIS
London.—Vokietijos sub

marinai paskandino didelį 
Anglijos prekinį laivą “Ma
labar,” plaukusį iš Bostono 
į Angliją. Naziai torpeda- 

i vo šį laivą be persergėji
mo, kadangi jis buvo gink
luotas kanuole. Su juom žu
vo 5 jūrininkai.

Tą pačią dieną nazių sub
marinai nugramzdino Ang
lijos žvejų garlaivį “Ni- 
dan”, 565 tonų įtalpos, bet 
davė laiko jo žmonėms išsi
gelbėti, nes šis laivas buvo 
neginkluotas. Vokiečių sub- 
marinas taipgi sunaikino 
anglų žuvininkų laivą “Lynx 
II” Šiaurinėje Jūroje.

(Iki šiol naziai paskandi
no apie pusę miliono tonų 
įtalpos Anglijos laivų.)

“CITY OF FLINT” LAIVO 
SLAPTYBĖS

Oslo, Norvegija, spal. 31. 
—Pranešama, kad prekinis 
Amerikos laivas “City of 
Flint,” naziu varomas i 
Vokietiją, dabar apsistojęs 
pasiimt maisto Tromsoe, 
Norvegijos uoste.

Washington, spal. 31.— 
Amerikos karininkai spėja, 
kad naziai galį per sovieti
nį Baltųjų-Baltijos Jūrų ka
nalą parsivaryti laivą “City 
of Flint” į Baltijos Jūrą, o 
per ją į Vokietiją.

Roberts, teisėjas Jungtinių 
Valstijų Vyriausio Teismo. 

- Bet kai dauguma šios ko
misijos nusprendė, kad Vo
kietija turi atlyginti už mi
nimus nuostolius, tai Vokie
tijos komisionierius, protes
tuodamas, pasitraukė iš ko
misijos.

Todėl dabar sprendimą 
padarė tik abudu ameriko
nai komisijos nariai.

Prieš tai Hitlerio valdžia 
smarkiai užprotestavo ir 
žada kreiptis į teismus, rei
kalaudama uždraust imt 
Vokietijos pinigus, padėtus 
Amerikos ' valstybės ižde, 
atlyginimams už eksplozi
jas, andai padarytas Vokie
tijos agentų.

Raudonoji Armija Viską Geroj Tvarkoj 
Pervedė Lietuvai; Gen. Vitkauskas už Tai 
Dėkoja; Lietuvos Vėliava Gedimino Kalne

Vilnius. — Kai lietuvių armija užėmė Vilnių, gene
rolas Vitkauskas, jos komandierius, pasakė (spal. 30) 
širdingą dėkui Raudonajai Sovietų Armijai už tai, kad 
raudonarmiečiai atvadavo šią senąją Lietuvos sostinę 
nuo Lenkijos.

Dabar jau plevėsuoja tautinė Lietuvos vėliava ant 
istorinio Gediminkalnio. Vėliava ten iškelta su didin
gomis apeigomis, po kurių generolas Vitkauskas pa
reiškė :

“Kariuomenė Vilniaus armijos korpuso, kurio ko- 
mandierium turiu garbės aš būti, yra jau pilnai ap- 
pinta patalpomis, ir ši kariuomenė perėmė miestą nuo 
Raudonosios Armijos komandos.

“Nuo Raudonosios Armijos garnizono sargų perė
mėme pilnoj tvarkoj miestą ir valstybei svarbius punk
tus jame: telegrafą, telefonus, pašto sistemą ir tiltus, 
šitokioje tvarkoje perėmėm e taip pat elektros šviesos 
sistemą ir kanalų sistemą.

“Lenkai, kaip dabar matoma, bėgdami iš Vilniaus, 
stengėsi sunaikinti miesto nuosavybę. Jie pagadino 
visas radio stotis, palikdami miestą be radio.

“Perimdami miestą nuo Raudonosios Armijos, mes 
užtikriname gyventojams, kad pilnai bus palaikoma 
tvarka mieste.”

Prancūzai ir Naziai
Nekariauja, Tik
Praktikuojasi

Luxemburg. — Bepusiš
ki stebėtojai nutėmijo, jog 
net kanuolėmis francūzai ir 
naziai iš tikro nekariauja, 
o tik daro kokius tai ban
dymus bei praktikuojasi.

Ąnglijos joficieriai ir ka
reiviai čia geria, valgo ir 
linksminasi, tartum visai 
nebūtų karo. Valgyklose, 
smuklėse, šokių vietose ir 
teatruose pafrontėje jie 
naktį net šviesų neužtemdo. 
Daugelis juokauja, “tai 
bent karas, be kovų, be už
muštų ar sužeistų.”

DIESO “SVIETKAS” 
ŽMOGŽUDYS

Washington, spal. 31.— 
Dieso kongresinė “tyrinėji
mų” komisija džiaugėsi, 
kad jinai gavo “žvaigždę 
liudininką” W. C. McCuis- 
tion prieš komunistus ir 
prieš CIQ Marininkų Uni
ją. Bet džiaugsmas buvo 
trumpas. | x

New Orleans policija pa
matė laikraščiuose to “svie- 
tko” paveikslą ir tuojau pa
žino, kad tai pabėgęs žmog
žudys, kuris nušovė tos uni
jos apskričio sekretorių 
Ph. Carey rugs. 17 d. New 
Orleanso policija, todėl, te
legrafavo į Washingtoną 
sulaikyt tą žmogžudį “sviet- 
ką,” bet jis kaip tai suži
nojo apie šią telegramą, 
įsėdo į taxi-cabą ir nežinia 
kur paspruko iš Washingto- 
no.

ORAS. — šalčiau, apsi
niaukę.

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

Vokiečių Submarinai 
Urmu Paskandino

5 Anglų Laivus
Oslo, Norvegija. — Kaip 

tik Anglijos karo laivai, ly
dėjusieji 27 jos prekinius 
laivus, šalin nuplaukė, tuoj, 
nazių submarinai paskandi
no penkis prekinius anglų 
laivus.

Pabėgus Žmogžudė Pamišėlė 
Vėl Paimta Beprotnamiu
Phoenix, Arizona.—Pirm 

savaitės pabėgusi iš beprot
namio, Winnie Rutha Judd, 
žmogžudė “pamišėlė”, atė
jo iš artimo kornų lauko 
pas daktarą L J. Saxe, bu
vo suimta ir vėl į beprotna- ' 
m į sugrąžinta.

Jinai 1931 m. nužudė dvi 
savo drauges, sukapojo jų 
lavonus, sudėjo į skrynias 
ir pasiuntė į Los Angeles 
kaipo geležinkelio “baga
žą.” Už tai ji buvo nūs- . 
merkta mirt, bet paskui 
pripažinta pamišėle ir pa
talpinta beprotnamyj. Jos 
tėvas yra protestonų kuni
gas, o jos vyras—daktaras 
W. C. Judd. ’

NAZIAI ĮSIVERŽĖ Į 
FRANCIJĄ

Berlin, spalių 31.—Būrys 
vokiečių persigrūmė į Fran- 
cijos pusę, išbombardavo 
vieną francūzų poziciją, pa
siėmė jų karių į nelaisvę ir 
sugrįžo atgal.

Naziai kanuolėmis bom- • ‘ 
barduoja vieną Franci jos 
miestelį ir vieškelius už 6 
mylių anapus francūzų 
Maginot tvirtovių linijos.
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Nėra atsakymo į klausimus, kodėl taip 
negarbingai iš karo lauko pabėgo mar
šalai Smigly-Rydzai, Beckai ir jiems pa
našūs ‘vadai? Kiek atsipeikėję Amerikos 
lenkų vadai jau triūbija, kad Francijos 
ir Anglijos imperialistai išliuosuosią 
Lenkiją ir kad vėl viskas bus gerai.

Bet demokratiniuose sluoksniuose len
kų išeivijos girdisi visai kitokie balsai. 
Demokratiniai sluoksniai nubunda ir 
pradeda j ieškoti visai kitokios vadovy
bės. Pabėgusius užsienin generolus ir 
pulkininkus žmonės lydi praikeiksmu. 
Darbininkiškai susipratę lenkai džiaugia
si, kad bent Vakarų Ukraina ir Vakarų 
Baltarusija susilaukė laimingos ateities. 
O tose srityse ir tikini lenkų yra nema
žai.

Lenkijos ateitį neišspręs generolai Si- 
korskiai, grafai Potockiai ir kunigaikš
čiai Rašinskiai, kurie brukasi į Lenkijos 
vadovybę. Tam reikia visai kitokių žmo
nių. Lenkams reikia kovoti už darbinin- 
kiškai-valstietišką Lenki j ą.”

Kaip Vokiečiai Bombardavo Suvalkus

Milionų Džiaugsmas
Vakaru Baltarusijos ir Ukrainos, ku

rias Raudonoji Armija paliuosavo iš po 
lenkų ponų priespaudos ir išgelbėjo nuo 
Hitlerio, lygiais ir slaptais balsavimais 
išrinkti seimai pasisakė, kad jie įveda 
Sovietų tvarką, kad padaro galą žmo
gaus išnaudojimui žmogumi ir jungiasi 
su Sovietų Baltarusija ir Ukraina, ku
rios yra dalimis didelės ir galingos So
vietų Sąjungos.

Iš Lvovo, Vakarų Ukrainos sostinės, 
išvažiavo į Maskvą 660 liaudies išrinktų 
seimo delegatų, kad kartu su Sovietų 
Sąjungos Tautų Tarybos nariais daly
vauti posėdyje ir oficialiai sujungti Va
karų Ukrainą su Sovietų Ukraina į vie
ną valstybę. Taip pat šimtai baltarusių 
seimo delegatų išvyko Maskvon tuo pat 
tikslu.

Vakarų Ukraina ir Baltarusija, kurios 
turi apie 12,000,000 gyventojų, kurių lau
kai derlingi ir ten yra metalo, žibalo, 
didelių girių ir kitų gamtinių turtų, yra 
dalis Baltarusijos ir Ukrainos. Bet laike 
revoliucijos Rusijoj, kada Anglijos ir 

.---- Francijos imperialistų vadovybėj veik
visas pasaulis kariavo prieš Sovietus, 
tai Lenkijos imperialistai remiami Ang
lijos ir Francijos, Amerikos ir Italijos, 
pavergė tuos kraštus ir nežmoniškai iš
naudojo ukrainiečius ir baltarusius. Da
bar tos tautos susilaukė ir tautinės ir 
klasinės laisvės. Lenkų ir savų ponų vie
špatavimui atėjo galas! Milionai džiau
giasi ir pradės naują gyvenimą, naujai 
budavoti tvarką, kurioj nebus pavergi
mo ir išnaudojimo. Sovietų Baltarusija, 
Ukraina ir visa didžioji Sovietų Sąjunga 
padės Vakarų Baltarusijos ir Ukrainos 
darbo žmonėms jų gyvenime. Jų vargam 
atėjo pabaiga. Jų tautinei nelaisvei ga
las. Nuo dabar milionai žmonių su nau
ja energija, nauju ūpu, pasišventimu 
stos prie darbo, kad padarius savo gy
venimą lengvesnį, malonesnį, geresnį, 
smagesnį ir linksmesnį.

Vokietijai Reikia Daug Medžiagų
Anglijos ir Francijos imperialistai ma

no įveikti Vokietiją apgulos karu—ne
praleidžiant į Vokietiją karo reikmenų, 
metalo ir maisto. Jie daugiausiai deda 
svarbos, tai ant to, kad Vokietijai pri
truks žibalo ir metalo.-

Pagal Francijos specialistų apskaitlia- 
vimą Vokietijai į metus reikės karo lai
ku nuo 15,000,000 iki 40,000,000 tonų 
žibalo. Karas negalimas be metalo ir ži
balo. Ginklai, amunicija—vis tai metalas 
ir dar geriausias. Jie mano, kad Vokieti
ja pas save, Austrijoj ir Čechoslovakijoj 
vargiai galės pasigaminti 15,000,000 to
nų metalo į metus. Bet jie nenumato to, 
kad Vokietijos nazftii turi liuosas rankas 
parsivežti geležies rūdos iš Švedijos, kur 
jos yra daug. Baltijos Jūroj vokiečiai 
laisvai veikia, tai ne tas, kas buvo laike 
pirmo Pasaulinio Karo, kada ten prieš 
Vokietiją veikė Rusijos karo . laivynas. 
Vokietija parsiveš metalo ir žibalo iš 
Rumunijos. Pirks ji sau ‘reikmenų Bal
kanuose, Turkijoj ir Sovietų šalyje. To
dėl dabartinė Vokietijos blokada nėra 
pilna, vargiai turės tokias pasekmes, 
kaip laike pereito karo.

Iš antros pusės mums atrodo, kad Vo
kietijos valdonai ir karo komanda var
giai sutiks sėdėti ir laukti, kol jiems ant 
kaklo užverš blokados kilpą. Veikiausiai 
Vokietija orlaivyno pagalba užduos 
skaudų smūgį Anglijai ir tada išvieln su 
Italija puls Franciją. Tokių įvykių gali
ma greičiau laukti, negu Anglija ir 
Franci ja apsiginkluos Amerikos gink
lais ir pradės savo ofensyvą.

Penkios ' pagrindinės vo
kiečių kariuomenės kolonos, 
kurios besiverždamos pir
myn šakojasi, atlikdamos 
įvairius strateginius veiks
mus, įsiskrodė Lenkijos 
valstybėn, prisiartindamos 
prie Varšavos.

Iš Pomeranijos puola ar
mija, pravaliusi koridorių, 
Poznanę.

Breslau kolona puola Lo
dzę. Priekinės jos dalys, 
aplenkdamos šio miesto su
tvirtinimus, veržėsi pirmyn. 
Pagaliau Silezijos armija, 
staigiu smūgiu užėmusi 
Čenstachavą, T o m a š o v ą, 
Radomą, pasiekė Gura Kal
varija čia pat prie Varša
vos. Prūsų armija, pradžioj 
pasireiškusi gana vykusiais 
puolimais, atsidūrė ties Bu- 
go ir Narves pelkynais, ku
riuos nelengva peržengti.

Pagaliau pietuose veikia 
Slovakijos grupės.

Tokia maždaug buvo pa
dėtis, kai aš, vykdamas di- 
delėn nežinomon kelionėn, 
keisto smalsumo ir nerimo 
vedamas, peržengiau sieną. 
Čia man kilo tūlas nusivy
limas. Kariaujančią šalį iki- 
šiol vaizdavausi pilnut pil
ną prigrūstą kariuomenės; 
kelius ir pakeles užgrioz
dintas artilerijos pabūklais 
ir gurguolių vežimais; o čia 
—niekur nieko. O Rytprū
sių siena tik už dvidešim-l

ties kilometrų. Pravažiuoju 
10-15 kilometrų, nesutikda
mas nė vieno lenkų karei
vio. Vėliau paaiškėjo, kad 
alkūnė išsiveržusi tarp Lie
tuvos ir Prūsų teritorijos 
Suvalkų apskritis, yra eva
kuota. Pirmosios lenkų gy
nimosi linijos eina daug to
liau—Gibų — Augustavo 
ruožu, sudarydamos tiesią 
Kolno — Grajevo fronto 
tąsą. Suvalkų apskrities pa
sienio apsaugą pildo silp
nos “strzelcų” įgulos, suda
rytos iš 15-17-mečių jau-, 
nuolių. Tik Cypliškių rajo
ne pasirodė lenkų kavaleri
jos nežymios dalys. Todėl 
gal vokiečių bombonešiai 
apmėtė bombom ir sudegi
no Cypliškių miestelį.

Gyvenimas šiam krašte 
beveik apmiręs. Daugumas 
ūkininkų negali sėti žiemo- 
jaus, nes paimti visi arkliai. 
Taip pat rekvizuojamos 
karvės, avys ir kiaulės. Pa
liekama tik po vieną karvę. 
Be to, ūkininkai verčiami 
skubotai kulti javus ir grū
dus vežti Gardinan. Pasa
kojo man, kad iš kiekvieno 
valsčiaus pareikalauta po 
10-15 tūkstančių tonų javų. 
Paštas ir kitos įstaigos ne
veikia nuo pat pirmųjų ka
ro dienų.

Niekas nieko neperka. 
Pristigo ir pirmo reikalo 
prekių: žibalo, druskos,

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų
Penkauskas-Tamošauskas pralenkė Stripeiką. Gero

kai pakilo punktais ir Philadelphia. Tačiau dar neži
nia, kas gali laimėti, nes pradžia vajaus silpnoka. Dau
gelis didelių kolonijų vis dar neišsijudino.

Šiandien kontestantų surašąs stovi šiaip:

Tiesa Apie Lenkus Amerikoje
Mūsų draugų dienraštis “Vilnis” štai 

ką rašo apie susidariusią padėtį tarpe 
lenkų Jungtinėse Valstijose:

“Didžiuma Amerikos lenkų buvo vi
suomet įtakoje savo reakcinės spaudos, o 
spaudą kontroliavo pilsudskiipnkai, en- 
dekai (reakciniai anti-semitai) ir kuni
gai. Beveik visi laikraščiai buvo Varšu
vos įtakoje ir šlovino Beckus, Moscic- 
kitis ir Smigly-Rydzus. Beveik pas visus 
Amerikos lenkus buvo susidariusi nuo
monė, kad Lenkija nepaprastai stipri, o 
jos vadovybė dar stipresnė.

Todėl lenkų visuomenė visiškai nebuvo 
pasiruošus prie tos katastrofos, kuri iš
tiko Lenkiją. ‘Mes jaučiamės dabar 
taip,’ rašo Milwaukee ‘Nowiny Polskie,’ 
‘tarytum mums kas nors būtų užvežęs 
basliu per galvą. Mes laikinai nustojom 

\ žado, o atgavę žadą mes dairomės aplin
kui, bandydami susikuopti ir susivokti 
kas tokio atsitiko?p -F j ■ Cleveland© ‘Wiadomosci Codzienne’ bė
da vo ja ir skundžiasi, kad ‘lenkų išeivija 
rimtai susirgo. Labai mažai yra stiprių 
žmonių, kurie žinotų kas daryti po tos 
baisios perkūnijos, kuri įvyko Lenkijoj?

Buržuazinėj lenkų spaudoj nėra jokios 
pamatinės kritikos, nėra jokio įžvelgimo, 
kodėl Lenkiją ištiko tokia katastrofa.

Lietuvos • Sovietų Draugiškumas
. Kada Sovietų Sąjunga perdavė Lietu
vai Vilnių ir Vilniją, tai vėl įvyko tarpe 
Sovietų užsienio komisaro drg. Molotovo 
ir Lietuvos premjero Černiaus apsikeiti
mas draugiškais pasveikinimais. Raudo
noji Armija perdavė Vilniuje Lietuvos 
armijai visas įstaigas, visuomeninį tur
tą, kurį ji dabojo nuo pat savo įžengimo.

Savęs Apsigynimo Fondas
Kada Jungtinėse Valstijose prasidėjo 

Dies komiteto reakcija ir provokacijos 
ne vien jau prieš Komunistų Partiją, bet 
ir Lygą Kovai už Taiką ir Demokratiją, 
kada reakcininkai skleidžia didžiausius 
melus komunistų antrašu, puola Sovietų 
Sąjungą, darbo unijas, tai tuo laiku rei
kia didesnio veikimo iš pusės tų, kurie 
prisilaiko garbingų revoliucinių Ameri
kos laisvės ir demokratijos tradicijų, ku
rie kovoja prieš nazizmą, kuriems yra 
brangi laisvė ir žmoniškumas.

Tuo tikslu susitvėrė Komitetas Civilių 
Teisių Komunistų Partijai, kaip ir ki
toms partijoms, ką laiduoja šalies tai
syklės. Tas komitetas veda kovą prieš 
reakciją ir šaukiasi į gyventojus, kad 
tam darbui būtų sukeltas reikalingas 
Savęs Apsigynimo Fondas. Aišku, kad 
baisi melaginga kampanija prieš ko
munistus, tai yra dalis reakcijos atakų 
ant viso pažangaus darbo žmonių judė
jimo, atakos ant demokratijos ir taikos 
šalininkų, atakos ant C.I.O. ir kitų dar
bo unijų, ir net atakos ant pažangesnių 
valdžioj esančių žmonių ir Naujos Da
lybos šalininkų. Ta reakcija turi būti at
mušta. h
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degtukų. Kai kuriose vieto
se teko pastebėti žmones 
vietoj degtukų vartojant 
titnagą ir skiltuvą ugniai 
išskelti.

Vokiečių lėktuvai keliose 
vietose išmėtė atsišauki
mus, padrąsindami žmones, 
pareikšdami, kad jie nesą 
tokie baisūs, kaip vaizduo
jama. Vokiečių lėktuvai 
taip pat nuipetė degtukų.

Lenkų policija suėmė čia 
kelioliką lietuvių inteligen
tų ir veiklesnių kaimiečių. 
Kalbama, kad juos išvarė 
į Berezos atskyrimo stovyk
las. Čia teko užgirsti vieną 
labai daug kalbantį faktą: 
į kai kuriuos dvarus (pav., 
Joniškės ir kt.), kurių tar
nautojai pašaukti karo tar
nybon, valstiečiai varu va
romi Storastos įsakymu vel
tui dvaro darbų dirbti. Iš to 
kyla nemažas pasipiktini
mas ir nepasitenkinimas 
kaimo masėse. Kai kurie 
atsisako tokio įsakymo 
klausyti, juoba, kad ir val
stiečių šeimose telikę veik 
vienos moterys ir seniai. 
Visos atsarginių rūšys su 
ginklu ir net be ginklo (D 
klasė) pašauktos kariauti.

Tušti ir neramūs išrodo 
Suvalkijos laukai, rudens 
saulėje melancholingai nu- 
dūlavę. Nesigirdi dainų, 
kaip kitados. Tik iš tolo 
kurtus požeminis artilerijos 
dudenimas. Praskrenda ne 
garsiai krykštaudamos ger
vių virtinės, o siaubingai 
nugriaudžia sunkus bombo
nešiai.

Dviračiu — kitos susisie
kimo priemonės nėra—arti
nuos! į Suvalkus. Mieste žy
mūs karo pėdsakai. Sude
ginta gelžkelio stotis, gero
kai apgriautos švoležerių 
kareivinės. Tai šiur, tai tur 
riogso namų nuodėguliai, 
styro apsvilę kaminai. Aikš
tėse ir daržuose kur-ne-kur 
išverstos bombų duobės. 
Aikštėse ir miesto sode 
priešlėktuvinės slėptuves.

Buvo, tur būt, šventadie
nis, atlaidų diena. Žmonės 
iš bažnyčios išėję grupuoja
si, kalba. Dauguma mote
rys, vyresniojo amžiaus vy
rai ir vaikai. Policininkas 
ragina juos skirstyti. Šau
nus karininkas, išeiginiais 
drabužiais. Gal būt, rytoj 
užsivilks lauko drabužius ir 
išvyks į frontą, todėl šian
dien atvyko atsisveikinti su 
mylimąja ir išeiti su ja pa
sivaikščioti Augustavo 
plentu.

Ties priešlėktuviniu kul
kosvaidžiu šalmuoti karei
viai. Veltui mėginu juos 
užkalbinti — jie pildo par
eigą, todėl tyli; negalima 
su prašalaičiais kalbėtis.

Karininkas kalbasi su pa
nele. Policininko skatinami, 
žmonės pradeda skirstytis. 
Tuo metu pasigirsta piktą 
lemiąs tolimas motorų ūži
mas. Sukaukia sirena. Kyla 
sąmyšis. Vieni skuba spruk> 
ti į slėptuves, kiti neatsar
gūs dairosi aukštyn. Moto
rai ūžia regis dar tolokai. 
Sunku nustatyti jų kryptį. 
Čia tik įsisąmonijau milži
nišką vokiečių lėktuvų grei
tį ir smarkumą. Kadangi ir 
mieste ir apylinkėje nėra 
skaitlingesnių priešlėktuvi
nių pabūklų, lėktuvai skren
da visai žemai ir apšaudo iš 
anksto nustatytus objektus. 
Žemai skrendančio lėktuvo 
motorų ūžimas atsimuša į 
žemės nelygumus bei na
mus ir kažkaip praskysta, 
nustilbsta. Rodosi, kad Įtik

tolimas motorų ūžimas vir
pina orą, bet tą pat beveik 
momentą, kaip griausmas 
moterų urzgimas, ir iš už 
namų puola bombonešis, po 
sekundės dingdamas prie
šingoje pusėje. Viskas vyk
sta neregėtai greit. Lyg 
karštligės kliedėjimo pa
gautas, nežinau, kas pradė
ti. Matau tolyn nubėgančius 
žmones. Nuo bažnyčios bok
što kažkas šaukia, mojuo
damas rankom. Pro šalį 
šmėstelia su siaurais petu- f 
kais paauguolė mergaitė ir . 
dingsta vartuose. Kareiviai 
drebančiom rankom pataiso 
kulkosvaidin įvertą šovinių 
juostą. Kulkosvaidis pa
springsta. Matau, kai kari
ninkas nustumia nuo kul
kosvaidžio kareivį, čia pat 
motorų ūžesys virsta griau
smu, ir kaip siaubas griūva 
ant mūs bombonešis.

Griūdamas į šaligatvio iš
takos griovelį — j ieškoti 
slėptuvės buvo jau per vėlu 
—matau dar kai karinin
kas, akis įbedęs kulkosvai
džio taikikliu, nervingom 
rankom stengiasi patraukti 
į užpakalį šoninę kulkosvai
džio rankenėlę.

Nebuvo tų baisių, amžius 
tveriančių laukimo sekun
džių, kuriomis taip gar- 
džiuojasi karo lauko apraši
nėtojai. Nespėjau sumerkti 
akių... Baisus trenksmas 
sudraskė nervus į skutelius. 
Kažkas sunkus stukterėjo 
man nugarom Šalimais kau
lus veriąs kliksmas. Ir vėl 
tyla, kaip karste, tveria 
akimirksnį. Tik tolyn nu
tolstančių sprogimų trenks
mas. Tik iš tolo girdimas 
kliksmas.

Baimingai pramerkiu 
akis. Kur kulkosvaidis? 
Kur šaunusai karininkas ir 
kareiviai? Nesiryžtu keltis. 
Atokdamas dairaus. Smilty
se matyti šalmas. Čia pat 
šalimais kažkoks skuduras. 
Geriau įsižiūrėjęs, matau, 
kad tai mundieriaus antpe
tis. Dvi liūdnos žvaigždu
tės sidabru žvilga rudens 
saulėje.

Gerai, kad bomba spro
go šone ir manęs, gulinčio 
šaligatvio ištakoje nelietė. 
Tik užvertė smėliu ir grin
dinio akmenais.

Čiupinėdamas sutrenktą 
nugarą, kurion pataikė, gal 
būt, akmuo ar žemės grum- , 
stas, atsikeliu, vargais ne- ! 
galais nuversdamas nuo sa
vęs smėlį. Jaučiu įkyrų 
skausmą. Bet džiaugiuosi. 
Aš gyvas! O aplinkui ke
letas lavonu. £

Ei, šaunusai karininke, ir 
jūs kareiviai, kaip gailė
jausi jūsų tą dieną, kaip 
graudenausi dėl jūsų jaunų 
jaunysčių. žak

(Iš “L. ž.”)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
SLA 40 kp. Narei: —

Nors prieš jūsų siūlomą as
menį mes nieko neturime, 
tačiau kadangi SLA Narių > 
Komiteto paskelbtam sleite 
jau įeina net du kandida
tai iš Pittsburgho, tai, ro
dos, ir turėtų, užtekti. Kaip 
Pittsburghas, taip kiti mies
tai turi pažangių ir gerų 
žmonių, bet juk juos visus 
negalima s u n o m i n u o t i. 
Pittsburgho p a ž a n g iečiai 
turėtų smarkiai pasidar
buoti, idant Miliauskas į 
SLA prezidentus, o Ma- 
žukna į vice - prezidentus 
šiose nominacijose gautų 
daug balsų. Progresyviams 
nereiktų spėkas skaldyti. | i
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Moterų Seimo paskaitos, sukėlusios 
audringą entuziazmą Seime, bus skolina
mos draugijoms-kuopoms skaityt savo su
sirinkimuose. Paskaitų reikalaukite pas 
Moterų Tarybos sekretorę K. Petrikienę.

Jos Nenusigando Raudonojo Baubo; 
Prašo “Daugiau Demokratijos”

Ar Ji Išgirs Savo

Pereitą savaitę sąryšyje su 
darbais už demokratiją ir ci- 
viles teises gražiai pasirodė 
dvi žymios moterys. Kiekvie
na veikė savo srityje, nepri
klausomai viena nuo kitos, 
nežinodamos viena kitos žy
gio, tačiau abi pasitarnavo 
vienam dideliam tikslui — gy
nimui demokratijos. Kiekvie
nos darbas buvo reikalingas 
šalto apsisvarstymo ir griež
to nusistatymo, taipgi pasiry
žimo, kadangi kiekvienai grę- 
sė susidurti su nemalonumais 
net iš savo tūlų kolegų ir iš 
visų demokratijos priešų pu
sės.

Viena iš tų buvo ne kas ki
tas, kaip ponia Eleanor Roo
sevelt. Kalbėdama toj pačioj 
programoj, kurioj J. Edgar 
Hoover, vyriausis Teisingumo 
Departmento slaptosios polici
jos viršininkas, aštriai ataka
vo ateivius ir civiles teises, po
nia Roosevelt užgiedojo kita 
gaida. Ji prašė giliau suprast 
demokratiją ir grieščiau ko
vot ją įgyvendint. Ji sakė:

“Demokratijos idėja nedau
giau praplėsta čionai, kaip ji 
yra tūlose kitose šalyse, bet 
mes turime jos daugiau. Nesi
bijokime. Aš nesibijau 
tis su komunistais, aŠ 
demokratiją ir aš tikiu, 
galima pravest.”

Ji nurodė, kad mūsų 
kratijos “trūkumas
trijuose svarbiuose dalykuose, 
švietime, sveikatoj ir saugu
me.

“Mes daug girdėjom apie 
ateivius šį popietį. Aš manau, 
kad mes esame pasiruošę pa
daryt apsaugai reikalingus 
žingsnius.

“Pažiūrėkime j tūlus svar
biausius demokratijos požy
mius. Apsižiūrėkime, kad var
žydami tuos, kurie atakuoja 
mūs demokratiją, mes nesu
varžytume tūlas savo laisves.”

Kalbėdama apie ateivius 
ponia Roosevelt pastebėjo, 
kad mes privalome “turėt pa
jėgos ir pažiūrėt į dalykus, ne 
tik apie juos kalbėt.”

Ji priminė vieną tipišką 
nuotikį su ateiviu, apie kurį 
ji kadaise rašius. Tas žmogus, 
ji sakė, šioj šalyje išgyvenęs 
35 metus. Veik visu tuo. laiku 
niekas nesidomėjo, ar jis ta
pęs piliečiu. Jis pramokęs an
gliškai tiek, kiek reikėjo išpil-

pasipiktino ir

pastangos at- 
nuo davimo

kalbė- 
tikiu j 
kad ji

demo- 
pasirodė

ington, buvusi Wall Stryto fi- 
nansieriaus žmona, paklojo 
$7,500 kaucijos už Amerikos 
Komunistų Partijos vadą 
Browderį, areštuotą (kaip jau 
buvo plačiai rašyta kitose šio 
laikraščio špalto^e) dėl tūlų 
techniškumų pasporto aplika
cijoj.

To ir užteko, kad kapitalis
tinėj spaudoj pravest pašaipas 
jos adresu. Vienas laikraštis 
įdėjo jos paveikslą su užra
šu : “Mėlynkraujė išpirko rau
doną.” Gi distrikto federalis 
prokuroras John F. Cahill į- 
davė pašaukimą teisman. Ji to 
nenusigando, tik 
viešai pareiškė:

“Tai matomos 
baidyt bile ką
kaucijos tose bylose. Aš ištik- 
ro turėjau konstitucinę teisę 
duot kauciją ir kaucija buvo 
viršininkų priimta. Aš džiau
giaus, kad ag galėjau duot 
kauciją už p. Brovvderį.

“Tai nebuvo asmeniškumas, 
bet principo klausimas. Asme
niškai p. Browderio aš nepaži
nojau. Bet jis taip aiškiai ban
dė pagerint sąlygas neprivile
gijuotiems žmonėms Amerikos 
visuomenėj. Man smagu buvo 
galėt suteikt pagelbą tokioj 
humanitarinėj byloje,” pareiš
kė ponia Huntington.

Ne kasdien susiduriame su 
tokiais žmonėmis, kuriuos 
ekonominė ir socialė padėtis 
neriša su darbo žmonėmis, ta
čiau jie išstoja su liaudimi. 
Tokių buvo praeityje ir jie pa
siliko liaudies mylėtiniais. Lai
mei, jų randasi ir šiandieną. 
Jų pasitarnavimą liaudis taip 
pat mokės įvertinti; jų vardus 
liaudis minės su pagarba ir 
tada, kada Dies’ai ir kiti pa
našūs senai bus užmiršti.

Toki darbai, kaip ponių 
Roosevelt ir Huntington, yra 
gražiu įkvėpimu darbo mote
rims dar uoliau ir darbingiau 
veikt savo reikalų ir demokra
tijos sargyboj.

M-tė.

Šeimininkėms
kas iš lietuvių oysterius 

paprastų 
nepri-

“Nieko Nepaprasto Prarast Darbą 
ir Jieškot Kito, Bet...”

Wool worth darbininkės pa
sitinka laivu Conte de Savoia 
sugrįžtančią iš Europos ponią 
Barbarą Huttoniūtę - Revent- 
low. Jų iškabos klausia :

“Barbute, mes gyvename su 
$15.60 per savaitę. Ar jūs ga
lėtumėt gyventi?”

CIO unija, sužinojus, kad 
sugrįžus Huttoniutė deda pa
stangas atgaut pilietybę, taip 
pat perspėjo ją, kad kaipo 
amerikietei “reikėtų rimtai 
pasirūpint ir nedamokėtais 
darbininkais,” kuriais didžiu
moje yra jaunos merginos ir 
moterys.

Ką darys 'Huttoniutė, atei
tis parodys. Ji pareiškusi ne
pasitenkinimą pikietu ir pasa
kiusi, kad ji mažai teturinti 
šėrų Woolworth kompanijoj ir 
direktoriai ją turį tik kaipo 
užvėją. Unija sako, kad unija

prieš ją neturi nieko blogo, 
tik norėjo atkreipti jos atydą, 
“kaipo vienatinio asmens, tu
rinčio “tiesioginius ryšius su 
kompanija, kuris galėtų pa
naudot savo įtaką darbininkų 
gerovei.”

Wool worth kompanija nese
niai buvo sutikus pasiduot ar- 
bitracijai, tačiau kada p-lė 
Mabel Leslie, valstijinės Tar- 

, pininkavimo Tarybos pirmi
ninkė patvarkė, kad kompani
ja turinti pridėti po 90 centų 
per savaitę tūliems uždirban
tiems $15.60, ir po 40c ki
tiems, taipgi grąžint 5 darbi
ninkus, kompanija atsisakė 
patvarkymą pildyt. Dėlto uni
ja apskundė kompaniją teis
me, reikalauja pakėlimo algų 
ir užvilktų mokesčių, kurie 
jau turėjo būti mokama sulyg 
sutarties, kuri buvo padaryta 
pasiduodant arbitracijai.

Naujosios Anglijos Moterų Kliubam, 
Draugijom ir Bile Grupėm

Draugės! Jau pora mėne
sių praslinko nuo įvykusio 
Pirmo Amerikos Lietuvių Mo
terų Seimo. Kolonijose, ku
rios turėjo seime atstoves, bu
vo plačių raportų. Spaudoj til
po ir vis telpa seime įgytų 
įspūdžių. - Daug—ir gana daug 
— buvo įvairių pasikalbėjimų 
apie seimą. Daug klausimų

va suvirškint ir gana turtingas
dymui boso įsakymų. Depresi- šaltinis gaut fosforo, geležies 
jos laikais jis jieškojęs ir ga-■ *r vario, taipgi 
vęs WPA darbą, bet neužilgo maisto savybių.

daroma sriuba:

turi kitų gerų 
štai greit pa-

buvęs iš jo atleistas dėlto, kad 
jis nepilietis. Jam uždrausta ir 
pašalpa dėlto paties fakto ir 
dar dėlto, kad jis per savo 
darbštumą buvo įsigijęs name-

Jinai atakavo tūlos valstijos 
valdžią, kuri, kad pastot kelią 
tūloms unijoms buvusioms ga
na ‘įtriūkšmingomis”, taip nu
mažino Federalio Perviršiaus 
maistą, kad žmogus begalėjęs 
gaut tik svarą binzų. žmogus, 
ji sakė, nusižudė. Atsakomybę 
už tokias mirtis ji sudėjo ant 
tų, kurie nežiūrėjo į savo de
mokratinę atsakomybę 
tiek rimtai,

Ji ragino
Šalį padaryt tokia, kur nerei
kėtų gyvent po baime, bet pa
daryt ją tokia, kur gyvenimas 
yra vertas gyvent.”

Taip ponia Roosevelt kalbė
jo spalių 24-tą, Her’ald Tri
bune forume, New Yorke.

Tą pačią dieną ir tame pa
čiame New Yorke kita žymi 
ponia, Mrs. Hester G. Hunt-

Oisterių

tuziną oisterių, 
puodukus pieno, 
puoduką saldžios

Sriuba

gęieti-

Kai 
tebepriskaito prie 
varlių veislės ir dėlto 
pranta valgyt. O jie yra leng- 

prisieina atsakyti seime buvu
siom apie jo nuveiktus darbus, 
užsibrėžtus planus ateičiai. I 
Visos seime dalyvavusios grį
žo su daug gražių vilčių, daug 
naujos energijos ir džiaugs
mo. Be abejonės, stengiasi tą 
visą perduoti savo sesėm, apie 
seimą besiteiraujančiom. Ne 
viską galima smulkmeniškai, 
nuosekliai atminti - nupiešti, 
nekurias nelengva įtikinti.

ant 
‘kad ją pravesti.” 
klausytojus “šią

Viena jauna moteriškė laiš
ke savo darbininkiškam dien
raščiui apsikundė sekamai:

Tiek daug visko pas mane 
atsitiko, kad aš nusprendžiau 
jums parašyt apie tai. Nieko 
nepaprasto netekt darbo ir 
jieškot kito, bet gal randasi 
ir daugiau merginų ir moterų 
toj pačioj valtyje su manimi 
ir mylėtų išgirst mano patyli
mus. štai jie :

Pirmadienio rytą, kada bo
sas atėjo raštinėn kaip papra
stai ir darbininkų prižiūrėtoją 
buvo sykiu su juomi, mes tuo
jau supratom, kad ten kas 
nors negerai. Taip ir buvo. 
Kiekviena iš mūs pašaukta 
raštinėn atskirai ir pasakyta, 
kad mūs patarnavimas nebe
reikalingas nuo šios dienos, 
kadangi ofisas užsidarąs. Jie 
padėkojo mums už gerą dar
bą ir pasakė, kad mes gau
siančios puikias rekomendaci
jas. .

“Faktinai,” tarė darbininkų 
prižiūrėtoja bosui, man ten sė
dint, “ji taip gerai dirbo, ar 
negalėtume jai sumokėt die
nos algą iškalno?” Bosas su
tiko. Po to, kaip aš gavau če
kį, pamačiau, kad jis buvo iš
rašytas penktadienį, savaite 
anksčiau, taigi visos tos da
bartinės ceremonijos buvo tik 
lošis mane patenkint. Ir taip 
po išdirbinio raštinėj nuo pat 
jos atsidarymo mes atsidūrėm 
gatvėj su dienos perspėjimu 
ir vienos dienos ekstra mokes- 
timi. Ir taip buvom išmestos iš 
vienos turtingiausių firmų ša
lyje. Ot, kaip- man norėjosi, 
kad mes būtume turėjusios 
uniją!

Tik keliomis dienomis prieš 
tai aš buvau girdėjusi panašų 
nuotikį unijinėj šapo j, kur bo
sas nusprendė uždaryt biznį ir 
pasiūlė merginai apmokėt eks
tra už savaitę. Ji pareikalavo 
už dvi, arba ji šauksianti uni
ją, ir jis jai atmokėjo ekstra 
už dvi savaites be jokio mur
mėjimo. Ji, beje, buvo gavus 
ir savaitę vakacijų su alga, ko 
mūs ofise nebuvom gavę.

Tačiau yra sakoma, elgetos 
negali pasirinkt, tad aš nusku
binau į kitą panašių darbų 
firmą nešina savo puikia reko
mendacija ir paprašiau darbo. 
Buvau girdėjus, kad jie sam
do darbininkus.

Darbininkų direktorė atro
dė labai maloni ir simpatinga, 
ir taip draugiška, kad mano 
širdis visai atšilo link jos. Ap
žiūrėjus mano aplikaciją, ji 
sako: “Matyt, jūs našlė?” Aš 
palinksėjau galva. “Ir jūs tu
rite dviejų metų dukrytę,” ji 
dadėjo. “Tai turbūt jums sun
ku verstis. Jūt net negyvena
te namie su tėvais. Labai sun
ku.” Aš patvirtinau, man ro
dės, kad suradau draugę.

“Galop,” sako ji tuo pačiu 
draugišku tonu, “turiu jums 
pasakyt, kad mes nesamdom 
vedusių moterų, ypatingai tu
rinčių užlaikyt kūdikius, ir tu
rinčias užlaikyt savo namus. 
Mes negalim reikalauti, kad 
jos pragyventų iš menkų algų, 
kurias mes mokame.”

Aš turbūt ir atrodžiau 
kaip jaučiausi, kadangi 
dadėjo: “žinoma, skubių
bų sezone mes kartais paima
me vedusias moteris laikinam 
darbui, bet tuomet mes jieško- 
me moterų, kurių vyrai dirba 
taipgi, kurios neturi namie ką 
veikt ir nori praleist keletą 
valandų per dieną bėgiu kelių 
savaičių užsidirbdamos sau'sa-

goms pinigų.” Tai pasakius ji 
pasižiūrėjo į mane, bet aš jau
čiausi nepriklausoma šiai ka
tegorijai.

Tačiau aš visgi nedrąsiai 
užklausiau, kiek šiame darbe 
mokama, kada jis galima 
gaut. Ji atsakė, kad aštuoni 
doleriai per savaitę. Visgi bū
tų $8 man ir kūdikiui! “Aš 
su mielu noru imčiau,” atsa
kiau jai, “jei tai būtų galima 
kaip nors jį gaut.” Kągi dau
giau aš galėjau daryt?

Tuomet ji gudriai man pa
aiškino, kad ji pasiteiraus ir 
jei būtų galimybė, ji praneš 
man. “Aš labai tai įvertin
čiau,” užtikrinau jai, o pati 
sau galvojau, kad tik kaip 
nors įlindus kad ir už tuos $8, 
kaip nors susisiekus su tenykš- 
čiomis merginomis. Ot, kalbė
čiau joms apie uniją. Apsimo
kėtų gaut nors daliai laiko 
darbą, bile kokį, daryt sand
vičius kaip nekartą reikale 
darydavau bile tik galėčiau 
imt tą $8 per savaitę propozi
ciją.

Vaiką Auklėjimo 
Priemonės

būna baisi 
dažniau ją 
jokios reik- 
vaiko nuo

lengva pradėti vaiką mušti, 
bet sunku nustoti.

Vaikas nėra ypatingai jau
trus skausmui, skausmui be 
baimės. Matome kaip kartais 
bežaisdamas iš medžio iškritęs 
ar šiaip smarkiai užsigavęs, 
pasveikęs neatsižada to žaidi
mo ar į medžius laipiojimo.

Kūno bausmė 
pirmą kartą, bet 
kartojant nebeturi 
šmės ir neišgydo 
blogo elgesio. . .

Taip pat negerai daro au
klėtojai, kurie vaikui girdint 
sako, kad niekas neturi teisės, 
vaiko užgauti, nors jis ir ka- 
žinką padarytų. Tokia garan
tija — vaikui daro savotiškos 
visai nelauktos įtakos. Vaikas 
žinodamas, kad jokia bausmė 
jam negręsia, taip pat prade
da nebeklausyti ir elgtis prieš
ingai auklėtojų norams. Vaiko 
jaunas protas neskiria nusi
kaltimo nuo bausmės ir žino
damas, kad jis yra apsaugotas 
nuo bausmės, nejaučia parei
gos vengti nusikaltimų. . .

Vaikas viską ima iš aplinku
mos. Jį kiekvienas naujas į- 
spūdis sužavi ir jis stengiasi 
viską be kritikos pasisavinti. 
Todėl auklėtojų pareiga savo 
geru pavyzdžiu duoti vaikui 
suprasti kas gera ir kas bloga, 
kad jis pats galėtų kritiškai 
galvoti ir atskirti gerą nuo 
blogo. Bet tai galima atsiekti 
ne vaiko mušimu ir gązdini- 
mu, bet apgalvotu taktišku 
auklėjimu. ' (Iš “D.”)

Detroito Auksine Žuvele
šiomis dienomis bu- 
sujudimas. Daugė- 
ypatingai ponių ir

Detroite 
vo didelis 
lis ponų, 
panelių, turėjo atsikelti net 10
valandą ryto, kad pamatyt 
“biednos” jaunuolės Frances 
Dodge Johnson “vargelius,” 
kaip ji su būriu advokatų gy
nė savo menką dalelę—dešim
tį milionų dolerių. Mat, Dodge 
šeimai viso labo likę vos $47,- 
000,000, o turtelio ištroškusių 
netrūksta.

Na ir prakaitavo. Teisme 
buvo 51 iš geriausių miesto 
advokatų. Teismabutis atrodė 
tarsi madų paroda. Ten buvo 
paveikslininkai, ten buvo laik- 
r a š t i n i n kai. “Nusidirbus” 
Dodge šeima, užsibaigus teis
mui, važiuosianti į Palm Beach 
“pasilsėti.”

Tuo pat laiku, tame pa
čiame mieste, 54 tūkstančiai 
Chrysler-Dodge darbininkų, 
daugelis su žmonomis ir vai
kais greta prakaituoja pikie- 
te, ilgomis procesijomis pama
ži x slenka aplink didžiules 
dirbtuves. Jie išmesti iš darbo, 
šapų durys jiems užrakinta 
dėlto, kad jie prašė po 10 ir 
15 centų per valandą daugiau 
algos.

Tie žmonės jau arti mėnuo 
maršuoja aplink šapas. Dau
gelio diržai jau seniai apsi
suko aplink juosmenį dviem 
ratom dėl republikoniškai 
menkos Michigan pašalpos, 
kuria jiems prisieina verstis. 
Jų žmonomis ir dukterimis 
laikraščiai nesidomi, jų pa
veikslų negaudo. Kas iš to, 
kad ir gražios, juk jos arba 
jų vyrai tik uždirba pinigus, 
tačiau jų neturi. Tokia jau 
dolerinė kapitalistų spaudos 
logika.

Darbininkų moterys tačiau 
darosi sau žymią vietą darbi
ninkų judėjime. Jos maršuoja 
greta vyrų pikiete, jos palai
ko plkietų maitinimą. Tai tos 
moterys užims pirmą vietą, 
kada nuvers milionierių kara- 
lijas ir darbo žmonės taps 
valdytojais savo sukurto tur
to. D—te.

Pasinaudokit Seimo 
Darbų Dokumentu

Tarybos sekretorė praneša, 
kad pirmas svarbus Tarybai 
paliktas darbas, seimo darbų 
išleidimas knygelės formoj, 
jau baigiamas. Tai bus istori
nis dokumentas. Kaina labai 
prieinama (15 centų), išpla
tinti bus labai lengva. O ją 
turėti bus kiekvienai moteriai 
labai svarbu. Daug medžiagos 
bus galima panaudoti lavini
mosi vakarams bei susirinki
muose. Todėl, draugės, tuo
jau užsisakykit platinimui sei
mo darbų knygelės. Lai susi
pažins su ja kiekvienas lietu
vis, moteris ir vyras.

Padėkit Tęsti-PIėsti Svarbų, 
Gražų Pradėtą Darbą jsto- 
damos į A. L. Mot. Tarybą

Seimo šaukėjos ir jo daly
vės atliko savo pareigą, pra
dėjo darbą. Bet jo plėtimas, 
ugdymas priklauso visom. 
Kaip daugiau mes įdėsim į jį 
savo bendros jėgos, iniciaty
vos, pastangų, tiek daugiau 
jis klestės, bujos ir daugiau 
mes galėsim juomi džiaugtis, 
didžiuotis.

Šio svarbaus 
komiteto 
bnotojos 
įvairias 
įstotų į
terų Tarybą. Kuo daugiau 
mes sukonsoliduosim 
spėkas, tuo 
nius darbus

M.

nusi-

Vaikų Motina

Nuo senų laikų yra įsigalė
jęs paprotys vaikus už įvairius 
nusikaltimus bausti kūniško
mis bausmėmis — mušimu. 
Manoma, kad tai yra vieninte
lė ir geriausia auklėjimo prie
monė. Ištikrųjų gi šis auklėji
mo būdas yra netik kad ne
naudingas, bet dar kenksmin
gas.

Kiekvienas vaikas jau nuo 
pat kūdikystės turi savo būdo 
savumus, savotišką charakterį. 
Vienas yra ramus, tylus, ma
lonus ir linksmas, kitas gi pik
tas, nuolat susiraukęs rėksnys 
ir užsispyręs. Ir tiems įvairaus 
būdo kūdikiams negalima pri
taikyti vienodo auklėjimo ir 
vienodų bausmių. Kiekvieno 

I vaiko skirtingas būdas turi 
būti suprastas ir kiekvienam 
turi būti taikomos skirtingos 
auklėjimo priemonės ir skir
tingos bausmės.

Kūdikis dažniausia
kaista dėl nežinojimo, kad tai 
jis blogai daro, arba jis nega
li suprasti, kodėl jam su taip 
labai patinkamu daiktu nelei
džiama žaisti. Ir kada jis už 
nesilaikymą uždraudimo būna 
mušamas ir smarkiai baramas 
bei plūstamas, tai labai blo
gai atsiliepia į jo galvojimą, 
bei charakterį.

Mušimas turi savyje prie
vartos elementų ir jis kūdiky
je iššaukia pasipriešinimą, ne
pasitikėjimą auklėtoju ir blo
gų darbų slėpimą. Augantis 
vaikas ir pradedantis suprasti, 
kas bloga ir kas gera, ir žino
damas, kad už blogus darbus 
bus baudžiamas mušimu, pra
deda sąmoningai juos slėpti, 
bet nevengia jų. Tai jau yra 
didelis smūgis auklėjimui.

Mušimo bausmė, būdama 
žiauri,-neigiamai veikia į kū
dikio psichiką. . .

Ypač kūno bausmė yra ne
leistina paaugantiems 5-6 me
tų vaikams, kada vaikas pra
deda jausti ambiciją, pradeda 
suprasti skriaudą. Blogiausia, 
kai vaikas kartas 'nuo karto 
apstumdomas ir apkuliamas 
praranda baimę skausmui ir 
sykiu ambiciją, tada jis nesi
gėdi būti mušamas. Tėvai ir 
auklėtojai turi žinoti, kad

Moterys Pasisakė 
prieš Karą

Automobilistų Unijos 
rų Pagelbinė, Detroite, 
balsiai pasisakė už ; 
neutralumo rezoliuciją, 
pabrėžia, kad 
resai bando surišt mūs šalies 
reikalus su viena ar kita pu
se.”

Moterys žino ir kaip karo 
išvengt. Betty Michalowski, 
Elektros, Radio ir Mašinistų 
Unijos moterų švietimo gru
pių direktorė, rašė, kad “Su
vienytas darbininkų judėjimas 
privalo būti priešakyje kovų 

dien- už išlaikymą Amerikos nuo 
karo. Mes tą galime padaryt.”

su-

1
2
1 

nės,
2 šaukštus sviesto, 
druskos, pipirų. 
Atidarinėjant oisterius, 

taupyk jų skystimą. Atydžiai
nuvalius oisterius, užpilk puo
deliu šalto vandens, į atskirą 
puodelį sudėk sviestą, kuomet 
įkais supilk oisterius ir greitai 
užvirink. Turėk atskiram puo
de per abrusą iškoštą ir už
kaitintą 
pilk ant 
oisteriai 
pradės
užkaitintą pieną su grietine, 
tik neužvirink, dabar dadėk 
druskos ir labai tinka trinti 
gvazdikėliai. Duok karštą į 
stalą.

oisterių skystimą, su- 
oisterių ir virink, kol 
pabrinks ir krašteliai 
garbiniuotis. Sudėk

Mote- 
vien- 

griežto 
Joje 

piniguoti inte-

darbo dėlei, 
narės bei šiaip dar- 
paraginkit kliubus ir 

organizacijas, kad 
Amerikos Liet. Mo-

taip, 
jinai 
dar-

Garsinkite savo biznį 
raštyje “Laisvėje”.

savo 
didesnius - našes- 
atliksim. , 
K. Sukackienė.
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PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Sekanti Miesto Rinkimai
Ateinantį antradienį, 7 die

ną lapkričio, įvyks mūsų mies
to rinkimai, rinkimai į miesto 
aukštas valdvietes, kaip tai: 
konsulmanų į miesto tarybą; 
teisėjų, constablių, magistratų 
ir tt.

Daug yra mūsų lietuvių šios 
šalies piliečių, bet daugelis jų 
nežino nei miesto padėties, 
nei pačios valdžios. Todėl ma
nau bus pravartu paaiškinti 
esamą padėtį lietuviams bal
suotojams.

Ar jūs žinot, kad Philadel- 
phijos miestą valdo republiko- 
nų partija per 50 metų ? Ar 
jūs žinot, kad Philadelphijos 
miestas privestas prie galutino 
bankrūto visokeriopa padė- 
čia? Istorija republikonų par
tijos valdonų yra kraujais nu
dažyta. Per tą 50 metų repu
blikonų bosai atnešė daug 
skurdo, nelaimių Philadelphi
jos gyventojams. Nuo • Ger
mantown priemiesčio iki pieti
nės Philadelphijos dalies, vi
sose dalyse, atrodo perdaug 
nusenę namai, lūšnos; neku- 
rie jų pavojingi laikyti, nes 
daug namų randasi virš 100 
metų senumo. Tie namai ne 
tik gresia pavojum žmonių gy- 
vastiems, bet ir jų sveikatai. 
Republikonų bosai nieko ne
darė kaslink pastatymo žemos 
kainos naujų namų projekto, 
palyginant su New Yorko- 
Brooklyno ir kitų miestų val
dovais, kurie panašias vietas 
išgriauna ir pastato naujus, 
tinkamus su žema randa na
mus. Arti 200,000 Philadel
phijos žmonių yra pasidavę 
ant pašelpos (on relief). Tūk
stančiai ir tūkstančiai prara
do darbus. Nekurie dirbanti 
po WPA gauna per pus su
mažintą užmokestį; nekurie 
negali gauti bedarbės kom
pensacijos; daugelis visiškai 
be jokios miesto pagelbos 
kenčia.

Philadelphijos miesto žmo
niškas patarnavimas yra blo
giausias iš didžiausių 14 mie
stų Jungtinėse Valstijose. 14 
didžiausių miestų šios šalies 
išleidžia dėl labdarybės ir pa
šelpos ant kiekvieno žmogaus 
po $9.99, o Philadelphijos 
miestas išleidžia tik 70 cen
tų už kiekvieną žmogų. Pusė 
šio miesto šeimų stovi tik ant 
pusės levelio (standardo), ku
ris yra nustatytas šios šalies 
valdžios. Republikonų bosai 
nieko nedarė dėl žmonių gero
vės. Miesto vanduo yra blo
giausias, kenkiantis žmonių 
sveikatai. Jie pila visokių che
mikalų į vandenį, kad apsau
got nuo ligų, bet per stiprūs 
tie chemikalai iššaukia žmo
nių sveikatai įvairių simpto
mų. Daugelis eina nuo vieno 
daktaro prie kito, bet negali 
pasigydyti. Gatvės duobėtos. 
Vietomis nešvarumas.

Nepaisant, kaip tu kritikuo
si miesto valdonus, didžiuma 
žmonių jau apsipratę su atsa
kymu : “Nėra pinigų; miestas 
per daug turi skolų; turim pa- 
kentėt.”

Kokios Miesto Skolos?

Ar jūs tikėsit, kad Phila
delphijos miestas turi $425,- 
000,000 skolų, už kurias kas 
metas Philadelphijos nuosavy
bių savininkai, užmokėdami 
taksus, sumoka $34,000,000 
procentų? Nuo kiekvieno su
mokėto dolerio savininkų tak
sų 57 centąi eina dėl apmokė
jimų procentų. Nuo kiekvieno 
dolerio pasilieka 43 centai 
miesto visų reikalų aprūpini
mui. Kokiam aprūpinimui? 
Štai: potvinių sulaikymui, nuo 
lietaus, pataisymui gatvių, 
vandenio sistemai, ligoninėms, 
ugniagesių aparatams, sveika
tos ir pašelpos aptarnavimui, 
miesto darbininkų algoms, mo
kykloms ir tt.

Keno tos skolos yra? Phi- 
• ladelphijos bankierių. Bankie- 

riai suskolino pinigus mažesne 

Gi miestas ligoninėms teikia 
finansinės paramos. Tai tiek 
jie apžiūri biednųjų sveikatą. 
Tai diskriminacija. Kituose 
miestuose ir su sveikata ge- 
riaus ir žmoniškiau yra su
tvarkyta.

Tai taip yra su skolomis ir 
visu bankrūtu, .viešpataujant 
republikonams per 50 metų.

Phila. Miesto Rinkimai 7-tą 
Dieną Lapkričio

Rinkimai prasidės už kele
to dienų. Ne vienas lietuvis 
vėl bus suvadžiotas turtingo
sios klasės politikierių iš abie
jų partijų: republikonų ir de
mokratų.

Tiesa, demokratai dar ne
valdė Phila. miesto. Pastarasis 
majoras Wilsonas pastaruoju 
laiku mirė; jis buvo republi- 
konas, bet pažangesnis repu- 
blikonas ir artimas pažangie
siems demokratas. Prie jo ne
buvo jokių streiklaužių; nebu
vo laužomų streikų su polici
ja, vienok vėliau ir jis įsivė
lė į kokį ten graftą. . .

Jis apvalė miesto rotušės 
aprūkusį budinką ir bandė pa
daryti liberališkiau viską, bet 
miesto raketieriai visur jam 
kišo koją; gal dėl to ir mirė 
širdies liga.

Prieš nominacijas Phila. 
progresyvis - liberališkas blo
kas siūlė demokratų partijai 
priimti nors keletą kandidatų 
iš Amerikos Darbo Federaci
jos ir iš CIO unijų, bet demo
kratai atmetė ir nepriėmė. 
Dėlei tos priežasties, Komu
nistų Partija pastatė savo kan
didatus ir surinko tūkstančiais 
daugiau parašų, negu jų rei
kėjo.

paskolos suma, o kada jie per
matė, kad miestas atsidūręs į 
sunkią finansinę padėtį, tai 
pareikalavo sugrąžinti skolas. 
O kadangi miestas neturėjo 
pinigų, bankieriai privertė bo
nus išrašinėti. Čia jie kelerio
pai padidino savo skolas su 
bonais, gaudami 4 ir pusę 
procentų, .kurių pasidaro 
$34,000,000 į metus.

Philadelphijos žmonės per 
pastaruosius 10 metų jau iš
mokėjo vienų procentų suvirš 
$300,000,000 Phila. bankie- 
riams.

Republikonų partija naiki
na WPA, vienatinę įsta'igą, 
kurioj žmonės gavo darbus ir 
šiokį tokį .atlyginimą. Repu
blikonų partija visą laiką ko
vojo prieš Naująją Dalybą; 
prieš žmoniškesnį gyvenimą. 
Miesto Rotušėj didžiausias 
graftas eina. Teisėjai ir visokį 
politikieriai darosi biznį iš 
kyšių. Mieste namų raudos 
aukštos, produktų taippat; ge
so, elektros bilos aukštos.

Phila. miesto čarterio komi
sija suranda, kad miestas mo
ka už kiekvieną paskolintą $1 
$3.92. Buvo įvedę pardavimo 
taksus (sales tax), bet žmonės 
ir biznieriai kovojo prieš juos 
ir galop panaikino. Miestas 
galėjo gauti paskolos iš fede
ralės valdžios už pusę nuo
šimčio. ka dabar moka ban- 
kieriams. Faktinai dabar Phi
la. valdo bankieriai ir jų pa
kalikai, o išrinktoji republiko- 
nu valdžia tik savotiška for
ma.

Dažnai miesto darbininkai, 
policija ir kiti atvejais turi pa
laukt savo užmokesčių, nes 
bankieriai visų įplaukų pasii
ma 57-tą nuošimtį.

Miesto komunikacijos gat- 
vekarių kompanija, tai yra, 
P. R.T., neva suorganizuota 
ant šėrų pamatų, bet jų ko- 
misijonieriai ir kitoki viršylos 
pinigaujasi. Jie ir iš miesto 
neva nedatekliaus gauna mi- 
lionus dolerių, o komunikaci
ja dėlei suvirš 2,000,000 gy
ventojų atsilikus mažiausiai, 
pagal šių dienų techniką, ant 
50 metų. Tik dvi požeminės 
subways ir du iškelti trauki
niai randasi, o gatvekariai 
kartais eina taip smarkiai, 
kad pėkščias gali pralenkt, 
šitos kompanijos galva Miten 
keletas metų atgal nusižudė. 
Tai tas pats žmogus, kuris 
pravedė planą panaikinti 
streikus, verčiant kiekvieną 
darbininką patapti kompani
jos šėrininku.

Miestas pravedė moderniš
ką subway visa Broad gatve, 
kuri kaštavo apie $40,000,000, 
bet negalėjo operuoti dėlei 
stokos finansų, tai parsamdė 
P.R.T. kompanijai; ši kompa
nija pasidaro gražaus pelno. 
Kompanija pastačius šnipus 
po visą miestą, paleidžia su 
automobiliais visokius viršy- 
las daboti visokius inciden
tus, kad nesutrukdytų trafiko 
ir pelno, ši kompanija veik 
didžiumoj pravedė vieną žmo
gų operuoti gatvekarius ir iš
rinkti tuo pačiu laiku fėrus iš 
žmonių. Kad paspėti tą darbą, 
atlikti, tai motormanas pilnas 
rankas turi darbo: išduoti to- 
kenus, ręstą, pinigų, išduoti 
transferus, informacijas ir tt. 
Taip skubina žmogus, kad net 
visas dreba iš paskubos. O 
apie 50 tūkstančių žmonių be 
darbo.

Apart šių skolų, nedateklių 
ir visokių finansinių trukumų 
yra dar visokių finansinių sky
lių, kurias reikalinga užlopyti.

Ligoninės turbūt prasčiau
siai sutvarkytos. Jei žmogus 
neturi pinigų ir nuėjęs į ligo
ninę užsimoka įžangos 35c, 
tai jis gauna pagelbą tik pa
viršutinišką, jei ligonis ištolo 
neišrodo mirtinai sergantis.

Jei reikalinga daryti X-ray 
atvaizdai, laboratorijos tyri
mą! ir kitoki specifiški tyri
mai, už tai turi mokėt po $3.

Dienraščio Laisvės Didysis Koncertas
Įvyks Sekmadienį, Lapkričio 12 November, 1939

Alek Vasiliauskas Margaret česnavičiūtė Antanas Banys

AIDO CHORAS
Diriguojant

Aldonai Žilinskaitei 
f

dainuos lietuvių liaudies 
dainas

•
. ANTANAS BANYS
Puikiausias Amerikos lietuvių basas, 
koncertų, operų ir radio dainininkas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Jauna gražaus talento dainininkė, 
sopranas, kuri dabar lanko konser

vatoriją New Yorko mieste.

M. ČESNAVIČIUTĖ
Sopranas, pasižymėjusi dainininke ir 

operų artistė.

A. VASILIAUSKAS
Puikus tenoras, koncertų ir radio 

dainininkas. Rusų šokikų grupė, kuri pernai sukėlė didelių ovacijų “Laisvės” koncerte. Šiemet jie dar geriau yra 
prisirengę pasirodyti mūsų publikai.

BUS LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 WILLOUGHBY AVE. du blokai nuo Myrtle Ave. “L” stoties BROOKLYN, N. Y.

Daug kas gal tvirtins ir ar
gumentuos, kad vis tiek neiš
rinks komunistų. Tiesa, gali ir 
neišrinkt. Franci joj irgi “neiš
rinko,’’ bet vėliau pateko net 
virš 70 komunistų į parla
mentą. Nesvarbu, kad ir ne
išrinks dabar, bet parodys pa
žangiųjų žmonių simpatiją ko
munistams balsavimu, o tas 
reikš tiek pat, kaip ir išrinkus, 
nes nusibankrutavusių parazi
tų klasė visiškai nesirūpina 
žmonių gerove. Dabar laikai 
toki, koncervatyviai republi- 
konai su konservatyviais de
mokratais vienijasi prieš pro
gresyvius ir liberalus žmones. 
Demokratiškesni republikonai 
ir demokratai irgi turi arti
mesnius ryšius, bet jų mažu
ma.

Aukščiau jūs tėmijot finan
sinį miesto bankrūtą, apie ku
rį paduoda “Pennsylvania In 
Facts and Figures” ir Phila. 
“Recordas.”

Todėl lietuviams, šios šalies 
piliečiams, patartina balsuoti 
už pilną komunistų tikietą.

Štai Komunistą Partijos 
Programos Planas

Sustabdyti per du motus 
nuošimčius bondsų bankie- 
riams mokėjus, kurių išmoka 
kas metai arti $35,000,000 iš 
sumokėtų taksų per nuosavy
bių savininkus, v

Per tuos du metu miestas 
pasilaikytų $70,000,000 dėl 
sekančių reikalų :

1. $4,000,000 dėl WPA 
darbų; prie to Philadelphijos 
miestas gali gauti $-30,000,000 
iš federalės valdžios. Ta fi
nansų suma prie visokių rei
kalingų viešųjų darbų galėtų

REIKALE BILIETŲ PRAŠOME KREIPTIS I “LAISVĖS” OFISĄ, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN
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Union, N. J.
Numirė Marcelė Burkienė

Pereitą sekmadienį, spa
lių 29, 9:30 ryte, Over
look Hospital’yj, Summit, 
N. J., numirė plačiai ži
nomo gėlininko Harry J. 
Burke’s moteris Marcelė 
(Silė) Burkienė, iš 891 
Pennsylvania Ave., Uni
on, N. J.

Jos laidotuvės įvyks šian
dien (trečiadienyj), lap
kričio 1, iš Jordon’s Fu
neral Home, kamp. Pine 
Ave. & Vaux Hall Rd., 
Union, į Rose Hill Cre
matory, Linden, N. J. 
.... .................

pastatyti mažiausiai 40,000 
žmonių.

2. Dėl žmonių gerbūvio, 
kaip tai, siratoms, benamiams, 
silpnapročiams ir kitiems, ku
riems valstija neteikia jokios 
pagelbos, paskirti $8,000,000.

3. Dėl pagerinimo-atremon- 
tavimo senų namų paskirti 
$500,000. Apart to, jie turėtų 
pravesti naujų namų pastaty
mą iš WPA.

4. Dėl mokslo ir sveika
tos stiprinimo $8,000,000. Šita 
suma pinigų aprūpintų batais 
ir užkandžiais vaikus tų tė
vų, kurie turi labai mažas 
įplaukas-algas; 500 naujų
mokytojų, sugrąžinimas mo
kytojams sumažintų algų, ati
darymas vakarais mokyklų 
vasaros laiku ir davimas jose 
veltui mokymo; suteikti vel
tui knygas; daugiau laikyti 
prie mokyklų darbininkų ; vel

tui teikti pasilinksminimą jau
nuoliams ir vaikams ir tt. Ap
rūpinant tą viską, 2,000 žmo
nių gautų darbo.

5. Dėl miesto knygynų pa
skirti $500,000: pristatyti į 
priemiesčius daugiau patogu
mų ir naujausių knygų.

6. Dėl sveikatos paskirti 
$6,000,000: įsteigti veltui kli
nikas, auklėtuves, sveikatos 
centrus, ligonines, veltui mo
terų gimdymo medikalę pagel
bą ir veltui dantų taisymą be
darbiams ir mažai uždirban
tiems.

7. Dėl pagerinimo ir pra
plėtimo vandens sistemos $2,- 
000,000.

8. Dėl pagerinimo-taisymo 
gatvių, šviesų, priegatvių ir ki
tų pagerinimų paskirt $3,000,- 
000. Šita suma duotu 3,000 
darbininkų darbo.

9. Dėl taksų “refunds” ma
žiems savininkams ir ma
žiems biznieriams paskirt $3,- 
000.000.

Tas viskas dėl pataisymo ir 
pagerinimo žmonių paranku- 
mo ir gerovės atsieitų tik $35,- 
000,000; federalė valdžia pa
gelbėtų $30,000,000, tai viso 
pasidarytų $65,000,000. Viso 
per tuos du metu su pagelba 
federalės valdžios miestas ap
turėtų net $130,000,000.

Tai šitokia komunistų pro
grama. Ar ji kenksminga 
darbininkams, smulkiems biz
nieriams, profesionalams ir 
vidurinei klasei? Nei kiek. 
Viskas dėl žmonių gerbūvio.

Todėl nepaisant, ar išrinks 
komunistus, ar ne, balsuokit 
už Komunistų Partijos kandi
datus. Visoki buržuazinių 
partijų politikieriai vienijasi 

prieš biednuosius ir nori įvel
ti į pasaulinį karą, kad iš jo 
pasidaryti geroko pelno ir 
laimingo gyvenimo. Netikėkit 
Čaliui, Johnui, Babui republi- 
konui ar reakciniam demo
kratui; jie jus pažįsta tik ta
da, kada jiems reikalingas jū
sų balsas, po to jie jūsų nema
to. Jų valdžia puola streikie- 
rius, naudoja graftą, monina 
visu kuo. Tai kapitalo ryklės, 
parazitai. Jie persekioja at
eivius, puola Komunistų Parti
ją, su kurios pagelba žmonės 
išsikovojo lengvatų iš valdan
čiosios klasės. Tą visi žino.

Atsiminkit, kad Philadelphi- 
joj yra Liberty Bell; Philadel- 
phijoj įsteigta nepriklausomy
bė; Philadelphijoj priimta 
laisvės konstitucija, kurią 
stambusis šios šalies kapitalas 
žagina kiekvieną dieną.

Kodėl Jie Sufrėmavo 
Sam Darcy

Sam Darcy yra rytinės Pcnn- 
sylvanijos valstijos Komunistų 

i Partijos 3-čio Distrikto organi
zatorius. šios šalies politikie
riai atrado, būk Darcy 5 me
tai atgal laike balsavimo, San 
Francisco, papildęs kokius ten

i netaisykiiškumus. Toks pat 
įvykis, kaip ir su Browderio 
areštavimu.

Sam Darcy yra įtakingas ir 
sugabus organizatorius ir dar
buotojas, kurio Philadelphijos 
valdančioji klasė nekenčia, 
nes jis iškėlė į aikštę daug vi
sokios bjaurybės, gauna sim
patijos tarp profesionalų, vi
durinės klasės žmonių. Jis 
jiems nepakenčiamas žmogus. 
Štai kodėl prie jo prikibo ka-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

4

4

Birutė Ramoškaitė

Rusų Balalaikų
Orkestrą

Dirig. Alex Kutin 
Jie skambins rusų liaudies 

dainas.

Sėdynės Rezervuotos
Prašome iš anksto įsigyti 

įžangos bilietus•
Koncertui Įžanga
50c., 75c. ir $1.00

Po Programos 
Bus Šokiai

V

Vien tik šokiams 
Įžanga 40 Centų
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KĄ MAČIAU IR PATYRIAU
LIETUVOJE
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(Tąsa)

Tačiaus taksikai skundėsi, kad negali 
išsiversti; gazolinas du kartu ar dar dau
giau kainuoja, kaip Amerikoje, aliejus 
taipgi; pats automobilis irgi du kart tiek 
kainuoja, kaip ^merikoje, o taksai viso
kie aukšti. Šoferis pakol išmoksta kėra- 
voti automobilį—turi susipažinti net su 
vidaus reikalų ministeriu; turi išmokti 
[statymus iš tokios didelės knygos, kaip 
seniau būdavo “Šaltinis” maldaknygė, o 
kuomet jis turi tiek daug išmokti įstaty
mų, tai jis neturi kada išmokti praktiš
kai kėravoti automobilį. Sykį man teko 
nuvažiuoti su vienu mano pažįstamu to
kiu šoferiu į Kauną, tai jis nabagas “mū- 
čijosi” keletą minučių, pakol privažiavo 
arti prie šalygatvio. Sako: “aš pirmą 
sykį dar su automobiliu Kaune, o kitur 
prie šalygatviu privažiuot niekur nete
ko.”

Čia Alytuj yra tie garsūs vasarna
miai, kur atvažiuoja mūsų poneliai va
saroti net iš kito krašto Lietuvos, o Aly
taus ponstva važiuoja kitur vasarot— 
kur tai Palangoj, arba jau bent Birštone. 
Tie vasarnamiai randasi apie porą kilo- 
metrij nuo paties miestelio; čia vasaroto
jus vežioja specialūs vežikai su kumelai
tėmis; tie vasarnamiai randasi girioje— 
pušyne, netoli nuo Nemuno, bet vasaro
tojai nusiskundė, kad ir ten apsčiai blu
sų yra. Mat, aplink čia neišbrendami 
smiltynai.

Beje, Alytuj yra pusėtinai gražus Mie
sto Sodnas (parkas) gražiai aptvertas; 
viduje to parko yra fontanas, kur vaka
rais, vasaros metu, tryška vanduo; ap
link fontaną apsodinta gražiomis gėlė
mis; taipgi ten pat randasi graži pa
stogėlė, kurioje vasaros gražiais vaka
rais groja orkestrą. Yra kelios dešimt 
sėdynių; tad turint laiko, ir gražiau ap
sirėdžiusiam, galima pasisėdėti, pasi
klausyti tos orkestros. Bet su pilkom 
sermėgom mužikai veikiausiai čia nelei
džiami, nes tokių mužikų čia nei nema
čiau. Man teko su vienu pažįstamu val
dininku sėdėti keletą valandų tame par
ke, kuris išsėdėjęs Alytaus gimnazijoj 
apie 7-nis metus, todėl pažįsta labai 
daug alytiškių, tad jis man besėdint ir 
aiškino: “Štai žiūrėk, ve, čia eina buvu
sio teisėjo duktė, o ana, tenai, sėdi—paš
tininko žmona su dviem vaikučiais... O 
ve, čia, eina, tas storulis, tai nuovados 
viršininkas su savo padėjėju... O ve, 
čia, vežimėlį stumia su vaikučiu, tai dak
taro Pavlovo tarnaitė...”

Tai tokia ir tokia publika po šį parką 
vaikšto, o su vyžomis ar klumpėmis ap
siavusių, arba su sulopytomis kelinėmis 
čia žmonių nemačiau, kokių galima ma
tyti labai daug turgaus aikštėje (tik už 
vieno “bloko” nuo to parko).

Prie pat to Miesto Sodno randasi gra
žus namas, kurį vietiniai valdininkėliai 
vadina “Tautos Nameliu”. Tai yra Šau
lių Klubas—kavinė, restoranas ir šiaip 
“inteligentėlių” jauki poilsio vietelė. Šis

klubas tai yra gražiausias namas viso 
Alytaus; jis dar nesenai pastatytas; čia 
yra ir šokių salė, ir vasaros giedriame 
ore ponai užkandžiauja sau lauke, po 
medžiais, kur kieme yra išnešti stalai ir 
sėdynės.

Vienas mūsų kaimo žmogelis pasakojo 
ve kaip apie šį kliubą: “Kada buvo ruo
šiamasi budavoti tą gražulį namą Alytu
je, tai buvo išleista ankietos, prašant pas 
kaimiečius ir miesčionis auku to namo 
pastatymui,—davė daug pažįstamų, mū
sų kaimo ir iš kitų kaimų, daviau, kad 
regėtai, ir aš 4 litus; mes manėm, kad 
kaip subudavos tokį namą, tai mes nu
važiavę į alytų galėsime ir tarbą su ab
raku, ir botagą, ir gunčę (sermėgą) ten I 
užnešę pasidėti, ir arklį kieme pasista
tyti. Bet kaip jau pradėjo būdavot, tai 
atrodė, kad niurni ten šilumos nebus...

“Kaip sykis, kada buvo gatavas tas 
namas, kartą nuvažiavęs į Alytų, užėjau 
su susiedu Peškiu tam kliube; manėm, 
paimsim kokį svarą pyrago su silkute ir 
užkąsim. Vos tik įėjom, tuojau į mus 
ir pradėjo kokis ponaitis žvairuoti; ne
trukus atėjo ir pradėjo gražiai prašyt, 
kad išeitum laukan; bet mes pasispreči- 
nom, tuomet pašaukė kaži-kur iš kuk- 
nios tvarkytoją to namo, ir tas be cere
monijų, pareikalavo greičiau išeiti lau
kan pirm, negu jis pašauks policijantą— 
griežtai! Mes dar mėginom tlumočyt 
jam, kad čia aukavom,—taip ir taip... 
Bet tas ponas suriko: ‘Lauk, be kalbų!— 
Valkatoms čia ne vieta!’ Tai mes ir išsi- 
nešėm, kaip greitai galėjom su Peškiu 
iš tų palocių.”

O tai buvo visa bėda, kad tas netur
tingas kaimynas buvo su kailiniukais ap
sivilkęs ir su klumpėmis apsiavęs. O čia 
pageidaujami tik gražiai pasirėdę ponai. |

Maistas šiame kliube beveik du kartu 
brangesnis, negu kitose Alytaus valgyk
lose (nors, tiesa, tik viena Alytuje ir yra 
valgykla, apart to kliubo, ir toje pačioje 
gaunama valgyt sriubos ar mėsos, tik 
1-mą vai. po pietų). Kiti yra restoranai, 
kuriuose parsiduoda tik alus, degtinė ir 
šaltos žuvies arba kilbaso šmotas galima 
ten gauti.

Beje, Alytuje yra ir krutamu paveiks
lų salė, kurią vietiniai vadina “Kinas”. 
Tame kine rodoma įvairūs paveikslai— 
kaip kada net rusiški (bet tik gerai su- 
cenzūruoti); paskutiniu laiku kada Lie
tuva kietai susigiminiavo su Lenkija 
(nors ir verstinai), tai buvo rodoma len
kiškos filmos Kaune, Alytuj ir kituose 
miesteliuose. Kaip kada rodoma angliš
kos filmos. Kadangi lietuviškų filitių 
(lietuviškai kalbančių) nėra, todėl kalba 
filmoje lenkiškai, angliškai ar rusiškai, 
o parašai būna lietuviški.

Sykį teko su viena alytiške panele už
eiti į tą Alytaus kiną; tai buvo rodoma 
labai sena, po visus Amerikos kampelius 
išrodyta, Čarlio Čaplino “Micky Maus”; 
bet Alytuje buvo reklamuojama, kaip 
kokis nepaprastas pasauliniai garsus da
lykas.

(Bus daugiau)

trą. Pradžia 3 vai. po piet. Liet. 
Progr. Kliubo Svet., 325 E. Market 
St. Kalbės Jonas Gasiūnas, “Tiesos” 
redaktorius iš Brooklyno. Po pra
kalbų, tą pačią dieną, toj pačioj 
svetainėj įvyks LDS 10 Apskr. Ban
kietas. Turėsime gražią programą. 
Pildys V. Valiukas iš Scranton, dd. 
Kuzmickai iš Shenandoah. Bankie
tas ir programa prasidės 6 vai. va
karo ir trauksis iki 12-tai nakties. 
Bankietan įžanga 81.00. I prakalbas 
veltui. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Jaunuoliai iš 
210 kp. patarnaus prie stalų. — 
Pirm. (257-258)

BINGHAMTON, N. Y.
Penktadienį, lapkr. 3 d., įvyks 

ALDLD 20 kp. rengiamos prakal
bos, kalbės pirmu kartu mūs mies
te J. Gasiūnas, “Tiesos” redaktorius 
iš Brooklyno. Vieta, Liet. Svet., 315 
Clinton St. Įeit pro šonines duris, 
pradžia 7:30 v. v. Kalbėtojas aiš
kins šių dienų tarptautinę padėtį, 
Sovietų-Lietuvos sutartį ir Vilniaus 
atvadavimą. Kviečiame dalyvauti. 
Įžanga nemokamai. (257-259)

MONTELLO, MASS.
Lapkr. 2 d., įvyks svarbus “L.” 

skaitytojų ir darbininkiško judėjimo 
rėmėjų susirinkimas. Liet. Taut. 
Name, 7:30 v. v. Dalyvaus ir Kom. 
Partijos sekretorius Frank Field. 
Prašome skaitlingai dalyvauti ir iš, 
kitų miestelių. LLD 6 kp. susirinki
mas įvyks lapkr. 6 d., 7:30 v. v. 
Liet. Taut. Namo kambariuose. Na
rių prašome dalyvauti, turime svar
bių reikalų aptart. (257-258) i

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0C1Ų
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai,. Degtinės, Vynai ir Alus

vardas8 STEAMBOAT INN Great Neck 1546
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas E V er green 7-1661

1Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS
J-

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZNER
V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

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

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

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

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

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų
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.

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

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

pitalo bernai.
Atsiminkit, kad reakcija, 

įsivyravus, puls ateivius, uni
jas, visą progresyvišką judėji
mą. Šios šalies reakcininkai 
su Dies komitetu darbuojasi 
toj srity j.

Philadelphijos lietuviai sė
di tykiai, ramiai ir laukia, ka
da pasaulis pataps laimingu. 
Nelaukit, jis taip lengvai ne
ateis. Jei žmonės nesiorgani- 
zuos, nekreips atydos į susi
rinkimus, organizacijas, pasi
liks pasyviais, tai žinokit, kad 
geriausią progą ir dirvą su
teikiat reakcijai. Amerikoniš
kas fašizmas bus žiauresnis ir 
už kitus, jei jam žmonės da
leis įsigalėti.

Tai tiek šiuo sykiu apie 
Philadelphijos bėdas.

S. O. S.

Reikalauja Indijai Nepriklau
somybės nuo Anglijos

Bombay, Indija.—Tauti
nis indų vadas M. K. Gan- 
dhy pareiškė, jog negalima 
tijčėt Anglijos valdžios pri
žadais apie “laipsnišką” da
vimą Indijai savivaldybės 
po karo. Gandhy reikalauja 
Indijai nepriklausomybės 
nuo Anglijos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 5 d. lapkr., 10 vai. ry
to. Visi nariai būkite laiku. — J. 
Matačiunas. (257-259)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. narių susirinkimas 

įvyks lapkr. 2 d. Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Pradžia 7:30 v. v. 
Aplaikčme knygų iš Centro, nariai, 
kurie užsimokėję galės gauti po 
knygą. Knyga užsivadina “Liet. Tau
tinio Atbudimo Pionieriai,” parašyta 
Dr. Petrikos. (257-258)

e

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

»

»
I 
I

Degtinės, Konjakai, V 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

b 
» 
i 
B 
B 
B
B

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorj ir kaina*.

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

~SKELBKJT£S “LAISVĖJE”

London. — Anglija parsi
gabeno jau ir iš Indijos tam 
tikrą daugį indų kareivių 
ir sustatė juos įvairiuose 
punktuose, kaip sako, Ang
lijai “apsiginti.”

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, lapkr. 3 d., 7:30 v. v., 
3014 Yemans. Malonėkite dalyvauti 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi bus ir balsavimas 
Centro Komiteto. Gausite ir po kny
gą, jeigu duoklės užmokėtos iki da
tos. — A. V. Sekr. (257-258)

WILKES-BARRE, PA.
Trečiadienį, 1 d. lapkr., įvyks pra

kalbos, bankietas su gražia progra
ma. Bus ir gera muzikališka orkes

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



Šeštas puslapis LAISVE Trečiadienis, Lapkr. 1, 1939
♦ t

NewWko^ėž^2lnlost FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių
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Peter V. Cacchione Stoja 
Prieš Imperialistini Ka

ra, už Ateivius

Ekspertas Sako, Kad 
Komunistai Tinkami

Lietuvos Konsulas Kviečia 
Visus Sveikint Lietuvą 
su Atgavimu Vilniaus

Kongresmane Nurodinė
jo Pavoju Demokratijai

Komunistu Partijos kandi-

būt ant baloto, užimt vietą, 
pareiškė Dr. Hallett, rinkimų 
ekspertas (nacionalini žino
mas Proporcionalės Atstovy-

tas, ar komunistų kandidatai 
yra legaliai kvalifikuoti būt 
išrinktais į Miesto Tarybą.

“Keturi komunistu kandida- *■
tai, nors
ri visas teises užimt visuome
nišką vietą, jeigu jie gaus ga
na balsų Įrašymu.“

su 
Kviečia

nėra ant baloto, tu

klausimą pastate
Partijos Spaudos

su

Jam toki
Kom unistų 

Departmen- 
uždraudimu

komunistams kalbėt per radio 
stotis WNEW ir WQXR. Ra- 

k omu-aiškinosi, būk 
nesą “legaliai

uskiai ir ■ 
paprasta ■

pareikšt mintį 
kuri surišta su

I civilėmis teisėmis ir žodžio 
laisve, p. Hallett pasakė, kad

! radio stotys neturėjo teisės 
I dėlto užgniaužt komunistams 
‘ balsą. O jis žino, ką kalba,

tą

Kalbėdamas lietuvių komu
nistę 5-tos kuopos suruoštose 
prakalbose pereitą penktadie
nį, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
salėj, Peter V. Cacchione pa
sakė :

“Išrinktas i Miesto Tarybą, 
aš prižadu iš Miesto Tarybos 
tribūnos Šaukti žmones prieš 
imperialistinį karą, kad mū
sų jauni vyrai neturėtų žūti 
už Anglijos ar Amerikos mi- 
lionieriu interesus. Aš dar
buosiuos prieš persekiojimą I 
ateivių, nes aš pats esu atei
vių sūnus ir suprantu, su ko
kiomis sunkenybėmis susidur
tų mano tėvai, jei būtų pra- 

‘ vesti ateivių persekiojimui tai
komi biliai. Ateivių teises 
ginti privalome visi dar ir dėl
to, kad daleidimas siaurini 
vienos grupęs teises neišven
giamai veda prie paneigimo 
visų grupių teisių.

Cacchione kalba 
visiems suprantama, 
kalba. Jo prakalbą
išklausė dideliu susidomėjimu.

Beje, Cacchione nurodė, 
kad darbo žmonės ir kiti pa
žangieji gali užduot reakci
ninkams smūgį įrašymu jo Įkadangi j,; l)UV0 vienu vado- 
vardo į balotus. j vaujančių asmenų prirengime

Po jo, kalbėjo D. M. šo-, Yorko proporcionalės at- 
lomskas, paliesdamas vėliai!-1 stovybės įstatymo projekto, 
sius nuotikius Europoj ir Lie- ' Federalio Komunikacijų Ak- 
tuvoj,- ypatingai pažymėda- L0 3i5-ta sekcija nusako, kad 
mas amerikoniškos kapitalisti-j radj0 stotys turi parduot lai- 
nės spaudos ir tūlos lietuvis-' 
kos spaudos prostitutiška atsi
davimą karo rengėjams ir 
k in imą Sovietų Sąjungos 
atvadavimą lenkų ponais 
vusių pavergtu teritorijų 
gręsusios naujos Hitlerio 
gijos, 
tori jų 
kams 
siams

Lėšoms padengti ir 
komunistų vedamo darbo au-1 j.mos popietį 
kojo: D. šolomskas, S. Gris- 1 j 
kus, S. Sasna po 50c; A. Bal
čiūnas 30c: 
Laukaitis, 
Kovas. St. 
J. Gužas, 
čiūnas, L. 
U. Sinkevičienė po 25c. Viso 
su smulkesnėmis aukomis su
rinkta $6.30.

Visiems aukojusiems ir at
silankiusiems Liet. Kom. 5-ta 
kuopa yra nuoširdžiai dėkin
ga.

už atidavimą
tikriesiems jų

— ukrainams, 
ir lietuviams.

me

Į ką “kvalifikuotiems kandida
tams.“ L. K. N.

bu- ;Inuo I
ver-
teri-

savinin- 
baltaru-

paramai

Zablackienė, J. 
Stankus. Poškaitis, 
Butch. V. Rudaitis, 
•T. Dainius, K. Bal- 
Miller, A. Bimba,

N.

Šaukia Garmentiečių 
Masinį Mitingą

i

Amerikos Lygos už Taiką 
ir Demokratiją penkios ama- 
tinės kuopos, susidedančios isf 

| garmentiečių unijistų, bendrai* 
įšaukia masinį mitingą lapkri-

i, 5 vai., tuo
jau po darbo, 236 W. 40th 
Street.

Oscar Schneller raportuos iš 
specialės nacionalės konferen
cijos, įvykusios pereitą savai
tę, Philadelphijoj. Unijistai 
prisirengs Lygos darbuotei, 
kuri svarbiausia nukreipta į 
tai, kaip išlaikyt Ameriką 
nuo įsikišimo į šį imperialisti
nį karą.

MIESTO VALDYMAS 
PER RADIO

135.000 LAIŠKŲ 
PILIEČIAMS

Išrinkimas Peter V. Cacchi- 
one įrašymu jo vardo į balo
tą atrodo labai galimas, ka
da pažiūri j Komunistų Rin
kimų vedėjo paskelbtas skait
lines.

Majoras La Guardia perei- 
penktadienį buvo išvažia

vęs 85 mylias į užmiestį, ap
žiūrėt Delaware vandentiekio 
statybą ir tuo pačiu sykiu iš
bandyt susisiekimą su miestu 
per radio,
įtaisyta radio 
kia priėmėju 
Pasirodo, su 
susisiekiama,
dyt ir iš už 85 mylių.

Nuvažiaus pertoli, tiesiogi
niam susisiekimui 
pakelėse pastatyti
radio karai patarnavo 
ryšiai.

•■Su majoru sykiu buvo 
to Tarybos prezidentas

tą

Komunistai išnešioję po stu- 
bas 135 tūkstančius laiškų 
italams ir žydams piliečiams, 
kuriuose aiškinama, dėlko jie 
turėtų ir kaip jie galėtų bal
suot už Cacchione. ,

Jo vežime buvo 
setas, kuris vei- 

ir perdavėju, 
miestu lengvai 

jis galima val-

nutrūkus, 
policijos 

kaipo
Virš tūkstantis komunistų ir 

simpatikų susirinkę laiškų ir 
laikraščių išnešiojimo dar
bams pereitą sekmadienį. Į bold Morris ir Vandens 
Dar 25 tūkstančiai laiškų ir mo Tarybos prezidentas G. 
pundai litebatūros būsią išne-' Gilespie.
Šioti šią savaitę. E. -----------------------

Mies- 
New- 

Tieki-

Tūkstančiai Pavėlavo

L. Saitto, 45 m., pašautas 
nepažįstamo vyro, kurį jis ne
senai buvo išmetęs iš savo 
grosernės, 404 E. 13th St.

Sugedus elektra sulaikė 
000 žmonių IRT 135th St. sto
tyje, pirmadienio rytą, pačiu 
darban skubinimo laiku. Ne
žinodami priežasties, žmonės 
nervinosi, pyko ir reikalavo 
grąžint “fėrą.” Negavę, pra
dėjo lermuot. Pašaukta poli
cija.

i,- Gaisragesių komisionieriu 
McElligott paaukštino 28 gais- 
ragesius ir paėmė 24 naujus.

Mrs. F. Arena sulaikyta už 
pririšimą 3 metų sūnelio ant 
lovos išeinant viešnagėn pas 
kaimynus.

IGNAS SUTKUSpavienių 
padarau 
k ra javus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST

512

grupių ir
Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKESJONAS

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

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

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

Kongresmane Caroline O’
Day, New Yorko demokratė, 
kalbėdama Columbia Univer
siteto Moterų Fakulteto Kliu- 
bui, N. Y., pereitą sekmadie- 

amerikie- 
nori apsaugot 

, tai jie 
privalo atmest nepaisymą ma
žumų teisių. Amerikoj turi 
būt priimtas anti-lynčo bilius.

Ji sako, kad išlaikymui de
mokratijos yra būtina sąlyga 
atidaryt lygias progas ir ga
limybes Amerikos negrams 
apšvietoje ir visame kame. Ji 
taip pat pabrėžė, jog ji visai 
nesenai sužinojo, kad Ameri
kos moterys ir negrai atsto
vauja dvi grupes mūsų šalyje, 
kurių kovos už lygias progas 
ir pripažinimą Amerikos gy
venime ėjo beveik greta ir pa
darė didžiausius žingsnius 
mūsų šalies istorijoj.

n j pasakė, kad jei 
čiai širdingai

atgavi- j demokratines teises, 
visus,

Lietuvos konsulas New Yor
ke p. Jonas Budrys praneša, 
kad šį sekmadieni, lapkričio 
5-tą, nuo 2 iki 6 vai. po pietų, 
konsulato patalpa bus atdara 
visiems norintiems asmeniškai 
pasveikint Lietuvą 
m u Vilniaus.
be skirtumo luomo bei pažiū
rų ir įsitikinimų.

Atsilankantiems at ž y m ė t 
savo džiaugsmą bus s pečiai ė 
knyga, kurion galės įrašyt 
savo /vardą, ir, kas norės ir iš
galės, galės suteikt auką vil
niečių paramai, tačiau tas nė
ra būtina, tai 
noris dalykas.

Konsulatas 
75th St., New
ti Central Parko, 
privažiuojama Independent li
nijos 8th Avenue subvė, biskį 
toliau IRT 9th ir 6th Avenue 
L (aukštaisiais gelžkeliais). 
Bile kuria važiuojant išlipt 
72nd St. stotyje.

BARRY P. SHAUNS
(Shaiinskas)

FUNERAL HOME

šalutinis, liuos-

randasi 16 W.
Yorke, visai ar-

Arčiausia

Sergantis Veteranas 
Paskolino $250

Tarptautinės Brigados vete
ranas, sužeistas gynime demo
kratijos nuo fašizmo Ispani
joj, atsiuntė $250 Komunistų 
Ci.vilėms Laisvėms Ginti fon
dam Pinigus jis gavęs iš su
žeidimų apdraudos. Jis guli 
ligoninėj, ir jis pareiškęs, kad 
jo lova ligoninėj esanti apmo
kėta ir be tų pinigų jis galįs 
apsieit. Priedams jis atsiuntė 
ir $10 auką.

Fondas skelbia, kad • jau 
suskolinta $3,370.

Kvotė Bundo Viršininką
James Wheeler-Hill, Ameri

kos Vokiečių Bundo viršinin
kas, pirmadienį buvo pašauk
tas prieš Fed. Grand “Džiūrę“ 
atsakyt į “svarbų militariško 
pobūdžio kaltinimą.“ Wheeler 
atsisakė liudyt. Nuvedus pas 
teisėją Bondy, jis pabaugin
ta, kad būsiąs teisiamas už 
paniekinimą teismo, jei atsi
sakysiąs paduot savo vardą ir 
adresa. Tačiau už 25 minu
čių jį paleido ir prisakė pri- 
būt sekamą dieną.

IWO ŽYDŲ KUOPOS 
REMIA QUILL

ir 
(buvusių 

viršininkų) 
J. Quill, ei- 

kandidatas į 
ir kovingas

Praradęs karo rengėjų 
raganų gaudytojų 
Darbo Partijos 
malonę, Michael 
linių darbiečių 
Miesto Tarybą
unijistas, gauna visokių tautų 
darbo žmonių paramą.

Bronx o IWO organizacijos 
žydų Distrikto Komitetas, at
stovaująs 28 skyrius su 12,000 
narių, paskelbė, kad jie remia 
Quill kandidatūrą. Tokį pat 
užgyrimą 'Quill gavo ir nuo 
IWO Anglų Komiteto, 
vaujančio 10 kuopų su 
nariu. €

atsto-
2,500

A. Kloeber, 54 m., bedar
bis, pasikoręs savo kambary
je, 414 E. 155th St., N. Y.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

IŠRANDAVOJIMAI
Pas i randavo ja 4 kambariai, ant 

pirmų ir antrų lubų. Renda $31.00 
ir $32.00 į mėnesį. Kambariai švie
sūs, garu šildomi, yra, ir šiltas van
duo. Tik vienas blokas nuo Graham 
Ave. stoties (Canarsie-14th St. lini
jos).

[677 Metropolitan

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

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

Prašome kreiptis po antrašu: 
Ave., Brooklyn, 
(257-259)

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK IR RICH

MOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 2 d. lapkr., Logan Inn 
Svet., 3294-6 Atlantic Avė., 
v. Visi draugai dalyvaukite, 
rime svarbių dalykų aptarti, 
jrai vakarienės klausimas, 
jau duoklės kurių užvilktos,
užsimokėti.—A. Bieliauskienė, sekt.

(257-258)

7:30 v. 
nes tu- 
ypatin- 
Taipgi 

ateikite

PARDAVIMAI
Parsiduoda piano-armonika, arba 

galiu išmainyti ant seno. Dėl dau
giau informacijų, prašau kreiptis 
po antrašu: 55-62 — 64th St., Mas- 
peth, L. L, N. Y. (Barber Shop).

(256-258)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

• GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Ricšinis 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.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patrye Barberiai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
□

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., FrL, Bat. and 

Sun. all day and night

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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

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

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME
Kita krautuvė randasi 

PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 
206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
Fagg 2-5043

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

Valandox: 11-1; 5-8; Nedėlioj: 11-1
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrhnij 
Tel. Algonquin 4-8294

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

CHIEF ... 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold filler' case, Guildite back, $24.75
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(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v ė 1 a i.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

FURMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and Bedding

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

Mes taipgi perdirbam matrasus už žemiausias kainas.
VISOKIŲ RŪŠ1Ų DAIKTAI LOVOM 

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitoki daiktai reikalingi prie lovų.

v
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445 GRAND STREET BROOKLYN, N 
Priešais Republic Teatrą 

EVergreen 4-7911
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