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

šiomis dienomis man teko 
pasakyti po prakalbą Haverhil- 
liuj, Našvėj, Lawrence ir Mon- 
telloj. Visur yra daug vilniš
kių. Visi žmonės, su kuriais tik 
teko kalbėtis, džiaugiasi Lietu
vos-Sovietų sutartimi ir jos pa
sekmėmis. Ūpas visur puikus.
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Haverhilliuj “Darbininko” 
Kneižys bandė pasėti nuodų, 
bet jie žmonėms neprilipo, šian-i 
dien, mat, žmonių jau nebepa- 
baidysi tokiais baubais, kokius 
išstato katalikų sriovės žmo
nės ! 
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Beje, tarpe Haverhillio, Law- 
renco, Našves ir Lowellio drau
gų įvyko nesusipratimų dėl pra
kalbų surengimo. Tegu tie ne
susipratimai kuoveikiausiai bū
va pamiršti. Bartis dėlto, drau
gai, neapsimoka; perbrangus 
tam laikas.

Kalbėdamas, visur raginau 
lietuvius parinkti aukų Vil
niaus žmonėms ir pasiųsti vil
niečiams sveikinimų.

Man rodosi vilniečiams auką 
reikėtų pasiųsti is visur. Be to, 
svarbu pasveikinti Lietuvą, kad 
ji padarė tokius žygius, kokius 
padarė!

v 5’:

Sekantį sekmadienį Lietuvos 
konsulatas New Yorke bus at
daras nuo 2 iki 6 v. v. Gen. 
konsulas p. Budrys ragina New j 
Yorko ir apylinkės lietuvius at-Į 
silankyti konsulatan ir pasvei
kinti Lietuvą su Vilniaus atga
vimu.

Tai gražus žygis, kuris turi 
būti gražiai paremtas. f
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“Laisvė” buvo pirmutinė Lie
tuvos sveikintoją. Mes pasiun-

Sužeidė Daug Žydų;
Plėšė ir Naikino Jų 

Krautuves ir Namus
Kaunas.—Lenkai tautiniai “demokratai,” tai yra fašis

tai, Vilniuje padarė kruvinas riaušes prieš žydus, ir dau
giau kaip 50 žydų sunkiai sužeidė. Tarp sužeistųjų yra 
žydų biznierių ir laikraštininkų.

Tie lenkų padaužos užpuldinėjo, mušė, žalojo žydus 
gatvėse, grobė daiktus iš : _
krautuves ir žydų gyvenamus namus.

Tokie pogromai Vilniuje tęsėsi nuo 9 valandos ryto iki
4 valandos po pietų, spalio 31 d.

Lenkai fašistai taip pat užpuldinėjo žydus, jų namus 
ir krautuves Landvarave ir Vileikoje.

Vilniaus ir Kauno žydai atsišaukė Į Lietuvos valdžią, 
prašydami gelbėt Vilniaus žydus nuo lenkų pogromščikų.

Pagal pirmuosius pranešimus, tai lenkai fašistai pra
dėjo riaušes rinkoje, esą, todėl, kad duonos kaina buvo 
staiga dveja tiek aukščiau pakelta, kai tik Lietuva per
ėmė Vilnių į savo rankas.

Taip pat sakoma, jog kokia tai “demonstrantų grupė, 
nešdama raudoną vėliavą ir dainuodama Internacionalą,

TYRINĖTOJAS” DIES STENGIASI 
IŠGELBĖTI ŽMOGŽUDIŠKĄ SAVO 
“SVIETKĄ PRIEŠ RAUDONUOSIUS”

tėme Kaunan sveikinimo tele
gramą spalių 11 d., ant ryto
jaus po pasirašymo Lietuvos- 
Sovietų sutarties. Paskui svei
kino Amerikos Lietuvių Kong
resas, o dar paskui—Lietuvių 
Darbininku Susivienijimas.

Taigi mes labai gražiai ir ko
rektiškai pasielgėme! 
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Nežinia, kaip į p. Budrio 
kvietimą Lietuvą sveikinti, žiū
rės toki žmonės, kaip Vitaitis. 
Juk jis šiuo metu miegoti nega
li. Jis ir visi dešinieji Amerikos 
tautininkai faktinai patapo Lie
tuvos priešais; Ją visaip žemi
na, puldo Amerikos lietuvių 
ūpą įvairiais kvailais gandais ir 
prasimanymais.

Tie žmonės, mat, taip norėjo, 
kad Lietuvą “globotų” Hitleris!

* H- *

Aną dieną klausiau p. Bu
drio, kaip bus su Lietuvos Pa- 
vilijonu Pasaulio Parodoj sekan
čiais metais. Atsakė: Pavilijono 
neturėsime. Sakorpa, Pavilijo- 
nui išlaikyti reikėtų keliolikos 
tūkstančių dolerių, o Lietuvos 
vyriausybė prisidėti nieku ne
gali. Tatai tektų sukelti patiems 
amerikiečiams, o sukelti būtų 
sunku.

Be to, pačiam Pavilijono pas
tate reikėtų daryti remontas. 
Tūli eksponatai kitiems metams 
netiktų, o iš Lietuvos prisiųsti, 
kai karas tebesitęsia, būtų be
veik negalima.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Centro Valdyba taipgi 
svarstė Pavilijono palaikymo 
klausimą. Centro Valdyba buvo 
labai susirūpinusi, kad Lietu
vos Pavilijonas bebūtų uždary
tas. Mes manėme galėsią duoti 
aukų Pavilijonui palaikyti.

Deja, dabar tas viskas jau 
atpuola.
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Man rodosi, šiemetinis “Lai
svės” metinis koncertas bus 
patsai gražiausias ir didžiau
sias. Be to, jis bus ir lietuviš-

numaršavo prie miesto valdybos rūmo, ir ten įvyko susi
kirtimas su grupe lenkų tautinių demokratų” (fašistų).

Prieš riaušininkus buvo pašaukta lietuvių kariuomenė. 
“O už dviejų valandų po šios kariuomenės pasirodymui 
gatvėse, vakare įvažiavo apie 40 sovietinių tankų iš Vi
leikos į Vilnių,” kaip rašo New Yorko “Times” korespon
dentas iš Kauno. Kodėl šie tankai atvyko j Vilnių, tai 
esą “nežinoma.”

Amerikos Ginklų Nuimt Amerikos
Išvežimai Ilgintų 

Karą Europoj
Iš t ranka iš Molotovo, Komi
sarų Pirmininko, Kalbos 

Vyriausiam Sovietui
“Mūsų šalis (Sovietų Są

junga) yra bepusiška šalis, 
ir nenori, kad karas pla
čiau prasiplėštų; tai jinai 
darys viską, kad sumažint 
karo pragaištingumą, kad 
silpnint jį, pagreitint jo bai
gimą, ir taip patarnaut tai
kai.

“Šiuo žvilgsniu, nutari
mas Amerikos valdžios nu
imt embargo nuo ginklų iš
vežimo į kariaujančias šalis 
sukelia nuožiūrą, jog tame 
yra kas tai negero; ir ši 
nuožiūra turi pagrindo. 
Vargu begalima abejot apie 
štai ką: tas nutarimas ne 
silpnins karo, negreitins jo 
baigimą, bet atbulai, jis 
smarkins karą, darys jį ar
šesniu ir ilgins jį.

“Tas (Amerikos valdžios) 
nutarimas, suprantama, ga
li užtikrint didelius pelnus 
karinėms Amerikos pramo
nėms. Bet klausimas: ar 
tuomi galima bent kiek pa
teisint nuėmimą embargo 
nuo ginklų gabenimo iš 
Amerikos? Aišku\ jog ne.”

klausias. Taip ir reikia, šie
met juk sukanka 20 metų mū
sų dienraščiui, šis koncertas, 
beje, supuola su kitu mūsų tau
tai reikšmingu laikotarpiu — 
Vilniaus atgavimu.

O Tu, drauge skaitytojau, ar 
būsi koncerte?

žydų krautuvių; ardė, naikino ^ur^s bus iš Washington©

Ginkly Embargo
Tai Vest į Karą

Washington.—Jeigu Am
erikos kongresas nuims em
bargo ir praleis ginklus ir 
amuniciją kariaujančioms 
Europoje šalims, tai bus 
ženklas pradėt tikrą karą, 
— pareiškė republikonas 
kongresmanas Bruce Bar
ton.

“O tai yra kvailiausias, 
beprotiškiausias, žiopliau- 
sias karas visoj žmonijos is
torijoj;” ir “Europos žmo
nes dar iki pat šiol vieni 
kitų klausinėja: ‘Kokiu gi 
tikslu šis karas vedamas’?,?»l 
kaip sake kongresmanas B. 
Barton.

Kol Jungtinės Valstijos 
nepraleido ginklų tiem ka
riautojam (tai yra Angli
jai ir Francijai), tol jie ne
drįso tikrai pradėt karo. 
Bet jei Amerikos kongre
sas nutars praleisti jiem 
ginklus, tai “bus ženklas, 
kad jie gali pradėt tikrą 
karą,” tikėdamiesi Ameri
kos pagelbos, kaip nurodė 
tas kongresmanas.

Senato priimtas sumany-i 
mas praleist ginklus yra ai
škus “mėginimas padėt An
glijai ir Francijai kariaut,”) 
u ž r e iš k ė kongresmanas 
Barton.

Maskva. — Vyriausias ( 
Sovietas (seimas) priėmė 
atgriebtą nuo Lenkijos Va
karinę Ukrainą ir Vakarinę 
Baltarusiją į Sovietų Sąjun
gą

Washington. — Pirmi-
nin.kas kongresinės tyrinėji
mų komisijos M. Dies keti
na važiuot į New Orleansą, 
užtart savo “svietką” žmo
gžudį Wm. C. McCuistioną, 

nugabentas tardymui ir tei
simu! į New Orleansą, La.

McCuistion areštuotas ir 
be parankos laikomas teis
mui pagal kaltinimą, kad 
jis nužudė Ph. Carey, vie
ną vadą CIO Marininkų 
Unijos. Yra parodymų, kad 
McCuistiono šaika užmušė 
ir eilinį tos unijos narį 
Johną Sy.rnicką.

New Orleanso miesto de
tektyvų galva John Grosch

RAUDONOSIOS ARMIJOS ŽYGIAI, NUOSTOLIAI 
IR LAIMĖJIMAI VAKARŲ BALTARU

SIJOJE IR VAKARŲ UKRAINOJE
■ f

Sovietų komisarų pirmi- tojų. Tame skaičiuje yra 7
ninkas V. M. Molotov, da
rydamas pranešimą nepap
rastai sesijai Vyriausio So
vieto (seimo) spal. 31 d., 
Maskvoj, be kitko, parodė, 
jog:

“Kada Raudonoji Armija 
įmaršavo į tuos kraštus, Uk
rainai ir baltarusiai gyven
tojai karštai sveikino mūsų 
kariuomenę kaip išvaduoto
jus nuo jungo, kurį tiem 
žmonėm buvo užkorę ponai, 
lenkų dvarininkai ir kapi
talistai.

“Bežygiuojant Raudona
jai Armijai per tas sritis, 
kai kuriose vietose buvo 
rimtų susidūrimų tarp mū
sų kariuomenės ir Lenkijos 
kariuomenės; taigi buvo ir 
nuostolių:

“Baltarusijos fronte, kar
tu skaitant komandierius ir 
eilinius randonarmiečius, 
buvo užmušta 246 ir sužeis
ta 503...

“Ukrainą fronte buvo už
mušta 491 komandierius ir 
eilinis kareivis ir sužeista 
1,359.”

“Raudonoji Armija atėmė 
nuo lenkų daugiau kaip 900 
kanuolių, per 10,000 kulkas- 
vaidžių, virš 300,000 šautu
vų, daugiau kaip 150 milio- 
nų šautuvinių kulkų, virš 
milioną kanuolinių šovinių, 
apie 300 lėktuvų” ir tt.

Vakarinėj Baltarusijoj į 
Sovietų Sąjungos rankas 
perėjo. 108,000 ketvirtainių 
"kilometrų žemės su 4,800,- 
000 gyventojų; o Vakarinėj 
Ukrainoj 88,000 ketvirtai
nių kilometrų plotas su 8,- 
000,000 gyventojų. Tai viso 
Sovietam teko 196,000 ket
virtainių kilometrų žemės 
su apie 13 milionų gyven-

sako, kad jis jieško McCui
stion kaip žmogžudžio jau 
nuo rugsėjo 26 d.

Vadinasi, fašistinis “tyri
nėtojas” Dies aklai meluo
ja, būk komunistai padarę 
sąmokslą areštuoti McCuis
tioną tiktai dabar, po to, 
kai jis Dieso komisijai šne
kėjo, būk komunistai valdą 
CIO Marininkų Uniją ir 
būk jie rengiąsi nuversti 
Amerikos valdžią.

Dieso pašaukta McCuis
tiono motina klegėjo, kad, 
girdi, “jei mano sūnus bus 
numarintas elektros kedėje 
(už žmogžudystę), tai jis 
mirs kovodamas prieš ko
munistus.” 

milionai ukrainų, virš 3 mi- 
lionai baltarusių, daugiaus 
kaip milionas lenkų ir per 
milioną žydų.

Anglija Įves Korte
les Kai Kuriems

Maisto Produktams
London. — Gruodžio mė

nesį jau bus įvesta Anglijoj 
kortelės, pagal kurias žmo
gus tegalės gaut pirkti tik 
apribotą kiekį tam tikrų 
valgių per savaitę, kaip per
sergėjo maisto ministeris 
Wm. S. Morrison.

Pagal tas korteles, vie
nam asmeniui bus leidžiama 
pirkti tiktai ketvirtadalį 
svaro sviesto ir ketvirtada
lį svaro lašinių per savaitę; 
taipgi bus įvesta cukraus 
pirkimų registravimas. Kiti 
maisto daiktai dar nebūsią 
apriboti.

(Vokietijoj pagal korte
les leidžiama pirkti per sa
vaitę svarą mėsos, įskaitant 
ir ketvirtadalį lašinių, kiek
vienam ; ketvirtadalį svaro 
sviesto, pusę svaro riebalų, 
6 svarus duonos ir tt. Bet 
sunkius darbus dirbantiems 
žmonėms Vokietijoj leidžia
ma beveik dvigubai daugiau 
maisto produktų.)

Washington, lapkr. 2. — 
Kanados radio pranešė, kad 
Anglijos prekinis laivas 
“Coulmore”, sužeistas na- 
zių submarino už 450 mylių 
nuo Jungtinių Valstijų pa
kraščio, vis tiek išlikęs gy
vas ir dabar esąs jau sau
gioj vietoj.

< ORAS. — Šį penktadienį 
šaltoka, dalinai apsiniaukę. 
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Nepritaria Riksmui
Atšaukti Amerikos

Atstovą iš Maskvos
------------------------- - ------------------------- =---- E _____

LAIVAS “CITY OF 
FLINT” VAROMAS

Į VOKIETIJĄ
Bergen, Norvegija.—Pra

nešama, kad nazių suimtas 
prekinis Amerikos laivas 
“City of Flint” esąs atsar
giai plukdomas Norvegijos 
pakraščiais į Vokietiją.

Kongresinany Balsavimas dėl 
USA Ginkly Praleidimo
Washington, lapkr. 2.— 

Prez. Roose veltas tikisi, jog 
kongreso atstovų rūmas 
bent 20 balsų dauguma pri
ims jo sumanymą praleist iš 
Amerikos ginklus kariau- 
jančiom šalim (reiškia, An
glijai ir Francijai).

(Šiuos žodžius berašant, 
kongresmanai jau balsuoją 
tą klausimą.)

Berlin. — Naziai prane
ša, kad sunaikinę 4 Franci- 
jos ir 2 Anglijos lėktuvus.

Valdiška Komisija 
Išlaisvina 48,000 

Telegrafo Co. Vergų
Washington. — Valdiška 

Šalies Darbo Santikių Ko
misija paliepė Western Un
ion Telegrafo Kompanijai 
panaikinti savo kompaniš- 
ką neva “uniją” ir sugrą
žint jos nariams neva uni
jines duokles. Kompanija 
per 19 metų ištraukdavo 
tokias duokles iš savo dar- 

' bininkų - tarnautojų algų. 
Tai viso kompanija turėtų 
sugrąžinti apie pusę milio- 
no dolerių keturiasdešimt 
aštuoniem tūkstančiam tų 
savo darbininkų.

Minima valdiška
atrado ir paskelbė, jog per 
devynioliką metų kompani
ja juos laikė beteisiais ver
gais, neleisdama jiems įstot 
į jokią tikrą uniją.

Šis komisijos sprendimas 
duoda progą CIO unijai, 
Amerikiečių Susi siekimų 
Sąjungai, išaugti tarp Wes
tern Telegrafo Kompanijos 
darbininkų-tarnautojų.

Pasinaujino Suomijos De
rybos su Sovietais

Maskva, lapkr. 2.—Vėl 
atvyko Suomijos - Finijos 
komisija tartis su Sovietais. 
Maskvoje suprantama, kad 
Suomijos valdžia padarys 
Sovietam nusileidimų ir 
duos Sovietam įsteigti apsi
gynimo punktus vienoj ki- 

i toj saloj bei Suomijos už- 
I lajos pakraštyj.

Washington. — “Demo
kratas” kongresmanas J. 
W. McCormack reikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos at
šauktų savo ambasadorių iš 
Maskvos; tai, girdi, todėl 
kad Sovietai “kišąsi” į Am
erikos reikalus ir kad jie 
esą “anti-Christai.”

Kitas kongresmanas, Fish 
atšovė McCormack’ui, kad 
jis aklai kursto Ameriką į 
karą, šitaip deklamuoda
mas prieš Sovietus. McCor- 
macko šauksmai prieš So
vietus dar neranda prita
rimo tarp kongreso narių.

Kad Sovietų komisarų 
pirmininkas Molotovas pa
reiškė, jog prezidentas Roo- 
seveltas ne vietoj advoka
tavo Suomijai (Finijai) 
prieš Sovietus ir jog Ame
rikos valdžios nutarimas 
praleist ginklus Europai 
(atseit Anglijai ir Franei- 
jai) ilgins karą, dėl to 
kongresmanas McCormack 
šaukė prieš Sovietus ir tvir
tino, būk tuomi jie “įžeid
žią” Ameriką.

“Karas Tai Niekšiškas Dar
bas,” Užreiškė Anglijos 

Veteranas Teisme
London. — Bedarbis raš

tininkėlis Thomas Jack Law 
atsisakė eit į Anglijos armi
ją; jis pareiškė? kad sąžinė 
neleidžia eit jam į karą. 
Taip jį mokino ir tėvas, da
lyvavęs praeitame pasauli
niame kare. t

Už tai Law buvo pa
trauktas į teismą. Jis pasi
šaukė savo tėvą kaip liudi
ninką. Tėvas, kanadietis, 
užreiškė, jog karas yra 

' “purvinas ir niekšiškas dar
bas.” Sako, aš buvau pavo-

penkeriuskomisija jingai sužeistas,
inėtus po to kentėjau ligo
ninėje; negalėjau net pats 
pavalgyti; buvau kitų žmo
nių penimas.

“Aš į praeitą karą pats 
savo noru ėjau, nes aš turė
jau farmą Kanadoj, o jie 
man sakė, kad eidamas ka- 
ran aš ginsiu savo farmą 
nuo vokiečių; bet kada su
grįžau, jau man nebeliko 
tos farmos: ją užėmė ne vo
kiečiai, bet savieji” (Angli- 

Ijos-Kanados piliečiai).
Teisme susirinkusi publi

ka taip garsiai delnais plojo 
ir neatlaidžiais šauksmais 
sveikino šį liudininką, kad 
teisėjas pašaukė teismo 

( sargus, kurie ir išvarė žmo
nes laukan.

Tada teisėjas patvarkė, 
kad raštininkėlis T. J. Law 

. gali neit į karą, jeigu ras 
! sau darbą lauko ūkyje.
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Molotovo Kalba
Įdomi ir turininga buvo Molotovo pra

kalba, sakyta Aukščiausiojo Sovieto su
važiavime spal. 31 d. Molotovo kalba 
daug kuo skiriasi nuo kitų valstybės 
žmonių kalbų. Kai kalba, sakysim, Hit
leris, tai jis šūkaloja, grasina, giriasi, 
didžiuojasi. Kai kalba Chdmberlainas— 
jis sako ir nedasako, jis nušliaužia, taip 
sakant, pro visų esminių dalykų viršų, 
jis slepia faktus; jis bijosi pasakyti tie
sos.

Kitaip su* Molotovu. Ši jo kalba pasi
liks istorijoj dideliu dokumentu. Jis joje 
duoda analizą pasaulinės situacijos. Jis 
ima viską iš esmės. Jis nesibijo ir nesi
gėdi pasakyti tikros tiesos. Molotovo 
kalba išreiškia visos žmonijos vieną di
delį troškimą—troškimą taikos.

Kiek čia buvo paleista gandų apie 
Suomijos-Sovietų derybas. Kiek įvairiau
sių įtarimų buvo padaryta prieš Sovie
tus. Tačiau išstojo Molotovas ir išblaškė 
visus tuos gandus, parodydamas tikruo
sius Sovietų siekimus Suomijoj. Jis pa
sakė, kad Sovietai nori iš Suomijos tik 
tiek, kiek Sovietų Sąjungos saugumas 

~ 'būtinai reikalauja. Jeigu Sovietai prašo 
iš Suomijos tam tikro kampelio žemės, 
tai už tai grąžon jie duoda Suomijai du 
sykiu tiek žemės Karelijoj. Viskas aišku, 
viskas gražu. Bet jeigu Suomijos val
džia, kurstoma kitų kraštų, dėl to šiau
šiasi ir nenori sudaryti bendros apsigy
nimo su Sovietais sutarties, tai ne So
vietų čia kaltė.

Taika—Sovietų obalsis. Tasai obalsis 
betarpiai stovėjo pačiu didžiausiu Sovie
tų Sąjungos siekimu. Šia savo kalba Mo
lotovas dar labiau sukonkretizavo tąjį 
obalsį Ir Sovietų nusistatymą. Molotovas 
pabrėžė,'kad šis karas, kurį dabar veda 
Anglija su Francija prieš Vokietiją ne
turi jokio moralio pateisinimo, neturi jo
kio pagrindo. Tasai karas yra vedamas 
už kolonijas, kurių abu tiedu kraštai turi 
tiek daug prisigrobę. Jie bijosi kolonijų 
išleisti iš savo nagų ir todėl kariauja, 
lieja žmonių kraują.

Kitas Sovietų nusistatymo punktas,— 
draugiškas sugyvenimas su savo kaimy
nais ir gelbėjimas mažosioms tautom. 
Čia ir vėl Molotovas dar kartą pakarto
jo, kad visoki gandai, būk Sovietai pasi- 
moję susovietinti Lietuvą, Latviją ir Es
tiją neturi jokio pagrindo ir yra sklei
džiami Sovietų priešų ir provokatorių.

Šis pareiškimas itin svarbus lietu
viams, kuriems Sovietų priešai tiek daug 
pripliauškė apie SSSR. Molotovas pareiš
kia, jog Sovietų Raudonoji Armija, sto
vėdama Lietuvoj, niekad nesikiš į viduji
nius valstybės reikalus; nesikiš ir pati 
Sovietų vyriausybė. Lietuvos susovieti- 
nimą gali padaryti tik patys Lietuvos 
gyventojai, kai jie panorės.

Molotovas pareiškė, kad Sovietų Są
junga pasiliks neutralė, kaip buvo iki 
šiol. Šis pareiškimas taipjau užduos di
delį smūgį tiems, kurie vis plepa, būk 
Sovietai tuojau kariausią. Sovietų Są
junga tiktai tuomet kariautų, jei jai kas 
nors apskelbtų karą, arba jei padarytų 
kokią nors negražią provokaciją. Prie
šingai, jinai laikysis neutralumo, jinai 
laikysis taikos.

Suėmus viską, kaip sakėme, ši Moloto
vo kalba yra istorinė. Ji žingeidi, svar
bi, gili.

Dar Apie Vilniaus Kraštą
“Vilnis” rašo:
“Spalio 5 dieną Vilniaus mieste įvyko 

valstiečių komitetų atstovų konferencija. 
Joje dalyvavo 500 delegatų iš Vilniaus 
ir Trakų apskričių.

“Štai kas paaiškėjo: Trakų ir Vilniaus 
apskričiuose 250 stambių dvarponių val
dė 80,000 hektarų žemės ir daugiau negu 
30,000 hektarų miško. Viso—110,000 hek
tarų. Kaip matote, keliems šimtams dva
rininkų priklausė milžiniški žemės plo
tai. Tuo tarpu tuose pačiuose apskri
čiuose 60 tūkstančių valstietiškų kiemų 
valdė tik 200,000 hektarų žemės. Be to, 
ir ta žemė buvo daug prastesnė. Valstie
čių nuosavybėje buvo tik pleciukai, nu
alinti, nederlingi. Apie jokį kultūrinį 
ūkininkavimą nebuvo nei kalbos. Lenkų 
valdžia ne tik nepadėjo valstiečiams, bet 
neleido jiems nei organizuoties.

“Vilniaus ir Trakų apskričiuose, be to, 
buvo dar 10,000 bežemių bernų. Jų padė
tis buvo dar sunkesnė.

“Delegatai pranešė, kad visuose vals
čiuose jau sukurti komitetai, kurie pra
dėjo rūpinties pagerinti valstiečių būklę. 
Kaip kur jau buvo pradėtas dvarų žemių 
dalinimas. Iš dvarų valstiečiai jau buvo 
pasiėmę 2,234 arklius, 4,930 karvių, 2,226 
kiaules, 4,527 avis.

“Ta valstiečių konferencija, kaip jau 
rašėme, įvyko 5 dieną spalio. O Lietuvos 
valdžia tose srityse pradeda veikti tik 
šiomis dienomis. Vadinasi, per tą laiko
tarpį Vilniaus krašto valstiečių gyveni
me turėjo įvykti dar daugiau pasikeiti
mų geroj on linkmėn. Valstiečių ekonomi
nės pozicijos, be abejonės, dar labiau su
stiprėjo.

“Labai daug kas priklauso nuo to, kaip 
dabar laikysis Lietuvos valdžia, kuri at
eina į šias sritis, kaip naujas šeiminin
kas. Pirmiausia ką ji turėtų padaryti, 
tai legalizuoti tas permainas, kurios jau 
įvyko ir pravesti pamatinę žemės ūkio 
reformą, kad iš dvarų neliktų nei pėdsa
ko. Viskas reikia pervesti valstiečiams. 
Be to, jiems reikia ir technikinės pagel- 
bos, visų pirmiausia mašinerijos.

“Jei Lietuvos vyriausybė nebus užten- 
I karnai griežta vykinant šias reformas, 

jeigu ji su šaknimis neparaus ponų dva
rininkų ekonomines privilegijas, tai Vil
niaus krašto gyventojai, paragavę tikros 
laisvės, labai prastai į ją pradės žiūrėti.”

Dabar Jau Bus Aišku, 
Kas Tie Dieso Liudytojai?

Kiekvienas Dieso komiteto liudytojas, 
kuris važiavo liudyti prieš komunistus, 
atrodo, turi kokią nors nešvarią praeitį: 
jis gali būti streiklaužys, jis gali būti 
parsidavėlis, jis gali būti net ir didesnis 
nupuolėlis.

Neidami giliau į dalykus, paimkime 
tik pastarąjį žvaigždę—William C. Mc- 
Cuistion. Šis sutvėrimas * liudijo prieš 
komunistus ir jūrininkų uniją. Jis mela
vo, kiek tik galėjo. Bet štai, vos tik jis 
pasitraukė iš liudytojo suolo, kaip ateina 
iš New Orleans miesto telegrama, rei
kalaujanti suimti McCuistion’ą kaipo 
žmogų, kuris padėjo nužudyti vieną jū
reivių unijos veikėją. Kitais žodžiais, 
McCuistionas kaltinamas žmogžudystė- 
jei ,

Akyva tas, kad p. Diesas, kai jis pa
sišaukia asmenį liudyti prieš pažangiuo
sius žmones, niekad nepaklausia jo pra
eities, nepažiūri į jo darbelius. Nes jei jis 
pažiūrėtų ir į rekordus tatai įrašytų, 
tai patį “liudytoją” numaskuotų ant vie
tos ir visi jo liudijimai tuomet sutru
pėtų.

Sakysim, tokis McCuistion yra pasižy- 
jęs visokiais blogais darbais. Iš Komu
nistų Partijos jis išmestas dar 1934 me
tais kaipo nepataisomas alkoholikas ir 
nepatikimas žmogus. Jūreivių unijoj jis 
susikompromitavo. Ispanijoj, kur jis bu
vo nuvažiavęs, pasirodė bailiu ir ten dėl 
savo nešvarių darbų buvo pačių kovoto
jų iš visur izoliuotas. Na, ir ką gali ši
taip susikompromitavęs žmogus liudyti 
prieš komunistinį judėjimą? Kas galėtų 
jo liudijimais tikėti?

O reikia nepamiršti, kaip sakėme, to
kių sutvėrimų yra daug ir visi jie p. 
Dieso globoje buvo bandoma padaryti- 
dideliais vyrais.

Daugiau jau niekas negali p. Dieso 
komiteto sukompromituoti labiau, kaip 
jį sukompromitavo jo paties pašaukti 
liudytojai!

Lietuvos Žydų Konferencija 
New Yorke

New Yorkas. — Spalių 
29 d. Hotel “Diplomat” įvy
ko Lietuvos išeivių žydų Fe
deracijos (Federation of 
Lithuanian Jews) metinė 
konferencija. Konferencija 
prasidėjo 10 vai. ryto ir tę
sėsi visą dieną. Federacija 
vienija visus Kanados ir J. 
A. V. žydus išeivius iš Lie
tuvos. Ši konferencija su
traukė virš 1,000 delegatų iš 
atskirų vienetų ir skyrių. 
Jos garbės prezidentu yra 
Sidney Hillman, vice-prezi- 
dentu — univ. prof. J. S. 
Jaffe. Maždaug prieš 11 
metų buvo' susitvėrusi pa
naši centralė, bet ji nerado 
pritarimo ir išnyko. Prieš 
tris metus kiti žmonės ėmė
si iniciatyvos suvienyti vi
sas atskiras draugijėles, 
kad suderinti jų veikimą ir 
sustiprinti šelpimo akciją 
Lietuvoje. Mažos draugijė
lės paremdavo kiek savo 
miestelio žydus, bet nesant 
centro, kuris sudarytų ben
drą planą, negalėjo nuveikti 
didesnių dalykų. Dabar jie 
įsitikino Federacijos nau
dingumu ir jau apie 2,000 
mažų draugijėlių įstojo į 
Federaciją. Pirmu tokiu di
desniu užsimojimu yra pla
nas pastatyti Kaune ben
drabutį keliems šimtams 
jaunų žydų, kur jie gyven
dami per kelius metus iš
juoktų amatų ir, likę Lietu
voje arba iškeliavę į pasau
lį, būtų pasiruošę gyveni
mui. Amerikos siuvėjų są
junga, kurios prezidentu 
yra Lietuvos žydas Sidney 
Hillman, ypatingai parėmė 
tą sumanymą, tučtuojau 
paskyrė 10,000 dol. ir dar 
15,000 dol. pažadėjo vėliau. 
Tuos pinigus gavus, Fed. 
of Lith. Jews mano pradėti 
Kaune statybą ir patį na- 
mą-bendrabutį pavadinti 
Sidney Hillman vardu.

Sekmadienio susirinkime 
priimtas Federacijos statu
tas, iš kurio matyti, kad ji 
sau tikslu stato remti so
cialinį ir kultūrinį žydų vei
kimą Lietuvoje. Apie 4 vai. 
p.p. į konferenciją atvyko 
Lietuvos Gen. Konsulas J. 
Budrys. Jo atvykimas visų 
dalyvių buvo sutiktas atsi
stojimu ir ovacijomis. Kon
ferencijos pirmininkas E. 
Epštein pertraukė dieno
tvarkę ir per mikrofoną 
žydų kalba prabilo, į tūk
stantį delegatų. —Į mūsų 
konferenciją atvyko atsto
vas vienintelės pasaulyje 
valstybės, kuri valdžios lė
šomis užlaiko žydų mokyk
las. Jis savo demokratišku, 
visiems prieinamu būdu, pa
veržė žydų simpatijas, kur 
jis tik buvo, tiek New Yor
ke, tiek Bostone, tiek Phi- 
ladelphijoje ir kitur. Jis vi
sur turi draugų. (Vėl visuo
tinos ovacijos.)

J. Budrys pasakė atitin
kamą žodį, tarp ko kito pa
reikšdamas, kad dabar, at
gavus'Vilnių, žydų skaičius 
Lietuvoje pakilo iki 350,000. 
Ir poliau, kaip ir iki šiol 
kad buvo, reikalingas ypa
tingai geras sugyvenimas. 
Jis išreiškė viltį, kad Ame
rikos Liet. Žydų Federacija 
palaikys stiprius ryšius su 
Lietuva. Turėdama tarp sa
vo narių daug žymių asmė- 
nų, žurnalistų ir leidėjų, 
pavartos savo įtaką, Visuo
met gindama teisingus Lie-

tuvos interesus. Be to, pa
dėkojo už 200 dol. auką 
Vilniaus reikalams.

Po to, dar kalbėjo Bosto
no žydų atstovas, pareikš
damas, kad išgirdę konsulo 
žodį, kad Lietuvos Pavilio- 
nui išlaikyti reikia para
mos, jie tuojau sulig išgalių 
ją davė.

Philadelphijos žydų atsto
vas įteikė Gen. Konsului 50 
dol. auką vilniečiams šelpti.

Po sveikinimų vėl per
eita prie dienotvarkės. Re
zoliucijų komisija pateikė 
susirinkimui nutarimą:

Pareikšti savo džiaugsmą 
ir pasveikinti per Lietuvos 
Gen. Konsulą Lietuvos val
džią su Vilniaus atgavimu 
ir pareikšti, kad šioje tre
čioje metinėje konferencijo
je Lietuvos žydai išeiviai 
Amerikoje, kaip vienas pa
siryžę remti kuo išgalėdami 
Lietuvą ir, antra, tuojau 
pradėti vajų po visą Ame
riką surinkti Lietuvos žy
dams 100,000 dol.

Čia pat ant prezidiumo 
stalo pasipylė čekiai ir pini
gai. Sukelta geroka suma 
aukų to fondo pradžiai.

SLA Reikalais
Sveikinu SLA Narius

Pamatęs spaudoj (“Lais
vėj”), kad esu rekomen
duojamas nominuoti į SLA 
prezidento urėdą, aš džiau
giuosi tuomi ir labai, labai 
ačiuoju SLA nariams, kad 
duoda man garbę kandida
tuoti į minėtą SLA urėdą.

z Kaip jau žinoma, šį me
tą, rodos, bus trys stambes
ni kandidatai į SLA prezi
dento urėdą. Tai yra: teisė
jas Laukaitis, advokatas 
Bagočius ir aš, šapos darbi
ninkas.

Vieną dalyką prašau nuo 
SLA narių, padarykite lo
giškai. Visi SLA nariai tei
sėjai, balsuokite už teisėją 
Laukaitį; visi SLA nariai 
advokatai, balsuokite už ad
vokatą Bagočių;. visi SLA 
nariai šapų, mainų ir rašti
nių darbininkai, balsuokite 
už mane, savo klasės brolį 
ir kartu su manim už visą 
SLA Narių Komiteto sleitą.

Pasižadu SLA nariams, 
darbo žmonėms, kad aš išti
kimai dirbsiu labui Jūsų, la
bui SLA organizacijos.

Su geriausiais linkėjimais 
J. Miliauskas, 

SLA 286 kp. narys, 
Kandidatas į SLA pre

zidento urėdą, 
918 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa.

Lenkai Socialdemokratai 
Areštantai Vilniuje

Vilniuje Raudonoji Armi
ja buvo suėmus, kaip rašo 
“N. Y. Times”, “didelį skai
čių lenkų socialdemokratų 
ir žydų Bundo narių” (kai
po veikliai išstojusių ele
mentų prieš raudonarmie
čius). Bet ir naujoji Lietu
vos vyriausybė Vilniuje dar 
nepaleidžia tų areštantų.

Berlin. — Per dešimt die
nų tapo nukapotos galvos 
šešiems asmenims kaip ta
riamiems šnipams, žulikams 
bei sukilėliams prieš nazių 
valdžią.

Tai Amerikos laivas “Iriquois,” kurį, pasak vokiečių, 
britai būtų nuskandinę, jei valdžia 

nebūtų davusi apsaugos.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas kinai daug vilniečių reikės

Gerb. “Laisvės” Redakci- į sušelpti, bet tai mažmožis, 
ja: Malonėkite atsakyti į šį 
mano klausima. Man teko 
kritikuotis su vienu tauti
ninku ir “Vienybės” skai
tytoju. Aš jo užklausiau, 
“kaip dabar jautiesi, kai 
Sovietų Sąjunga atidavė 
Lietuvai seną sostinę Vil
nių ir Vilnijos kraštą?” Tai 
jisai man atsakė, kad ne
kaip jaučiasi. Aš jo užklau-, 
siau, “tai kodėl, juk tu pir
miau rėkei, kad be Vilniaus 
nenurimsim, o dabar nesi
jauti gerai?” Tai jisai at
sakė, kad Sovietų Sąjunga 
Vilniaus ir Vilnijos neno
rėjo laikyti, tai ponevalia 
įstūmė Lietuvai su keliais 
šimįais tūkstančių ubagų. 
Tai dabar, ^irdi, Kaunui 
reikės juos maitinti.

Taigi, prašau “Laisvės” 
Redakcijos paaiškinti per 
dienraštį “Laisvę,” kokią 
naudą Lietuvai atneša Vil- 

ir Vilniaus kraštas?
“L.” Skaitytojas.
Atsakymas

Tas jūsų tautininkas, ži
noma, tauškia nesąmonę. 
Juk visai kitaip į Vilniaus 
krašto atgavimą žiūri Lie
tuvos liaudis ir ta pati Lie
tuvos vyriausybė. Visa Lie
tuva didžiausiu entuziazmu 

1 pasitiko šitą Sovietų Sąjun
gos žygį. Ir Sovietų Sąjun
ga sugrąžino Lietuvai Vil
niją ne todėl, kad nenorėjo 
tuos kelius šimtus tūkstan
čių “ubagų” maitinti. .Su
grąžino todėl, kad jinai Lie
tuvai vėlina gero, yra jos 
geriausia draugė, nuošir-' 
džiai palaiko Lietuvos ir ki
tų mažųjų tautų nepriklau
somybę. Sugrąžino todėl, 
kad Vilnius ir Vilniaus 
kraštas istoriniai priklauso 
Lietuvai.

Kokia gi iš to nauda Lie
tuvai? Nauda Lietuvai yra 
milžiniška. Viena, išsipildė 
Lietuvos liaudies troškimas 
atgauti savo istorinę sosti
nę. Antra, Lietuva dabar 
daug didesnė gyventojais ir 
teritorija. U^bar ekonomi
niai ir kultūriniai jinai ga
lės sparčiau kilti. Tiesa, lai-

nius

palyginus su laimėjimais.
Šis jūsų tautininko nusis

tatymas parodo, kaip “Vie
nybė” su savo anti-lietuviš- 
ka anti-sovietiška propa
ganda apnuodijo savo skai
tytojus. Juk tas žmogelis 
kalbėjo ne savo, bet “Vie
nybės” redakcijos štabo 
protu. O tas štabas kasdien, 
kaip Lietuvos aršiausių* -s 

Į priešų pasamdytas, savo" 
* skaitytojus baisiausiais gąs
dinimais maitina. Kas tik 
skaito “Vienybę,” tas ilgai
niui įsivaizdina, kad dabar, 
atgavus Vilnių, visa 
va stačiai pražuvo.

Panašia amžinos 
ties filosofija dabar 
skaitytojus ne vien 
vos priešai iš “Vienybės 
pastogės, bet tail) gi iš troc- 
kistų “Naujosios Gadynės” 
ir iš menševikų “Naujienų,” 
ir “Keleivio.” Nei vieni jie 
nesidžiaugia m i l ž i n iškaiš 
Lietuvos laimėjimais. Nei y 
vieni jie nesidžiaugia nau^ 
jais skaisčiais prospektais, 
kurie dabar atsidarė prieš 
visą Lietuvą. Kai visa Lie
tuva, kai viso pasaulio nuo
širdūs lietuviai džiaugiasi 
ir skęsta neapsakytam en
tuziazme, tai šių laikraščių 
štabai savo skaitytojus nuo
dija visokiais baubais. Ir, 
kaip parodo jūsų ginčai su 
tuo tautininku, jiems šitas 
piktas, Lietuvai pragaištin
gas darbas pusėtinai seka
si.

Tuos apnuodytus “Vieny
bės,” “Naujienų,” “Naujo- * 
šios Gadynės,” “Keleivio” ir 
kitų panašių 1 a i k r aščių • 
skaitytojus reikia gelbėti. 
Kur galima, reikia juos žo
džiu apšviesti, nurodant jų 
klaidingumą. O dar geriau, 
jeigu jiems jūs ir kiti drau
gai pasistengsite užrašyti 
“Laisvę”, 
kartu su 
džiaugiasi atgavimu Vil
niaus ir visais mūsų gimti
nio krašto 1 a imėjimais. 
Skaitydami teisingą dien
raštį, jie greitai pamatys, 
kaip bjauriai juos apgaudi
nėjo tokie Vitaičiai, Grigai
čiai ir Stilsonai.

Lietu-

prazu- 
šeria 

Lietu-

kuri šiandien
visa Lietuva
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Džiova ir Skurdas liniukai IŠRADĖJAI
500 išradėjų, darbo našu

mo įvedėjų ir konstruktorių 
įtraukta į Sovietų žemės 
ūkio parodos garbės knygą. 
Išradėjų tarpe — daugybė 
kolchozninkų (kitaip vadi
namų kolektyvių ūkininkų). 
Kai kurios kolchozninkų 
pastatytos mašinos rodo
mos ir šioje parodoje.

Didelio parodos lankyto
jų dėmesio susilaukė taip 
vadinamas šiaurės kombai
nas, kurį išrado kolchoznin- 
kai Grigorjevas ir Anvel- 
tas. Tas kombainas pritai
kytas dirbti drėgniausiuose 
ir klampiausiuose laukuose. 
Dirbti su juo vietoje dvie
jų trijų žmonių gali ir vie
nas žmogus. Sovietų lau
kuose šiuo metu jau dirba

ne- 
procentas

procentas 
benamiu v

Džiova nuo seniai yra va
dinama biednųjų liga. Tyri
nėjimai žmonių krūtinių 
per ketverius pastaruosius 
metus New Yorke dar sykį 
patvirtino tą tiesą, jog džio
va ir skurdas eina koja ko
jon.

Vadovaujant vienam iš 
miesto sveikatos skyriaus 
direktorių, daktarui H. R. 
Edwardsui, buvo ištirta 
X-spinduliais krūtinės 134,- 
384-rių žmonių; tarp jų bu
vo per 100 tūkstančių as
menų, kurie gavo šiokią ar 
tokią pašalpą pragyveni
mui.

Pasirodė, jog 3,069 šių 
beda rbių-pa vargelių serga 
džiova, tai du procentai ir 
3 dešimtadaliai viso jų 
skaičiaus. O tarp visų gy-1
ventojų abelnai, vyrų, mo-4,600 tokių kombainų, 
terų ir vaikų, New Yorke 
vidutiniai randama 
daugiau kaip 1 
džiovininkų.

Didžiausias 
serga džiova tai
bedarbių, būtent, 5 proc. 
ir 3 dešimtadaliai. Po be
darbių seka kaliniai. Tarp 
3,892 Rikers Salos kalinių 
surasta puspenkto procento 
džiovininkų.

Dauguma ištirtųjų dark. , , 
neperseniai buvo gavę džio-j ° 
va ir patys nežinojo, kadi 
jie serga jąja. O WPA pa- Į 
daryti tyrimai parodė, kad 
daugiau beturčių a-------
šia liga eidami senyn. Čia 
astuoni dešimtadaliai vieno 
procento gauna džiovą tarp 
16 ir 30 metų amžiaus; 
bet daugiau kaip du pro
centai asmenų virš 35 me
tų amžiaus šioje grupėje 
jau turi džiovą.

Džiovininkų procentas au
ga šaligrečiai 
•skurdu. O 
skurdžiausiai 
rai. Dirbant, 
apmokami, o 
bo, blogiausiai šelpiami; tai 
jau 2 procentai ir 9 dešim
tadaliai (beveik 3 procen
tai) visų negini pašalpinių 
bedarbių serga džiova, kaip 
atrado tyrinėtojai iš WPA.

Tarp vidurinių mokyklų 
(high schoolių) mokinių Di
džiajame New Yorke abel
nai džiova serga tiktai trys 
dešimtadaliai vieno procen
to jaunuolių apie 16 metų 
amžiaus. Bet jau treja tiek 
didesnis procentas džiovi
ninkų tarp mokinių, kurių 
tėvai yra bedarbiai.

Bendrai gi paėmus, tai

Kolchozninkas Vlasenko | 
išrado plačiai užgriebiančią 
traktoriaus priekabą. Tos 
priekabos pagalba prie vie
no traktoriaus galima pri
kabinti 6—7 sėtuves, keletą 
akėčių ir tt. Tuo būdu trak
toriaus gamybingumas pa
gausėjo keletą kartų. 1938 
m. tokių priekabų SSSR-e 
buvo pagaminta 10,000.

Didelio dėmesio vertas 
i kolchozninko P. 

j Kozžichino išradimas, pa- 
I stačiusio pirmąją SSSR-e 
l medvilnės sėtuvę. Šis išra
dimas turi tą retą ypatybę,

apsciga kad s§jant medvilnę gali
ma tuo pačiu metu įtręšti 
ir užsėjamąją dirvą. 1930 
m. tokių sėtuvių buvo paga
minta 4,747.

Kolchozninkas Rudako
vas išrado vertingą auto
mobilio karbiuratoriaus pa
tobulinimą, kurio dėka So-

<

su žmonių 
New Yorke 
gyvena neg- 

jie pigiausiai 
likus be dar-

Šis žemlapis (baltoj spalvoj) parodo, kokia ištikro yra Lenkijos teritorija. 
Brūkšniuotas plotas yra Vakary Baltarusija ir Ukraina. Parodoma ir Vilnija, 
kurią paėmė Sovietui Sąjunga ir grąžino Lietuvai. Languotas plotas prijungtas 

prie Vokietijos. Baltas plotas, manoma, bus pavestas būsimai Lenkijai.

LINKSTA KLUMPIŲ Skirtumas tarp Vasarą ir
PADAI Žiemą Kirstą Medžią

KEISTAS NUOTIKIS 
SU BOMBA

LIETUVIAI DEIMAN
TŲ KASĖJAI Mokslas ir Karas

Šiemet kai kurios aktorės i 
ir kitos panelės Amerikoje 
pradėjo sportaut su dailiai 
padirbtomis klumpiukėmis. 
Paneliu su tokiais avalais 
galima buvo matyt ir ma
dinguose maudyklų pajū
riuose (byčiuose).

Bet klumpė turi vieną ne
patogumą: nelinksta medi
nis jos padas. Ale tas keb
lumas jau galėsiąs būt pa-

“Dar jokiame kare pir
miau mokslas nevaidino to
kios didžios rolės, kaip kad 
bus reikalaujama, kad jis 
vaidintų dabartiniame ka
re,” rašo “Nature”, žino
miausias anglų mokslinis 
žurnalas. Tai, girdi, pareiga 
kiekvieno Anglijos moksli
ninko dabar pašvęst visas 
savo proto jėgas kariškam 
Anglijos reikalui.

Tas žurnalas liepia šiuo 
tarpu atidėt šalin grynąjį 
mokslą ir teigia, jog dabar 
kiekvienas Anglijos moksli
ninkas “turi pavartot visą 
savo žinojimą, visus savo 
gabumus ir energiją be at
laidos darbuotis, kad talki
ninkai laimėtų karą.”

Tai tiesa, sako tas žurna
las, jog čia bus naikinimo ir 
žudymo darbas, bet, girdi, 
tik laikinai. O atsižvelgiant 
į galutinąjį tikslą, vis tiek * 
šis darbas būsiąs “ideališ
kas.” Esą, talkininkams lai- 
mėjus karą, būsianti “už
tikrinta visoms pasaulio 
tautoms be skirtumo pažan
ga ir laisvė progresuot pro
tiškai ir moksliškai pagal 
savo tautinius padavimus.”

Anglijos mokslininkų or
ganas šičia šneka, kaip eili
nis agentas savų imperialis
tų, ir taip meluoja, kaip ir 
pats Anglijos ministeris 
pirmininkas C h a m b erlai- 
nas, būk šis karas vedamas ■ 
dėlei tautų laisvės, demo
kratijos ir pažangos.

Po kelių mėnesių vargin
gos ir pavojingos kelionės, 
Vlado Merkevičiaus aukso 
jieškotojų grupė pasiekė 
deimantų kasyklų miestelį 
Afonso, Matto Grosso kraš
te, Brazilijoj. Laiške “Lie
tuvio” redakcijai grupės ve
dėjas Merkevičius be kt. 
rašo:

“Šią vietą pasiekėme su 
3 milreisais kišenėje (apie 
$1.60 iš viso), o reikėjo pra
dėti darbas visiškai lauki
niame krašte. Pradėjome 
pardavinėti, kas dar liko ir 
kas mažiau reikalinga. Pir
moji auka buvo mūsų varg
šas luotelis, kurs mus sąži
ningai, nors ir su kančio
mis, yrė prieš vandenį di
džiule upe per pusantro 
tūkstančio kilometru. Tai 
kelias, kurio už jokius pini
gus nesiimtume kartoti — 
ginkis nuo bilionais puolan
čių uodų, saugokis žvėries 
jacarės, žiūrėk, kad nepa
kartotų savo drąsaus šuolio 
baisioji onca, visą laiką bu
dėk prie vairo, kad nepa
tektum dviejų kilometrų 
pločio Paranos upės srovėn 
—tada jau “amen.”

Naktį —' nakvynė pelkė
tame krante. Uodai gauna 
laisvę; nejauti jau sutinu
sių rankų ir veido; įtemptai 
seki bet kokį šlamesį miške, 
gal indėnai, gal galingoji 
onca, o gal dar dievai žino 
kas.

Ne kartą bėgome iš savo 
nakvynės vietos vos pradė
ję stovyklauti. Juo labiau 
nesaugūs jautėmės, kad mū
sų ginklai vieni juokai. 
Dažnai visai nemigę trau
kėme vis aukštyn ir aukš
tyn į nežinomybę. Bet ge
rai, kad atvykome laimin
gai, nors ir -be pinigų. At
sirado gerų prietelių, kurie 
pasiryžo mums padėti.

Kiek teko patirti, atrodo, 
kad ateitis šypsosi, nes vie
tos yra deimantingos. Užti
kome tas vietas, kur gar
susis deimantų jieškotojas 
lietuvis Joao do Matto 
(Miškų Jonas) dirbo. Gal ir 
mums laimužė bus tokia jau 
palanki.

Įsikūrėme. P a s i s tatėme 
jau ir rančą (paliepę). Pri
sijaukinome vieną šiek tiek 
civilizuotą indėną, kartu su 
juo ir gyvename. Šis lauki
nis mums yra nepaprastai 
naudingas, nes turi uoslę ir 
klausą geresnę už geriausio 
medžioklinio šunies. Be to, 
jo buvimas mus apsaugo 
nuo indėnų puolimo. Pavo
jingiausi žvėrys tai oncos, 
kurių puolimo, kaip ir indė
nų slinkimo, nejausi. Afon
so miestelis .nakties metu 
pilnas oncų. Jos išpjauna 
visus smulkesnius gyvulius. 
Vienas mūsų kaimynas, no
rėdamas ramiau naktį mie
goti, savo šunį prisirišo 
prie kojos, kad šis užpultas 
pakeltų miegantįjį. Rytme
tį atsikėlęs berado ant vir
velės pririštą tik šuns gal
vą.

Mintame paukštiena, dau
giausia papūgų. Vaisių taip 
pat iki sočiai, bet duonos, 
duonos niekur negausi nė

Yra patirta, kad medis, 
kirstas žiemos metu, ilgiau 
išsilaiko sveikas, negu kirs
tas vasaros metu. Tas par
eina nuo to, kad kiekviena
me augančiame medyje yra 
nevienodas kiekis vandens, 
kuris, be to, nuolat svyruo
ja: tai didėdamas, tai ma
žėdamas. Taip pat pastebė
ta, kad vasaros metu me
džio sultys yra turtinges
nės įvairiomis organinėmis 
dalimis, kaip cukrumi bei

buvo 
salo
me tu
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baltimais. O šios dalys yra 
gera dirva veistis įvairioms 
bakterijoms bei medžio pa
razitams. Iš to seka, kad 
medis, nukirstas vasaros

taupyti 54,000,000 rublių.
Originalią tabako skyni

mo mašiną išrado abchazas 
kolchozninkas Kvirkvelija. 
Iki šiol tabako plantacijose 
džiovinimui skirtus tabako 
lapus skindavo rankomis. 
Kvirkvelijos mašina sume- 
chanizavo šį darbą, ir taba
ko gamybą pakėlė 400-500 
procentų. /

Paskutiniais trejais me
tais į žemės ūkio komisari- 
jatą atsiųsta 1796 kolchoz-1 
ninku išradėjų pavyzdžiai.

“Lietuvos Žinios.”

i medinį padą klumpėms. To 
! išradėjas yra floridietis W.
B. Kirke. Mediniam klum
pės padui jis išrado tam 
tikrus “zovies^us” (bė-
nius) per kuriuos klumpė metu>’kaip tik dėl minėtų
ir linksta, panašiai kaip če- 

, verykas. Linkimai, supran
tama, bent iš vidaus turi 
būt apmušti oda ar kokia 
materija.

me-

bei
Jspėją, Kiek žmogus Gy

vens Sulig To, kaip Jis 
Nuaugęs

Latvijoje neseniai 
keistas įvykis. Dolės 
je, kur,didžiojo karo 
buvo smarkiausi mūšiai, ke
turi asmens kasdien ateida
vo su kastuvais ir kirkėmis 
jieškoti metalo liekanų: 
sviedinių skeveldrų, aliumi- 
nijaus nuolaužų ir p. Vyru
kams neblogai sekdavosi, 
nes metalo radinių Dolės 
saloje yra gausiai ir jie 
juos parduodavo Rygoje 
senų geležių pirkliams.

Šiomis dienomis jie taip 
pat išėjo į savo paprastą 
metalo liekanų medžioklę. 
Vienas jų besikapsty damas 
su kirke žemėse užčiuopė 
kažką kietą. Daiktas nepa
sidavė lengvai ištraukia
mas. Tuomet vyrukas iš vi
sos jėgos kirto į jį kirke. 
Pasigirdo baisus sprogimas, 
ir vyrukui iš po kojų į dan
gų išlėkė ugnies, dūmų ir 
žemių stulpas.

Vyrukas buvo nublokštas 
į šalį ir žemėmis apraustas. 
Draugai jį atkasė ir pasiro
dė, kad vyrukas liko net ne
sužeistas, tik jo akys buvo 
privarytos smėlio ir teko jį 
nuvežti į ligoninę akis išva- 
lyti.

Vyrukas nežinodamas su
sprogdino likusį nuo didžio
jo karo laikų nesprogusi 
sviedinį, bet laimingai iš
vengė mirties.

ĮDOMŪS ARCHEOLOGI
NIAI RADINIAI

Sovietų Mokslo Akademi
jos ekspedicija atkasė Ki
jevo srityje kaimą iš II-III 
šimtmečio prieš krikščionių 
gadynę. Surasta gana gerai 
išsilaikiusių 15 molinių na
mų. Kiekvienas namas yra 
apie 20 jardų ilgio ir 7 plo
čio. Kambariai atskirti sie
nomis ir aprūpinti krosni
mis. Netoli gyvenamų namų 
rasti pastatai klėtims. Vie
noje klėtyje rasta 30 dide
lių molinių indų grūdams 
laikyti.

Taip pat iškasta per 50 
molinių statulų (moterų pa
vidalai) su kaklų papuoša
lais ir žiurstais. Visos sta
tulos papuoštos gražiais pa- 
marginimais. Be to, iškasta 
daug žemės apdirbimo pa
būklų, daugiausia akmeni
nių. Ypač įdomus yra vie
nas pjautuvas, pagamintas 
iš kažkokio didelio gyvulio 
mentikaulio.

parazitų visimo, ir yra ma
žiau atsparus puvimui už 

i medį, nukirstąjį žiemos
tu.

Dažnai tenka pirkti
vartoti medžius, bet nežino
me, kada jie nukirsti: žie
mos ar vasaros metu. Kada 
medis nukirstas, pažinti ga
lima šiuo būdu: Perpjau
name medį skersai ir jo 
skersinį pjūvį (visą apskri
tą plokštumą — skritulį) 
aptepame iodinos tinktūra. 
Taip aptepus skersinį pjū
vį, žiūrime į apteptą pavir
šių. Jei paviršiuje pasirodys 
fioletiniai melsvi brūkšne
liai, tai reiškia, kad medis 
kirstas žiemos metu. Jei pa
viršiuje brūkšniai nepasiro
dys, reiškia, medis yra va
saros kirtimo. —Darbas.

Amerikos Mokslų Akade
mijos dabartiniame suva
žiavime Providence, R. L, 
profesoriai E. Pearl ir W. 
E. Moffett įrodinėjo, kad 
žiūrint į žmogų, kol jis 
sveikas, galima esą abelnai 
pasakyti, kaip ilgai jis gy- 

vidun, plėšikas būsiąs pas-ivens. Žmogaus aukštis ir jo 
I pęstas. Tai išradimas bos- 
1 toniečio Ramono C. Jime- 
nezo.

Kai plėšikas pusiau įlen- 
i savaimi 

staiga užsidaro ir taip kie
tai jį suspaudžia, kad plėši
kas jau nebegali nei vidun 
įlįsti nei atgal laukan iš
trūkt. Tuo pačiu laiku elek
trinis varpelis ima smar
kiai skambint, duodamas 
ženklą kaimynams ir poli
cijai. Išradimas jau užpa- na M. Cranon iš Plandome, 
tentuotas Washingtone. N. Y.

SPĄSTAI PLĖŠIKAMS

Šis išradimas bus nesma- 
,v. . . v gi naujiena namų plėšikam,džiova pasirenka sau virsi Gali igšikas atgi] t už. 
antra tiek daugiau aukų is|skl t l ir atsidaryt 
bedarbių negu is gyvento- ,jį; bet belendant per langą' 
JU abelnai. N. M. vidun nlp.šikas biisifis

REVOLVERIŠKA SIUVA-1 
MOJI MAŠINA

Praeitą savaitę buvo už- da, langas pats 
patentuota Washing tone i 
nauja siuvamoji mašina pa
naši į revolverį. Ją išrado i 
Karl Nicolay Vokietijoj. I 
Siuvant, ta mašina yra lai
koma už rankenos panašios 
kaip revolverio, ir taip jos 
pirmagalis su adata vadžio- 
jamas per audeklą, lyg būtų 
revolveriov vamzdžio galas.

kūno pavidalas bendrai 
duoda nurodymų, kiek esą 
lemta jam gyventi ir nuo 
kokios ligos mirti.

DVOKĄ NAIKINĄS 
MUILAS

Įmaišius į muilą dešimta
dalį iki trečdalio sodos bi
karbonato, toks muilas nai
kina dvokimą prakaitavimo 
ir rūkymo. Šį išradimą pa
darė ir užpatentavo Hele-

NUSKENDO NORVEGI
JOS LAIVAS

London. — Šiaurinėje Jū
roje nuskendo vienas preki
nis Norvegijos laivas. (Ne
sakoma, ar jį nugramzdino 
naziai ar anglai.) Visi 30 
laivo įgulos narių išgelbėti.

AUTOMOBILIŲ “FENDE
RIAI” SU SMĖLIU

Kanadietis J. G. Young 
išrado automobiliui “fen
derius” su patalpomis smė
liui juose. Paspaudus stab
dį (breikį), tuojaus pasipila 
smėlis iš fenderių priekyje 
ratų. Išradimas naudingas 
sulaikyt automobilį nuo sli
dinio bei čiužinėjimo į šalis 
ant šlapio kelio.

GUMA Iš ALKOHOLIO 
SOVIETUOSE

“Izviestija” praneša, vie
nas sovietinis mokslininkas 
pagamino dirbtinę gumą 
(robą) iš alkoholio; ir šalia 
Maskvos jau yra fabrikas, 
kur guma iš alkoholio ga
minama.

Sakoma, jog guma dirbt 
iš alkoholio yra pigiau ir 
greičiau negu iš anglies.

pauostyti.
Vos pradėję darbą jau 

radome porą deimančiukų, 
tai pradžiai ir įsikūrimui 
pinigų bus pakankamai.”
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Ketvirtas puslapis

Vaikiščias-Generolas
LAISVE

DETROITO ŽINIOS
AIDO CHORO ŽINIOS

Aido Choro koncertas pavy
ko labai gražiai. Svarbiausia, 
tai kiek tik teko nugirsti at
siliepimų iš publikos, visi bu
vo pasitenkinę 
choro

I svarbiausia
Į blikai kiek 
programą, 
tyje esame

Gražiai
ween

ir džiaugėsi 
progresu. Tai mūsų 

užduotis duoti pū
gai ima geresnę 

Tą tikslą ir atei- 
pasirįžę sekti.

pavyko ir “Hallo-
balius, buvo įvairių

Penktadien., Lapkr. 3, 1939

Vajaus reikale jau pradėta 
darbuotis, tačiau dar per silp
nai. Reikia būtinai visiems 
draugams įsitraukti į šį neap
sakomai vertingą darbą.

J. M. Karsonas.

paremti skaitlingu dalyvavi
mu. Vakaras įvyks L. D. Kliu- 
bo Svetainėj, 338 Central St.

Antras parengimas, tai tu
rės būt suruoštas gal lapkri
čio pabaigoj. Tai bus pasvei
kinimui dienraščio “Laisvės” 
su dvidešimtinėm sukaktuvėm 
jo gyvavimo ir švietimo darbo 
žmonių. Apie tą paskelbsime 
vėliau, kuomet bus galutinai 
diena paskirta. ■

Trečias artikulas mūsų pro
gramoj ir tai labai svarbus, 
tai darbuotis, kaip galima ge
riau, “Laisvės” vajuje. Gavi
mas naujų skaitytojų mūsų 
dienraščiui reiškia atidarymą 
naujo lango į žmogaus gyve
nimą. Suteikimas teisingų ži
nių apie pasaulinę padėtį, po
draug ir Lietuvos reikaluose, 
kas šiandien yra be galo svar
bu kiekvienam lietuviui žinoti.

Amerikos Komunistų Partijos 
augimą ir veikimą.

Privatiškosios nuosavybės 
magnatai jaučia baimės savo 
likimui, tai suorganizavo Dies 
komitetą, su kurio pagelba 
bando pakenkti Komunifetų 
Partijos augimui. Kalbėtojas 
nurodė, kad jiems nepasiseks 
darbininkų judėjimą sunaikin
ti šioje šalyje. Komunistų 
Partija žygiuos pirmyn, ne
paisant visų kliūčių iš reakci
jos puses.

Antru atveju kalbėjo apie 
pasaulinį karą ir 

| valstybes. Nurodė 
Lenkijos dvarponių 
greito sumušimo.

Iš D. M. Šolomsko Prakalbų
Spalio 18 d., Draugijų Sve

tainėj, kalbėjo D. M. Šoloms- 
kas, ALDLD centro sekreto
rius ir “Laisvės” redaktorius. 
Kalbėjo dviem atvejais. Pirmu 
sykiu kalbėjo apie Komunistų 
Partiją ir ką ji yra nuveikusi.

Kalbėtojas paėmė Sovietų 
Sąjungą kaipo faktą. Sovietų 
Sąjungos valdžia yra Komu
nistų Partijos vadovybėj. Ca- 
ristinė Rusija buvo atsilikusi 

industri jos kaip ir ne-1 
75% gyventojų buvo 

beraščiai. 1917 metais po nu
vertimui caro valdžios, darbi
ninkai ir valstiečiai, vadovau
jami komunistų, paėmė val
džią į savo rankas. Per 22 
metus išvystė industriją ant 
aukščiausio laipsnio. Nebeliko 
beraščių, šiandien visi gyven
tojai gali skaityti ir rašyti.

Taipgi sykiu vystė ir apsi
gynimo spėkas. Nors yra ap
supta iš visų pusių kapitalis
tinių valstybių, bet yra pri
sirengusi atmušti bile užpuoli
kus. Taipgi, reikalui esant, 
pasirengusi apginti silpnąsias 
tautas.

Todėl kapitalistinis pasaulis 
nerias iš kailio, matydamas 
Sovietų Sąjungą taip esant 
galingą. Maskva pasidarė 
svarbiausias diplomatijos cen- 

Itras. Mažosios valstybės žiū-

BAYONNE, N. J.
Staiga susirgo draugė Ona 

Stanelienė, Juozo Stanelio 
moteris, savininkė Ui Hat 
Club. Operaciją padarė 28 d. 
spalio. Randasi Bayonne Hos
pital, ant 30th St., ant 4-tų 
lubų, kambario No. 418. Lan
kyt galima bile kada.

Visi draugai malonėkit at
lankyt sergančią draugę, nes 
tas pagelbės jos sveikatai.

K. Žukauskiene.

įvairiausių kostiumui ir visi lai- galis, 
ką praleido labai linksmai. Iš I buvo, 
publikos parinkti teisėjai pa
skyrė pirmą dovaną Juozui 

Bet kada? 1919 Virbiskui ir antrą Onai Gru
now už geriausius kostiumus, 

šį sekmadienį g a u t a dvi 
naujos narės ir du seni nariai 
sugrįžo, tai labai džiugus reiš
kiu ys.

Sekmadienį choras išpildė 
programą kliubo parengime.

Sekantis didelis choro 
rengimas įvyks 
gruodžio dienos vakarą. Tai 
bus Nauji] Meti] sutikimas su 
gražia programa.

Choras pradeda mokintis 
operetę “Našlio Piršlybos.” 
Mums yra reikalinga daugiau 
spėkų, daugiau

Laurinaitis nesako, kad 
Kriv. 1919 metais buvo ge
nerolu; sako, kad buvęs ko
mandos viršininku. 1919 m. 
rudenį “nutarė vykti į Rau
donuosius kursus,” paliovė 
praktikavęs kareivystę.

Pats Krivickis Dies’o ko
mitetui (kuris jį laikė 
“svarbiausiu liūdininku — 
most important witness to 
appear before them”) sakė
si buvęs Sovietų armijos 
generolu.

. metais įstojo į kursus ir tt. 
ir jau niekad daugiau ne
buvo praktikuojančiu karei
viu; tai ar galėjo tuomet 
gauti generolo titulą?

Išrodo, kad Krivickis— 
Samuel Ginsberg buvo 
metelninkas, karjeristas ir 
Sovietų priešas visą laiką. 
Tokiu ir dabar yra. Tai bu
vo gišeftininkas. Jeigu jis, 
būdamas anarchistu, turėjo 
tuomet kokį idealą, tai ga
lima manyt, kad jis savo 
kareivius bandė 
anarchistais. Dėl to su jais 
šnekučiuodavosi (net į jų 
kvatierą atėjęs). Bet iš vis
ko aišku, kad buvo tiesiog 
baltagvardiečiu, buržujum,

I maištininku; laukė, kada 
' bus sukilimas, o tada jis 
su savo mylimais kareiviais

Senatoriaus Dies’o komi-j 
tetui spalių 12 dieną liudi
jo Walter G. Krivitsky. Tai 
tas pats “generolas” Kri-I 
vickis, už kurį galvas gul
do kai kurie “socialistai,” 
kai kurie “pirmeiviai” ir 
visi reakcionieriai. Jis liu
dijo buvęs Sovietų armijos | 
generolu, paskui Sovietų 
Karo Industrijos Instituto 
direktorium, ant galo 1936 
metais tapęs Sovietų Mili- 
tarinės žvalgybos (intelli
gence) viršininku Vakarų 
Europoj, o 1937 m. gruodyj 
pabėgo nuo valdžios.

Pasisakė, jisai “gimęs 
Samueli Ginsberg birželio 
28 d., 1899 m., Vakaru U k- Z Z v
rainoje.”

Įsitėmykite metus—1899. 1
Pasisakė įstojęs į Sovie

tų šalies Komunistų Parti
ją 1919 m.

“Keleivis” perspausdino 
iš vieno Pietų Amerikos 
lietuvių laikraščio straips
nį, parašytą lietuvio, kuris 
sakosi tarnavęs “rusų” ka-| 
riuomenėj, o paskui Raudo-= 
nojoj Armijoj; per aštuonis! 
mėnesius 1919 m. jo virsi-! 
ninku buvęs V. G. Krivic-i 
kis. Tai buvęs geriausias 
viršininkas tarp visų toje 
jo kariškoje tarnystėje. Ta
sai rašytojas (Juozas Lau
rinaitis) jį, “generolą” Kri- u .
vickj, taip' labai giria, kad U'*sldes Pne lnu^t1’! 
net nepajunta, kaip į nesą-! 
monę įpuola. Ve, vienas gy
rimo punktas:

“O kai buvome Polocke, 
pozicijose, tai pavojingiau
sioje valandoje jis būdavo 
pas mus apkasuose, ko su 
kitais panašių komandų vir- 
šininkais i________ ____
tinka.”

Už ką čia jį girti, kad sa 
v o gyvybę saugojo, kaip 
pridera? Ar gi kiti karo 
viršininkai stypsodavo ant 
apkasų kranto, 
kūnus perlįstų 
kulka, tiesiai 
priešų pusės?

J. Laurinaitis da daugiau 
giria tą generolą. Su karei
viais jis apsieidavęs manda
giai, pasikalbėdavęs, su pa
čiu Laurinaičiu eidavęs į 
miestą pasivaikščioti; jo ra
portu tapęs šis mūsų lietu
vys pakeltas į vyresnybę. 
Krivickis buvęs anarchis
tas. Taip jis pats savo ka
reiviams “sakėsi”. Jis bu
vęs ir karjeristas. Taigi 
taip pat labai geras. Mat 
jisai, kaipo anarchistas, 
griežtas komunistų-mark- 

_sistų priešas įstojo į Komu
nistų Partiją ir sakėsi ka
reiviams, kad “tai darąs dė1 
karjerus” (Laurinaičio žo
džiai). Jis norėjęs išeiti į 
platesnį kelią.

J. Laurinaitis rašo: “Bu
vęs caro kariuomenės kari
ninkas, jis (Krivickis) ir 
Raudonojoj Armijoje mini
mu laiku buvo viršininku 
Mokomos K u 1 k a s v a idžių 
Komandos prie atsarginei 
divizijos vakarų fronte.”

Dabar parokuokim, kiel 
metų turėjo tasai kariniu 
kas. Caro valdžia, taipgi ii 
jo armija, baigėsi kovo mė
nesį 1917 m. Taigi Krivic
kis turėjo amžiaus šešiolika 
metų ir 8 mėnesius. Jis ne 
tada tapo karininku (ofi- 
ėieriu), o šiek-tiek seniau. 
Matoma, jis tokį paaukšti
nimą gavo dar neturėdamas 
nė 16 metų amžiaus. O ka
da jisai įstojo į kariuome
nę? Būdamas vaiku!

pa- 
paskutinės

Europos 
priežastis 

valdžios 
Nurodė,

kaip vokiečių armija su nau
joviškais karo pabūklais į tris 
savaites sumušė Lenkijos ar
miją ir Lenkijos dvarponių 
valdžia subirėjo į šipulius ir 
pranyko nuo Europos žemla- 
pio.

Publikos dalyvavo viduti
niai, bet visi likos užganėdinti. 
Padengimui lėšų surinkta $8. 

B—kas.

Gaukite ‘Laisvei Naujų 
SkaitvinTu

%
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PIRKDAMI PAS MUS—MOKATE 
TIK Už PERKAMĄJĄ PREKĘ 

Nuoširdžiai Kviečiam Visus Pirkti Lietuviu OVER GLOBE

a

8

Lowell, Mass B

narių choran. 
padaryt Nariai nusitarė po vieną nau- 

kad pasiektu- 
Aido Chore!

a-

mo Sovietų santvarkos. Tu
rėjo būt ta jo komanda laD 
bai tamsi, kaip ir tas mū
sų lietuvys kareivis, kad 
nepažino vilko avies kaily- • 
je. Juk tuomet darbininkai 
ir valstiečiai gerbė social- 
demokratus-bolševikus, kai-

niekuomet neatsi-U’0 geriausius savo vadus, 
i daugybė buvusių anarchis
tų metė savo tuščias svajo
nes, nes jų niekas neklausė, 
o čia kulkasvaidžių moko
moji komanda garbina vie
ną vadą anarchistą, myli jį 
ir bijo jo, kaip rašo minė
tas lietuvys. Jie neturi su
pratimo apie naujos tvar
kos gerumą; tiktai myli ir 
garbina savo vadą, kuris 
sakosi esąs anarchistas, tos 
naujos tvarkos priešas.

Kad negalėjo sukilimas 
prieš sovietizmą įvykti, tai 
anarchistas Ginsbergas ki
tą karjerą pradėjo: ėjo į 
“kursus”, ėjo į politinę tar
nystę, buvo paprastu avan- 
turistu ir provokatorium. 
Labai atsargiu. Tačiaus jį 
Sovietų valdžia susekė. Jis, 
kaipo diversantas, kaipo 
žmonijos engėjų bernas, pa
bėgo pas saviškius.

Kuomet Rušijos menševi
kų vadas Plechanovas savo 
knygoj apie anarchizmą pa
lakė, kad anarchistai yra 
buržujai, man tas nepatiko. 
Tai buvo prieš pasaulinį 
karą. Po didžiojo karo, po 
didžiosios revoliucijos ten
ka sutikti su tuo posakiu. 
Dabar anarchistai dangsto
si kitais vardais (nes anar
chizmas ne populiariškas): 
deni vadinasi “socialisti- 
lės minties draugais”, kiti 
Trockistais”, da kiti keliais 
kitais vardais vadinasi; tai 
;ie dedasi prie dešiniųjų 
socialistų, tai stačiai prie 
senųjų buržujų—visuomet 
prie tokių, kurie griežtai 
stoja prieš komunistų mok
slą. Taip, jie bjauriausios 
rūšies buržujai, aršiausių 
"eakcionierių-buržujų ber
nai!

kad per jų 
bent kuri 
lėkdama iš

ją narį gauti, 
me 100 narių 
Juo daugiau, tuo geriau, 
raginkite kitus ir patys stokite ri į Sovietų Sąjungą, kaipo i 
choran.

Choro praktikos esti du 
kart savaitėje— penktadieniais 
7:30 vai. vakare ir sekmadie
niais 10:30 vai. ryte.

A. Urbon
17

Turime Ant Veikimo 
Programos? •

visą žieminį sezoną tu-
1 bet

Per 
rėsime 
pirmutiniai 
gramos yra šie reikalai:

daug ką veikti, 
ant veikimo pro-

kitą 
šeštadienį, lapkričio 11 dieną, 
rengiamas šokit] vakaras išpil-savo geriausį draugą, su ku- rengiamas šokių vakaras išpil- 

rio pagelba jaučias galinčios j dymui mums paskirtos kvotos 
išlaikyti savo nepriklausomy-' paramai partijos darbų. Vaka- 
bes.

Tai vis Komunistų Partijos manoma 
vadovybėj. Taipgi prisiminė ir Todėl ir

ras bus priruoštas puikiai ir 
turėti daug svečių, 
prašome visus gerai

g Mes
jo

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

SNEAKERS IR MOTERIMS ŠILKINIŲ KOJINIŲ

nežadam, ko negalim ištesėti. Bet užtikrinam, kad pirkiniu 
kaina būsite patenkinti. AVALYNĘ GAUSITE stiprių, patogią, 

jūsų kojoms pritaikytą.
UŽ JŪSŲ PALANKUMĄ IŠ ANKSTO DIDŽIAI DĖKINGAS

SUNDIAL 
SHOPS

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

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

56-27 Clermont Ave., Maspeth, L.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L.

į!

ir

I

I

Dienraščio Laisves Didysis Koncertas’f/’ *

Įvyks Sekmadienį, Lapkričio 12 November, 1939

Birutė RamoškaitėAntanas BanysMargaret česnavičiūtėAlek Vasiliauskas

AIDO CHORAS
Diriguojant

Aldonai Žilinskaitei
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. ČESNAVIČIŪTĖ
Sopranas, pasižymėjusi dainininkė ir 

operų artiste.

A. VASILIAUSKAS
Puikus tenoras, koncertų ir radio 

dainininkas.

949 WILLOUGHBY

Rusų šokikų grupė, kuri pernai sukėlė didelių ova cijų “Laisvės” koncerte, šiemet jie dar geriau yra 
prisirengę pasirodyti mūsų publikai.

Rusų Balalaikij 
Orkestrą

Dirig. Alex Kutin
Jie skambins rusų liaudies 

dainas. ’

% 1 p- \
*F*

Sėdynės Rezervuotos
Prašome iš anksto įsigyti 

įžangos bilietus

Koncertui Įžanga 
50c., 75c. ir $1.00

Po Programos
Bus Šokiai
Vien tik šokiams 
Įžanga 40 Centų

BUS LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
du blokai nuo Myrtle Ave. “L ” stotiesAVE BROOKLYN, N. Y

REIKALE BILIETŲ PRAŠOME KREIPTIS Į “LAISVĖS” OFISĄ, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN
4<
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Editorial SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES

Earl Browder has been arrested on flimsy trumped-up excuses.
Communist candidates have been thrown off the New York 

Councilmanic ballots.
Newspapers and radios are in the midst of a campaign, subtle, 

clever and vicious, to malign the Communist Party, anti-war 
fighters, labor uions, progressives in every field and every in
dividual who believes that the Constitution and the Bill of Rights 
are more than scraps of paper.

------0------
WE ALL HATE WAR...
And because it is natural and human to hate war those forces 

and classes which have something to gain when war breaks out 
use every weapon at their disposal to smash the voice of civil 
freedom, to throttle every expression of democracy and war
hatred, to bring down the Iron Heel and pave the way for the 
war-marching.

This is what happened in France, England and Germany since 
the Second Imperialist War broke out:

there is a steel hand around the mouth of the press.. .
civil liberties are curtailed to the minimum. . .
refugees of the Spanish War are being sent back to

Franco terror.. .
the Communist Party is outlawed in France. . .
everywhere free press and free speech must bow down

to the military power...
This is what is happening in America to pave the way į or a 

repetition of 1917: Į
the Dies Committed is attacking the elementary rights of 

the American people. . .
daily the press and radio smear the C.I.O. and all progres

sive forces in American labor...
the right to representation on the ballot and the right to 

free expression of opinion is slowly being curtailed. . .
WHY?
Because it is natural and human to hate war— and when war 

is desired by groups in a country, they use every weapon at their 
disposal to smash the voice of civil justice, to choke back 
speech and free press, and to break democracy to pave the 
for war. . .

free 
way

----- O-----
It is the Communists today—the unions, the schools, 

churches and even the homes—tomorrow.
That is the plan—but all plans are subject to the human 

element, subject to the will of the people.
This campaign of villification, this drive to repeat the terror 

of the Palmer Raids in order to clear all opposition to American 
participation in a World War, can be stopped.

Alertness and promtness must be shown by the American 
people. They must be alive to the fact that it is later than we 
think.

They must know that only by the fighting defense of our de
mocratic heritage, by the struggle to maintain the Constitution’s I 
Bill of Rights, by the vigilance of the people in the preservation 
of free speech, free press and free religion—in this fashion can 
we do our part and keep America but of a bloody war...

the

Folk Tales of
The 20th Century

N. Y. World’s Fair
Of ’39 Closes

An English aviator dropping 
leaflets down upon the German 
people forgot to consider the winds. 
The leaflets were caught in a sud
den stormy gust and carried 
swirling away to the east. They 
landed in India.

and into 
week. It 
1940.
Fair, the

to
fields and 
read with

is 
said.

untrust-
“You

NEW YORK, N. Y.—The “World 
of Tomorrow”—1939 version— went 
under its final blackout 
winter storage early this 
will reopen on May 25 in

The New York World’s
most successful that was ever held, 
achieved world-wide fame for its 
portrayal of what the World of 
Tomorrow could be if the path of 
democracy were followed. Large 
exhibits drew millions.

EDUCATION-STORIES

by A. REDFIELDTHE RULING CLAHSS

>nths

Poor soul. He* has to work since Jenkins quit.

Sportsman's Chatter with TOM YERMAL

It was only a few shor 
ago that the book-buying public 
was immersed with a flow of mag
nolia blossom and mint julep fic
tion about thd dear dear daddy who 
lost all to the wicked Yankees 
during the War of the States (Civil 
Wai’ and Second American Revol
ution to the uninitiated). What 
with “Gone With the Wind,” “Ac
tion at Aquila” and others of the 
type, America’s Babbitt seemed tc 
have found release from the pres
sing problems of the day by es
caping into time.

—o—
That, at least, is a common the

ory. And now with the war ir 
Europe! we will no doubt find < 
plethora of historical romances ant 
scientifiction on the book stalls 
Publishers are notoriously shy h 

, publishing books that deal witl 
I present day problems.
| But tpe picture is really not that 
' gloomy, i From San Francisco we 
hear the John Steinbeck’s “Grapes 
of Wrath” is leading in sales despite 
attempts at suppression. In fact, 
the best-sellers of today are books 
that interpret the news and analyze 
the world—the people
know what is happening.

Says Sammuel Sillen, 
of “New Masses:”

“... the popularity of 
of Wrath! coincided with

want to

literary cd.

TUESDAY AND
FRIDAY

Foreign Policy of U.S.S.R. Explained by 
Act of Returning Vilna to Lithuania
The principles of Soviet policy towards small neighbors 

have been demonstrated with particular force by the treaty 
providing for the transfer of the city of Vilna and Vilna re
gion to the Lithuanian Republic. Thereby the Lithuanian 
state, with its population of two and a half million, consider
ably extends its territory, increases its population by 550,000 
and receives the city of Vilna, whose population is almost 
double that of the present Lithuanian capital (Kaunas).

The Soviet Union agreed to transfer the city of Vilna to 
the Lithuanian Republic not because Vilna has a predominant
ly Lithuanian population. No, the majority of the inhabitants 
of Vilna are non-Lithuanian. But the Soviet Government 
took into consideration the fact that the city of Vilna ought 
io belong to Lithuania as a city with which the historical 
past of the Lithuanian state, on the one hand, and on the 
other hand the national aspirations of the Lithuanian people 
are connected.

It has been pointed out in the foreign press that there 
has never been a case in world history of a big country 
.landing over such a big city to a small state of its own free 
will. All the more strikingly, therefore, does this act of 
ne Soviet state demonstrate its good will.

V. M. Molotov,
Soviet Premier, Foreign Commissar.

YOUTH SACRIFICED TO BLOODY rf'AR 
FOR NO GOOD REASON, - LaGUARD1A

Peasants in the Indian 
textile workers began 
delight.

“Your government 
worthy,” the leaflets
should take measures to insure your 
national independence and achieve 
freedom, honor and liberty.”

The author of the seditious leaf
lets was a man called Chamberlain. 
British police got busy. Here was 
a dangerous character preaching 
the Communist doctrine that the 
people have the revolutionary right 
to determine the character of their 
government. The far-famed British 
espionage was immediately put on 
the job. They rapidly picked up the 
scent.

Most under-publicized football 
is Francis “Silent” Stulgaitis, 
tain of the Columbia team, 
that Columbia has no Luckman to 
throw passes, Stulgaitis is more in 
the background than ever before.

A sixty minute man if there 
ever was one, Frank peps up his 
men like nobody's business. Has a 
certain air about him that com
mands respect and confidence from 

Į his mates. Not so much with
words but with little slaps on the 
back and little encouraging notions. 
Last year he and Art Radvilas 
along with Luckman were the name 
players, or stars, but this season 
there is no one particular outstand
ing man, The whole outfit operates 
as a unit.

Plays are reeled off in machine
like precision and the team takes 
the credit. One of the smallest 
squads in the country, they are al
so one of the best coached.

Lou Little, working under 'a ter
rific handicap, has turned in amaz- 
in results. Little has about 35 play
ers on his team while other coach
es have as high as ninety oi’ more. 
We do not think Stulgaitis will 
make the AU-America team, but are 
certain he deserves a spot on the 
alternates.

star Sunday night at the New York 
Coliseum micjget auto track as Ray 
Nester, promising, #rbhx youngster 
leads his challengers.. against the 
undefeated trio headed by the col
orful, rough - riding Red Redmond 
of Atlanta 
a rodeo all 
trapk.

Cap-
Now

who has been staging 
his own at the Coliseum

accepted the challenge 
after trimming the

Redmond 
from Nester 
undefeated Rice All Stars last Sun
day night by a score of 5-2, the 
most one-sided this year. Redmond, 
a former athlete at both Georgia 
Tech and Oglethorpe, will stand 
pat with his present team despite 
the fact that Nester will line up 
with two of the toughest men in 
the midget auto game—Bill Mor
rissey and Bill Schindler. Redmond’s 
team is made up of Art Vreeland, 
Honey Purick, and Red himself.

Although the team event will 
Undoubtedly be the big” attraction 
Sunday night, there will be a great 
deal of interest shown in the open 
competition to determine the 1939- 
1940 indoor champion.

Bayonne ShieLDS

the Grapes 
a deepened 

consciousness of social issues on the 
part of the American reading pub-

present ‘mood.... the increasing 
threat to civil liberties in this 
country is of special concern to the 
book business. The threat cannot 
be fought by placing a premium on' 
escapism.”

A friend once remarked to me 
that the stage of Broadway is 
woefully įveak despite such prod
uctions as “Abe Lincoln in Illinois,” 
“The <LittIe Foxes” and others. To 
cheer him up we mention that the 
new theatrical mode which proves 
that intelligent people can laugh 
(remcmberi Pins and Needles?) is 
now reaching its ticklish claws into 
the seriouš students of CCNY.

The American Student Union 
chapter of City College will present 
a sparkling new satirical review, 
“Pens and Pencils of 1939,” during 
the Thanksgiving week-end. Among 
the numbers to be put 
“one third of a Hot 
Illinois” and “Shaking 
Hot stuff. .1

on will be
Mikado in 
the Dies.”

The youth in the warring armies in countries free fropi persecution 
of Europe are being “taken again 
and sacrificed for no real good pur
pose,” Mayor LaGuardia told dele
gates to the 25th convention of Ha- 
dassah, women’s Zi6nk»t ^organiza
tion. *

the necessity of constant vigilance 
must be emphasized. All countries 
should make it their policy to nip 
in the bud any attempt to create 
and stimulate racial or religious ill 
feelings within their borders.”

He branded those who caused the 
war as “men having no human in
stincts and willing to sacrifice their 
own people for selfish emotions.”

“There is not a mother,” he said, 
“who is not under terrible stress 
and anxiety .that her boy may be 
taken, put in the Army and sent 
out to kill another mother’s boy or 
be killed by another mother’s boy.

“It is the same in every country 
in the world, but many others have 
'the misfortune to live in countries 
where they have no say, where they 
are at the mercy of 
selfish individuals.”

Thisa and Thata
From the
LMS 2nd District

cruel, greedy,

The Mayor asserted 
secutors 
generation ago were 
pared with those in 

“The protection of 
problem confronting
in the world today,” he added. “Even

that the pcr- 
minorities aof national 

amateurs com- 
power today, 
minorities is a 
every country

Arc you prepared? Are you com
ing? Yes, we mean you:

So. Boston, Montello, Worcester, 
Norwood, Gardner, Bridgewater, 
Lawrence and Lowell.

Yes, to our grand Concert and 
Dance to be held in Worcester, on 
December the 9th, 1939.'

What say! We make this one of 
the biggest and best affairs ever run 
by the LMS 2nd District!

Remember, work hard, then have 
fun later.

—o —
WONDER:—
Norwood will wake up this win- 
come on you bunch of crooners

Personal Note: Charles Kwarren 
asked us to tell Joe Sacal and any
one who is interested, that Al 
Dobinis now can wiggle his ears. 
And I’ll be dammed, but he really 
can!!

Officials Urge 
Instruction in Sex

I
if 

ter,
—wake up and sing ...

if Lawrence and Lowell will ever 
be active again. They (Lawrence) 
sure can sing the “Ol’ man’s whisk- 
ers.”

if Montello will put on a short 
play for us on December the 9th?

if Bridgewatei' will ever stop fool
ing and get down to business 
reorganize a chorus?

if Gardner will get enough 
to sing in their chorus?

if So. Boston be ashamed
such a splendid group can’t get to
gether to sing?

if we will work and make this 
concert a success?

------o-----
Come on you L.M.S.’ers and show 

us what you can do by brushing off 
the cobwebs and coming back to life 
again!

P. S.—-if Worcester will sing bet
ter than the rest.
NOTICE:—

Dance ToniteThe New York Giants “buy” of 
the year, Mickey Witek, 24 year 
old Lithuanian-American, was nam
ed the Most Valuable Player of the 
International League. Latest figures 
have it, that the Giants had to put 
up $40,000 and two unnamed play
ers to obtain the fiery little pep
perpot.

21 of the 23 writers participating 
in the JSporting News pool named 
Witek, who played at short for the 
Newark Bears, but will take over 
second ba^e for his new team. Es
tei Crabtree took the runner-up ho
nors and Johnny Dickshot, Jersey 
City outfielder, now also grabbed up 
by the Giants, finished third. Dick
shot, incidentally, won the batting 
crown of the league with a 
average. !

present “Baudžiavos 
the New National 

we think,
A special 
being held 
Broadway,

BAYONNE, N. J. — 
PARTY AND DANCE is 
at the Liberty Hall, 329 
Bayonne, N. J. this Friday evening, 
November 3.

Not only will there be dancing to 
Lithuanian and American numbers 
but free refreshments to all who 
attend. Admission is only 35 cents 
and the BAYONNE SHIELDS, the 
new youth division, extend a special 
invitation to their fellow Jersey 
LDS’ers of Newark and. Elizabeth 
to attend this PARTY AND DANCE 
tonite.

The small Lithuanian Pavilion, 
tucked away by the Lagoon of Na
tions, reminded thousands of their 
European heritage.

The number of admissions, ac
cording to an estimate, totalled 25,- 
780,127 for the season. Another 
5,000,000 entered on passes. The 
average attendance per day was 
140,000.

Exhibits will be kept through the 
winter and the buildings will be 
guarded by watchmen and firemen. 
The $157,000,000 display will return 
next season with the exception of 
several foreign exhibits which are 
being withdrawn.

Last week we saw the B’klyn 
Aido Chorus 
Nuotakos” at 
Hall. While the play,
suffered from slowness of presen
tation it could be seen that 
members hdd worked hard to 
it on.

And while on the subject
plays, we wonder if we will ever 
see the day when “Cyrano de Ber
gerac” would be produced—in Lithu
anian!

in American high and

boys

thatof

.355
al-

Time Passes On
4,

In December!

ATTENTION!

team 
next

the 
put

To all on 
Committee, 
meeting on

The most bitterly ? fought 
race of the year is expected

Items that we like to pick up: 
Americans consume more than 200,- 
000,000 pounds of sugar each year 
in ice cream, ices and sherbets, ac
cording to the Associated Press....

I live, I work, I hope, I play, 
It’s all so beautiful I know. 
But why should I live just for a day, 
When tomorrow I must go.

P. S.—That 
British aviators

such doctrines.
* *
explains why the

no longer drop

Personal Experience ?
“Those people who think that 

cohol will benefit a cold make a 
mistake,” says Mrs. D. Leigh Colvin 
of the WCTU.

W. Studebaker, Com- 
Education, and Dr.

Surgeon-General

I was born to live, I don’t knew why, 
I fear the coming of tp-morrow.
I fear that in my sleep I’ll die, 
And leave behind nfe, grief and sorrow.

* *

From all the evidence it looked 
like a “boring from within” case. 
The leaders of the British Labor 
Party were called in as experts in 
tracing down “Communist influ
ence.” One 
leaders was 
tracking the 
handed. This 
trust placed 
that he could sniff 'Communist in
fluence” in a room even to one part 
in a hundred thousand cubic cent
imeters of air volume. In a crowded 
meeting of 10,000, he had once 
detected a woman who, under the 
inciting influence of a Communist 
leaflet, insisted on thinking that her 
children be fed by the British 
Crown. And she had not even mut
tered her thoughts; she had only 
thought them. But this man ferreted 
her out.

He soon got on the trail of the 
subversive leaflets. He was tipped 
off that they were printed by Com
munists at . one of their special 
hiding places, 10 Downing St. With
out much fuss, the whole plot was 
nipped in the bud, and England 
was saved from

Remembrance: The time we were 
crying broken-hearted tears through 
an entire production of “My Hearts 
in the Highlands” and then to read 
the reviews the next day: “a new 
high in comedy!”, “funniest show 
of the year!” “sparkling, gay!” ...

WASHINGTON, D. C. — Two Fe
deral officials advocated this week 
sex instruction be added to the list 
of subjects 
schools.

Dr. John 
missioner of
Thomas Parran, 
of the Public Health Service, de
clared that information about sex is 
one of the great demands of youth 
and that it is being met with a 
hush-hush attitude.

W. U. Boys Foil 
Plan to Break Strikt

i “Communist
of the Labor Party 
given the honor of 
criminal down single

man fully deserved the 
in him. It was said

NEW LDS SLOGAN
Get a Member

How goes the war in Europe? 
Read the ‘^Foreign Bonds” section 
of the daily newspapers for your 
information. German bonds fell %

1 of a point. French bonds rose 5 
points...

leaflets to the German people urging 
them to make a revolution against 
Hitlerism.

P. P. S.—The Daily Worker has 
just been confidentially informed 
that Lord Alfred Duff Cooper who 
arrived in New York has explained 
that Chamberlain was vilely 
maligned by the rumors that he 
was the author of the revolutionary 
leaflets. Chamberlain would like to 
see a “conservative revolution in 
Germany,” Lord Duff Cooper said.

P.P.P.S.—On hearing this news, 
several ladies who had believed that 
Chamberlain wanted a democracy 
in Germany fainted away.

M. Howard, from D. W.

I sit at my desk and at the clock I gaze, 
As the seconds fly by in a dream, 
Rolling into minutes and hours and days, 
As I grow old and lose my youthful gleam.

Tomorrow, huh, there is no tomorrow,
So let me be happy and gay,
I’ll throw off the burden of care and sorrow, 
And try to make the best of today.

Now that a New Jersey inventor 
has found a way to eliminate 96% 
of the static from broadcasts, all 
we need is some system for getting 
rid of employer propaganda.I * * *

The Nazis are making things 
mighty tough for themselves in Bo
hemia.

They announced that spreading 
false rumors will be considered sa
botage. I •

SAN FRANCISCO, Cal. — Quick 
work by the American Communi
cations Association on behalf of its 
members on strike against Western 
Union here scotched a plan by the 
Pacific Coast president of the com
pany union, J. H. Pickett, to or
ganize a back-to-work movement at 
a meeting in the Palace Hotel here

The messengers throw up a picke' 
line around the hotel and sent f 
delegation to the manager protest
ing the use of the hotel as a strike
breaking headquarters. Pickett was 
evicted.

* * *
the L.M.S. 2nd District 
Be present at the next 
November 5, 1939, Sun

day atSo. Boston (usual place) Ci
tizens’ Club, 327 • Broadway, at 
10:00 o’clock sharp. Important busi
ness to be taken up!!

—E. France.

Jail Sends Dele 
;ates to LDS Conf.

BROOKLYN, N. Y. — All mem- 
1 bers of the Aldo Chorus are urged 
to be present at this Friday’s special 
rehearsal at 8 p. m. Several songs 

* must be rehearsed in order to be
We’re glad to see that the Surplus prepared for the Concert on Novem- 

Commodities Corp., has rejected a ber 12. Bring all members who have 
plan to kill Kansas jackrabbits and been lax in attending rehearsals, 
feed them to, reliefers. '

BALTIMORE, Md. — Baltimore 
Leaders are sending four delegates 
to Philadelphia’s L.D.S. conference 
this Sunday. The delegates being 
sent by the youth group are Vir
ginia Ekewise, Ida Balsys, Alfred 
Ekewise and Albert Jacobs.

Visitors from Baltimore will also 
be present at the conference. The 
important LDS meeting will be 
held Sunday, November 5, 1939, at 
10 o’clock at 735 Fairmount Avenue.
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KĄ MACIAU IR PATYRIAU 
LIETUVOJE

Hartford, Conn Tacoma, Wash

P. Baranauskas
(Tąsa)

—Ei, ei,—ponas su skrybėlių!
—Taip, su skrybėlių—atsakiau.
—Pats savęs ir kitų pagerbimui, bent 

turėtumėt skrybėlį nusiimti... Tai ne
padoru!... Ypatingai valdiškoje įstaigo-' 
je!

—O kada ponas su panele romansavo- 
te, ir mūs, ve, pulkas piliečių turėjome 
jūs laukti, tai buvo padoru!...—paste-

Drūčiai susibaram.
Tačiaus atneša man laišką, apžiūri jį 

gerai ir klausia:
—P. Barnauskas?... Ar ne?
—Tas pats.—Atsakau.
—O kas siunčia laišką?
—0 Dievas žino?... Gal kas nuo mė

nulio. ..
Susiginčinam vėl iš naujo. Paaiškina, 

kad jeigu neatspėsiu, kas siunčia laišką, 
tai jis turįs teisę man neduoti jo. Bet 
galų gale apsižiūri, kad man net šeši lai
škai yra, tuomet savaime suprantama, 
kad jokis genijus tokiam atsitikime ne
galės atspėti kiekvieno laiško, kas jį 
siunčia. Tuomet atidavė.

Kitas tipiškas Lietuvos valdininkas, 
tai yra Merkinės nuovados policijos vir
šininkas; jeigu šį “džentelmaną” nori 
surasti, tai neik jo jieškoti policijos nuo- 
vadijoj, bet eik tiesiog Pilvinskio “res
torane”—alinėje, tai ten jį rasi. Blaivas, 
tiesa, irgi sunku jis rasti; daugiausiai jį 
rasi ūkanotomis akimis. Ir jeigu jį “Die
vas” dai’ ilgiau palaikys šitame šiltame 
Dzūkijos kampelyje, tai iš šitos žmogys
tės gali išsivystyti dramblys... Mačiau 
Amerikoje nutukusių žmonių, bet taip 
padribusio, kaip mūsų “gerbiamas” Mer
kinės nuovados viršininkas, dar nesu 
matęs.

klausys, klausys, paskui susiraukęs atsi
stoja nuo radijo, ir kada paklausi, ką 
sakė per radijo? Tai daugiausiai pamo
ja su ranka, ir sako: “Bala jį žino, ką 
jis ten pasakojo... Nieko negalėjau su
vokti. ..”

Tas pats kaimiečiams su laikraščiais. 
Kada dabar mūsų literatai lenktyniuoja, 
stengdamiesi tą lietuvišką kalbą “mo
dernizuoti,” “naujovinti,” tai jau kai
miečiai lieka be rašto. Labai daugelį 
kaimiečių girdėjau išsireiškiant, kad jei
gu jie kada gauna iš Amerikos lietuviš
ką laikraštį, tai, ot, sako, kur “viroznas 
drukas”; žmogus’“eitoji ir norisi čitoc”. 
0 lietuviškų Lietuvos laikraščių senesni 
kaimiečiai negali sugrumuluoti.

Pavyzdžiui: Lietuvoj gelžkelių stoty
se, ir autobusų stotyse yra irgi neva 
tvarkraščiai. Jau nekalbant apie kaimie
čius, kurie nei jokiu būdu negali supras
ti tų tvarkraščių, bet kad tie patys val
dininkai kušlys, kušlys ant to tvarkraš- 
čio ir, žiūrėk, jau eina kito klausti. Su 
kitu ir tas pats. Kartą Kruonio mies
telyje autobusų stotyj susirinkom būrys 
žmonių, iš kurių nei vienas negalėjome 
suprasti to “moderniško” tvarkraščio. 
Visi laukėm autobuso, norėjom važiuoti 
į Kauną. Tik atėjęs žydas paaiškino žo
džiu.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
UKMERGĖ ŠOKA

Kodėl nešokti, kad ukmergiškiai 
Ukmergės mieste, mes kaip namiškiai.
Turim kurortą, Dukstyną, pliažą, 
Einam j barą, kam dar permaža.

Bendras Visu Draugijų Masi
nis Susirinkimas dėl Vilniaus

Europos

kas ir kaip būtų ge- 
nuvargu-

ninkam pasiduot. Tai pavyz- 
dis ir kitiem darbininkam.

ALDLD 132 Kp. Korcsp.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

EF

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Kaimiečių Apšvieta ir Supratimas
Atvažiuoja Pakrikštių kaime polici

ninkas patikrinti, kad pas ūkininkus bū
tų viskas tvarkoje, kad būtų kultūringa, 
kad tie varguoliai gražiai gyventų. Vaik
što policininkas po kiemą ir jieško išei
namosios... Neranda. Klausia šeiminin
ko, kur jūsų randasi išeinamoji? Šeimi
ninkas, nenorėdamas prisipažinti, kad jis 
nežino, kas yra toji išeinamoji,—truputį 
susimaišęs, atsako: O, tai ponuli, tas in
strumentas, tai... ant triobos kuperyje.

Policininkas išverčia akis, ir klausia: 
kaip tai kuperyje?...

Tik ilgainiui paaiški, kad tokio “civi
lizacijos” padaro,/ kaip išeinamoji, pas tą 
gaspadorių dar nėra. Momentaliai sura
šomas protokolas.

0 čia policininkas tuo tarpu pastebi 
patvoryje bėgantį palaidą, persikreipu
sį, vos gyvą, išbadėjusį, šunį. 0 kas čia? 
—klausia policininkas gaspadoriaus. Šu
va, ponuli,—atsako. Gerai! Protokolas! 
Žmogus bandė aiškinti, kad tas šuva 
pusę metų kažin-kokia liga sirgęs, ir jis 
nieko nekandąs, net ir nelojąs, jis vos 
tik gyvas... Nieko negelbėjo. Du pro
tokolai ant sykio!

Tenka Šv. Roko atlaiduose Merkinėj 
vaikščioti su viena dzūkaite panele, kū
pą daugelis vadina jau gražuole. Ji bu
vo atvažiavus net 16 su virš kilometrų 
j šiuos atlaidus. Tai pirmą kartą Merki
nės miestelyje. Klausiu jos:

—Kaip jums, panele, patinka Merki
nės miestas? ir kokį gavai bendrą 
įspūdį ?

Truputį patylėjus mergina, pakuždo- 
. mis į ausį manęs paklausė:

—Ar tas žodzis “įspūdzis” nieko blogo 
nereiškia?

. -' Tuomet paklausiau jos kitais žodžiais, 
kaip ji jaučiasi šiuose atlaiduose. Tada 
supratusi atsakė. O minima mergina yra 
pabaigusi lietuvišką pradžios mokyklą; 
dar sakė draugavusi kiek laiko su mo
kytoju.

Kaip jau anksčiau minėjau, kaip kur 
Lietuvoje užtinkamas ir radio priimtu
vas, nors ant ausų užsidėjus, galima kaip 
kas užgirsti. Bet kada duodama per ra
dio žinios ar kokia prelekcija, tai reikia 
gero literato, kad tą perdavėjo kalbą su
prastum. Kaimietis užsidėjęs ausines

Kodėl gi daktars gali nešokti, 
Jei jis užėmęs keturias vietas. 
Tik koki himną reikia išmokti, 
Kad neatmintų senos dietos.

Ateitininkas ir varpininkas 
Ant vieno lapo jau pasirašė. 
Atspėt galėjo tik sapnininkas, 
Kad vienas kito rankos paprašė.

Seminaristei kodėl nešokti,
Jei josios Jurgis vardines švenčia.
Rytoj pamokas sunku išmokti, 
Bet užtat siela bado nekenčia.

Galėt’ negerti ponas nemažas, 
Bet kad permažas jojo garažas, 
Tad prie svetainės jis auto stato, 
O kas svetainėj — žmona nemato. . .

Kas bilijardą lošia kasdieną, 
įstaigoj dirba kas penktą dieną; 
Jisai pro drobę nuolat šlifuoja 
Ir apie visus tik pletkavoja.

Todėl jis girti gali kasdieną, 
Dėvėt skrybėlę tik šventą dieną. 
Jo draugas duotų litų nors šimtą, 
Kad jam kas plaukus dar sugrąžintų.

Dar praktikantė gali pašokti, 
Susižvejojus sau teisme vyrą. 
Kitoms panašiai reiktų išmokti, 
Kurios tik kojos perplonos yra.

Karkliokas.

SĖDI PONAS, NEPLONAS...
Sėdi ponas neplonas už stalo apkrauto 
Raštų krūva ir dailiai susiūtom bylom 
Ir galvoja be saiko, be galo, be krašto, 
Kas dar padaryti su jom?

štai, ši byla, gal ją jau pabaigti?
Ne, dar niekas neverčia skubėt. . .
O šis raštas? Čia viskas, atrodo, jau aišku, 
Bet nerimta taip greitai judėt.

Jei skubėsi, ko gera, dar darbo pristigsi,
Būsi lėtus — jo visada bus,
Tiktai vaikas karščiuojas ir nerias iš kailio, 
Rimtas žmogus lėtumu orus.

Ir taip sėdi sau ponas neplonas už stalo,
Knisa; varto raštus ir bylas,
Laukia, aiškina, delsia, žmonės pyksta 

be galo,
Bet jojo nejaudina tas.

(“Kuntaplis”)

Su atvadavimu mūsų sosti
nės, mūsų mieste veikęs V. V. 
S. Skyrius per 8 metus, nebe
turi jokios reikšmės veikti to
liau po tuo pačiu vardu. Už
tat mūsų skyrius savo paskuti
niame susirinkime nutarė su
šaukt visų Hartforde draugijų 
ir kliubų pirmininkus ir jų at
stovus sueiti konferencijon, 
kurioje galėtume aptarti mū
sų V. V. Sąjungos reikalus, o 
podraug ir Vilniaus atgavimo 
reikalą
riausia ' pagelbėti 
siems lietuviams vilniečiams ir 
pačio miesto atstatymui.

Ši konferencija įvyko spalio 
(Oct.) 22 d., sekmadienį, Lie
tuvių Mokyklos kambaryj, po 
pietų. J susirinkimą atsilankė 
gana didelis skaičius atstovų 
ir pirmininkų nuo kitų draugi
jų. šios draugijos prisiuntė 
savo atstovus i susirinkimą, 
švento Jono Drj., L.A.U.P.N. 
Kliubas, SLA 124 kp., D.L.K. 
Vytauto Drj., Lietuvių Legijo- 
nierių F. Sabonio 7 Postas, 
Švento Juozapo Drj., Sūnų ir 
Dukterų Drj., šventos Elzbie
tos Drj., Moterų Sąjungos 17 
kp., S.L.R.K.A. 89 ‘kp., Gyvo 
Ražančiaus Drj., L. D. Sąjun
gos 6 kp. Moterų Rėmėjų 
Postas 7, LLD 68 kp., LDS 79 
kp., Vyčių kuopa, šventos 
Trejybės Vyrų Kliubas, Mari
jos Vaikelių Drj., ir Moterų 
Gildą.

Visi susirinkę apdiskusavo 
ir nutarė, kad V. V. Sąjungos 
vardas būtų pakeistas kitu. 
Nutarta, kad visai panaikinti 
jos idėjų ir jos veikimo nega
lima. Turime tęsti darbą to
liau, tik kitoje formoje, sušel
piant nuvargusius vilniečiu^ 
ir atstatant Vilniaus miestą. 
Mūsų skyrius stengsis kiek iš
galėdamas siųsti pagelbą Lie
tuvai šiame daarbe. Buvo pa
daryt As įnešimas, kad V. V. 
Sąjungos vardas būtų pakeis
tas, pavadinant Vilniaus Fon
du. žinoma, gal šis pavadini
mas bus tik laikinas. Kuomet 
viskas susitvarkys ir sužinosi
me viską, tuomet gal pakeisi
me kitokiu vardu.

Taip gi buvo nutarta su
rengti Vilniaus atgavimo pa
minėjimas, taip pat ir užbai
gimas V. V. Sąjungos jos 8 
metų gražaus darbo, o pas- 
kiaus,pradedant su nauju dar
bu Vilniaus Fondo. Nutarta 
pakviesti už kalbėtoją Lietu
vos konsulatą J. Budrį ir kitus 
kalbėtojus. Programa susidės 
iš dainų, deklamacijų ir muzi
kos. šis masinis paminėjimas 
įvyks lapkričio (Nov.) 12 d., 
sekmadienio vakare, Lietuvių 
Mokyklos svetainėje. Progra
ma dar visai galutinai nėra 
sudaryta, bet yra paskirta ko
misija šiam darbui iš buvusios 
V. V. Sąjungos penkių asme
nų, o prie šios komisijos dar 

• buvo papildyta 5 asmenys,, ku
rie visi susirinkę visą darbą 
atliks ir praneš per spaudą.

Buvo gražu matyti atstovau
jančių draugijų žmonių viso
kių pažiūrų. Visi Iš vieno ap
diskusavo šių dienų reikalus 
ir suėjo į. bendrą darbą dirbti 
dėl lietuvybės. Linkėtina, kad 
šis pirmas susirinkimas nebūtų 
paskutinis, ir kad vietoje mū
sų visokių partiškų užgaulio
jimų ir-neapykantos prieš vie
ni kitus, suėjus vienan būrin 
pasirodytų broliškai, lietuviš
kai, ypač tokiais momentais, 
kaip dabar. Reikėtų visiems 
susieiti į vieną vienetą ir pa
lodyti 
tuviai 
mylėti 
dirbti
bės, ir pagelbėti broliams lie
tuviams Europoje.

A. Sabeika.

pasauliui, kad mes lie
čia Amerikoje mokame 
savo seną tėvynę ir 
dėl jos nepriklausomy-

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

Mus takomiečius aplankė d. 
V. Andrulis iš Chicagos, “Vil
nies” redaktorius. Tuomi pa
sinaudodama, ALDLD 132 
kuopa spalio 22 d. surengė 
prakalbas. Draugas Andrulis 
mums pasakė gerą prakalbą, 
viską išaiškino apie
įvykius, nes daugumui nebuvo 
viskas gerai aišku. Mat, ku
rie neskaito darbininkiškų 
laikraščių, tai kaltino dau
giausia Sovietus,- kam jie su
sidėjo su Vokietija. Drg. An
drulis nurodė, kad Sovietai 

su Vokietija nieko 
detijai nepadarė, o

siciejo su 
drulis nū 
susidėję 
gero Vo 
tik paliuosavo pavergtus dar
bininkus
džius, kdriuos Lenkijos dvar
poniai laikė pavergę ir pri
spaudę. Taipgi nurodė, kokią 
naudą padarė dėl Lietuvos 
atiduodami jai Vilnių. Ir Lie
tuva dabar bus apsaugota 
nuo pavergimo ir galės išlai
kyti savo nepriklausomybę.

Buvo j duota kalbėtojui 
klausimai^ į kuriuos drg. An
drulis aiškiai ir suprantamai 
atsakė, publika drg. Andrulio 
prakalba buvo užganėdinta, 
nes visi labai ramiai užsilai
kė ii’ klausėsi.

Paskiau buvo paprašyta au
kų dėl dienraščio “Vilnies.” 
Kad pas mus ir maža lietu
vių kolonija ir mažai publi
kos buvo, į bet gausiai parėmė 

Suaukavo 
kuopos iždo 
tai pasidarė

ukrainus ir baltgu-

dienraštį “Vilnį. 
$11.85 ir da iš 
dadėjom $3.15, 
$15.

VardaiAukotojų
Po dolerį aukojo šie drau

gai : A. Adomavičius, A. At- 
kočaitis, J. Kovai, A. Gra
bauskas ii’R. Skuja; po 50c— 
K. Benušis, H. Yezupavičienė, 
A. šapalaš, V. Kavaliauskas, 
A. Skirius, M. Senkevičius, 
Geo. Stupur, J. Yesmantas, O. 
Tonny, Evą Baltrušaitienė; po 
25c—A. Akelaitis, Ag. Atko- 
čaitis, Z.| Atkočaitienė, M. 
Kačiulis, Aį. Nakšas, M. Šapa
liene ir J. Stašauskas. Smul
kių aukų 10c.

Mes vardan ALDLD 132 
kuopos širdingai tariam ačiū 
publikai už gausias aukas ir 
paramą darbininkiškam dien
raščiui.

Da trumpai kalbėjo angliš
kai vietinė Komunistų Partijos 
organizatorė ir buvo pardavi
nėjama partijos literatūra.

Po prakalbų buvo sureng
ta toj pačioj svetainėj vaka
rėlis pagerbimui kalbėtojo. 
Buvo užkandžių ir gėrimų. 
Viską užbaigus, publika skirs
tėsi linksma ir užganėdinta.

o—
Da priminsiu apie St. Paul 

Tacoma Lumber Co. darbi
ninkų streiką. Streikas jau už
sibaigė su darbininkų pilnu 
laimėjimu. Mat, minėtos kom
panijos darbininkai visi pri
klausė prie CIO, tai kompa
nija laikė uždarius dirbtuvę 
net penkis mėnesius, tikėjosi 
darbininkus pasiklupdyt. Bet 
darbininkai laikėsi kaip mū
ras vienybės.

Kur vienybė, ten galybe. 
Kompanija cjai’ė visokius sky- 
mus, kad sulaužyt streiką, 
bet nepasisekė, turėjo darbi-

r

Naujausi ir gražiausi Dariaus ir 
Girėno sieniniai kalendoriai, at
vaizduojanti abu lakūnus, jų tik
rų orlaivi Lituanica ir Soldino 
miškų, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15 x 20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pieši
nys. Gražiausia Kalėdinė dovana 
pasiuntimui Lietuvon. Kaina 25c 
už vienų. Užsakant pažymekit 
kokiais norit menesiais, lietuviš
kais ar angliškais.

Agentai, norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:

Standard Calendar Co.
382 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

■ vs "*? Y ‘
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(Liquors

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
□ —

Dr.JJ.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

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 

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

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

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

Lš senų padarau 
lūs i r krajavus 
naujus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

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

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

1

Dr. B. Bagdasarof f
200—2nd Ave., tarpe 12 ir 13 Sts.
"Valandos: 11-1; 5-8; Nedėlioj: 11-1 

New York City
Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 

ligos gydomos.
Daroma Kraujo ir (šlapimo Tyrimą

Tel. Algonquin 4-8294

BARRY P. SHALINS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAV1S 

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial

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.

MMMMMMMMRMM Wl Wl MIW RA

IGNAS SUTKUS
I'

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

' A

3

t

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokiu gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

irti irti irti irti irti W

H

3

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street '
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

<■<
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Penktadien., Lapkr. 3, 1939 LAISVĖJ
i Septintas puslapis

Bostono ir Apielinkes Žinios
Kubiliuno Radio Programa
Nedėlioj, lapkričio 5, iš sto

ties WCOP, 1120 kc., prasidės 
8:30 iš ryto. Programų pildys 
dainininkai Ann Kirmil ir 
Charles Volungus iš Lawrence, 
Mass, ir Al Stevens Orkestrą 
iš Bostono.

4, 
stotį

šokiams gros garsi Al. Ste
ven’s Orchestra.

Įžanga vyrams 35c, mote
rims 25c.

Visus kviečia Rengėjai.
—o—

Spalio 26 d. ALDLD 2 kp. 
laikė susirinkimą, šiame susi
rinkime gavome naują knygą 
“Lietuvių Tautinio 
Pionieriai.” Taipgi 
draugų pasimokėjo 
metus į draugiją.

Beje, buvo pakeltas klau
simas, kad atžymėti dienraš
čio “Laisves” 20 mėtų sukak
tuvės. Vienbalsiai nutarta ir 
išrinkta komisija, kad Bostone 
tos sukaktuvės būtų tinkamai 
atžymėta. Laukite, komisija 
paskelbs, kas ir kada bus.

Jaunutis.

metų, 
p are- 
ir ne- 
lietu-

Atbudimo 
nemažai 

už šiuos

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos

Šeštadienio, November
radio programa per
WORL, 8:30 iki 9:00 vai. ry
te bus sekanti:

1. žinios. ;
2. Muzika ir dainos.
3. Radio kontesto atsaky

mai.
Sekmadienio, Nov. 5, pro

grama per stotį WORL, 920 
kilocykles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte bus sekanti:

1. Jono Tamulionio 
tra iš Nashua, N. II.

2. Dainininkas Jonas 
mu lion is iš

orkos-

Ta-
Nashua, N. H.
Steponas Minkus,

garsintojas.

Balsuokim 
už

ir Kitus Raginkim 
JĮ Balsuot

medi-

žinomas per daugelį 
kad visuomet užstoja ir 
mia darbininkų reikalus 
sigėdina save pasivadint 
viu.

J. Miller nuo seniai esantis 
šios šalies piliečiu, priklauso ir 
daug dirba įvairiose darbinin
kiškose draugijose. Dabar 
užimąs vietą Lietuvių Draugiš
ko ir Politiško Kliubo fin. raš
tininko.

Abu yra geri vyrai ir tinka
mi užimt viršminėtus darbus. 
Tad kurie gyvenat tuose war
duose, nepamirškite balsuot 
už John Evans ir Joe Miller.

L.D.P.K. Koresp.

IIARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį. 5 d., lapkr., 2:30 vai. po 
pietų. Labor Lyceum Svet., 15-17 
Ann St. Prašome narių skaitlingai 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptart, reikia prisirengti prie 
vakarienes. Taipgi būtinai užsimokė
kite

lt. Turėsime ir išsigėrimo — Kom.
(258-259)

duokles už šiuos melus.
(258-259)

BAYONNE, N. J.

Sekmadienį, lapkr. 5 d., įvyks ska
ni vakarienė ir linksmus šokiai. 
Rengia Liet. /Kom. vietinė kuopa. 
Liberty Hali, 329 Broadway. Pradžia 
6 v. v. Taipgi bus gera prakalba. 
Įžanga $1.00. Kviečia Rengėjai.

(258-259)

DETROIT, MICH.
Draugijų Svetainės Komitetas ren

gia silkių balių, šeštadienį, 11 d. lap
kričio, Draugijų Svet., 4097 Portėr 
St. Bus šokiai prie geros orkestros. 
Pradžia 5 vai. vak. Su gėrimais ir 
užkandžiais įžanga 25c. Pelnas ski
riamas palaikymui svetainės. Kvie
čiame visuomenę dalyvauti, ir tuom 
pačiu sykiu parcmt užlaikymą sve
tainės. — Kom. (258-259)

Namų Rakandų Krautuve

New Britain, Conn

Nuodai Brukami Suomijai 
Prieš Sovietu Sąjungą

Maskva. — Imperialisti
nių šalių agentai “plunks
nagraužiai” stengiasi “už- 
nuodyt Suomijos santikius 
su Sovietais”, kaip rašo 
“Pravda,” Sovietų 
nistų Partijos dienraštis.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia prakalbas, 

lapkr. 4 d., 7:30 v. v. Liet. Svet., 
1.34 W. Market Si. Kalbės J. Ga
šlūnas, “Tiesos” redaktorius iš 
Brooklyn©. Jis kalbės apie Vilniaus 
atgavimą, Lietuvos-Sovietų sutartį 
ir lt. Todėl kviečiame 
dalyvauti. Įžanga veltui.

(258-259)

HILLSIDE, N. J.
LLD ir LDS kuopos ruošia vaka

rienę, sekmadienį, 5 d. lapkr., 400 
Bloy St. Pradžia 6 v. v. Vakarienė 
7:30 v. v. Kviečiame visus dalyvauti 
ir linksmai laikų draleisti.

(258-259)

Divonai-Uždangai-Linoli  j os
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

skaitlingai
— Kom.

PATERSOĮN, N. J.
LDS 123 kp. st: 

sekmadienį, 5 d. lapkr 
to. Visi nariai būkite laiku. 
Matačiuna

sirinkimas įvyks
10 vai. ry-

J.
(257-259)

301 Grand Street Telefonas
EVergreen 7-6673

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašaipos 

ja rengia bankietą paminėjimui 20- 
lies m. gyvavimo. Įvyks sekmadie-

Komil I 5 d. lapkr. A. Rupšio Svet., Wood 
|Avc. ir 16th St. Pradžia 6 v. v. Bi- 

Vaikams 50c.
Gurskio or-

Draugi

Bendras ir visuotinas lietu
vių prakalbų su dailės pro
grama susirinkimas atsibus 5 
d. lapkričio (Nov.), Lietuvių 
Svetainėj, 354 Park St. Pra-! 
sides 2 vai. po pietų. Bus nuo 
visų trijų sriovių kalbėtojai ir 
dainuos Cicilijos ir Radio cho
rai.

šitas tautos pokylis yra ren
giamas tikslu atžymėti 
vimą Lietuvai Vilniaus 
apylinkėmis.

Prašom vietinius ir 
a

SU JO

visos 
pylinkės lietuvius atsilankyt.

Komitetas, per V. T. J.

Philadelphia, Pa
Svarbus Pranešimas

ALDLD 6-to Aps. konferen
cija įvyks 5 d. lapkričio, 1939, 
Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Konferencija pra
sidės 11 vai. ryte. Kviečiame 
visi kuopų delegatai pribūti 
į laiką. Po konferencijai bus 
duodama “Laisvės ’ pikniko 
darbininkams ir apskričio de
legatams vakarienė.

Todėl kviečiami visi 
gai ir draugės, kurie
nepamiršti ir atsilankyti apie 
6 vai. vak.

Po 
tiem,

drau- 
dirbo,

vakarienės bus šokiai 
kurie norės pasišokti.
Kviečia Veik. Kom. ir 

Aps. Valdyba.

BALIUŠ

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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 Brooklyn©. Vieta] Liet. Svet., 315 
Clinton St. Įeit prp šonines duris, 
pradžia 7:30 v. v. Į Kalbėtojas aiš
kins šių dienų tarptautinę padėtį, 
Sovielų-Lietuvos sutartį ir Vilniaus 
atvadavimą. Kviečiame dalyvauti.

(257-259)

lietas $1.25 asmeniui
Vien tik šokiams 25 
kestra grieš šokiams. Vakarienė bus 
skani, turėsime kalakutų, dešrų ir Įžanga nemokamai.

PHILADELPHIA, PA.
LLD Į0 kp. svarbus susirink. įvyks 
d. lapkr., 8 v. v. Liaudies Name, 

735 Fairmount Ave. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti, taipgi bus 
išduotas! raportas iš Apskričio kon- ' 
ferencijos. — Prot. Sekr.

(259-260)

6

EASTON, PA.
13 kp. rengia labai svarbias 

prakalbas sekmadienį, 5 d. lapkri
čio, Vaijderveer Svetainėje, 9th ir 
Washington Sts. Prasidės 2:30 vai. 
po pietų. Kalbės d. J. Siurba, LDS 
Centro Sekretorius ir “Tiesos“ re
daktorius iš Brooklyn©, N. Y.

Mes Kviečiame visus lietuvius iš 
Eastono ir apylinkės dalyvauti šiose 
prakalbose, nes bus aiškinami svar
būs dienos klausimai. Ypatingai bus 
plačiai gvildenama Vilniaus klausi
mas, taipjau Sovietų Sąjungos-Lic- 
tuvos sutartis ir kiti įvykiai kas yra 
svarbu šiandien žinoti kiekvienam 
lietuviui. Būkite visi. Įžanga veltui. 
—Rengėjai.

LLD

Tą pačią dieną, vakare įvyks gra
žus pasilinksminimas ir bazaras 
naudai “Sunday Worker.” Įvyks 
IWO svetainukėj (buvusiam kliube) 
634 Ferry St. (užpakaly). Bus labai 
gražių daiktų pardavimui, taipogi 
skanių namie gamintų valgių ir gė
rimų. Svetainė bus atdara nuo 6 
valandos vakare. Kviečiami lietu
viai dalyvauti. (259-260)

CLEVELAND, OHIO
šeštadienį įvyks rudens šokiai su 

programa. Bus gera muzika, užkan
džių ir gorimų. Pradžia 8 v. v. L. D. 
Svet., 920 E. 79th St. Trys lairųėji- 
mai: l-r$5.00; 2—$3.00; 3—$2.00. 
Kviečia publiką dalyvauti ir links
mai laiką praleisti, St. Clair Kultū
ros Kliubas. (259-260)

ap*eiinkėj įvyks miesto vaidi
ntu ku rinkimai. Kaip papras
tai, kas metai visokį politi
kieriai prieš rinkimus patam
pa šventais angelais, taip ir 
šį metą. Iš radio stočių be
veik nieko kito negirdėsi, o 
tik politikierių kalbos. Ko jie 
neprikalba apie save! Koks jų' 
mandagumas, žinojimas apie 
kandidatuojamą valdvietę! O: 
teisingas tarnavimas tai jau 
neturi ribų. Bet tai kas metai 
tokios kalbos. Jau prabėgo 
šimtmečiai, kaip republikonai 
su demokratais tą monotoniš
ką giesmę gieda, o po išrin
kimo graftai neturi rubežių. 
Visuomenė liekasi apvilta da 
ant. metų . . .

šį metą ant baloto rasime 
vardą Otis Archer Hood. Šis 
žmogus eina ant mokyklų ko
miteto. Jis yra amatinių unijų 
narys. Jo praeitis švari, o at
eitis šviesi—naujos gentkartės 
auklėtojas. Jo programa štai 
kokia:

Nasigailėti lėšų dėl mokslo.
Privačiai darbai pabaigu

siems mokslą.
Pratęsti mokslainių 

kalis patarnavimas.
Atidaryti visus uždarytus 

žaidimo daržus, kad būtų ga
lima žaisti ištisą metą.

Prašalinti pavojus iš 
kyklų pastatų.

Toliaus jis sako:
“Mūsų kūdikiai, piliečiai ry

tojaus, turi būt mokomi inte
ligentiškai, kad būtų tinkami 
demokratinei sistemai. Jie tu
ri pažinti visuomeninį gyve
nimą ir gerbti jį.”-

Mokyklų komitetas (school 
committee) turėtų susidėti tik 
iš tokių žmonių, kaip Otis A. 
Hood. Toki žmonės moka ir 
pažįsta, kaip jūsų kūdikį iš- 
auklėjus, kad jis būtiį tinka
mas būsimai visuomenei. Da
bar Bostone daugiau kaip du 
tūkstančiai vaikučių lanko 
mokyklas nedavalgę. Pereitą 
metą buvo užmušta ir sužeis
ta 1,883 mokyklos vaikučių 
Bostone. Bostono priemiestyj 
Quincy pereitą metą nukrito 'esant Rochesterio lietuvių di-i gų atychį reikia atkreipti 
lubos, kuomet vaikučiai moki- džiumai šios šalies piliečiais, 
nosi. Bostone 42 mokslaines, turime suprast, kad dalyvavi- 
kurias lanko vaikučiai, visai mas balsavimuose daug ką 
netinkamos, nes jos buvo sta- reiškia. Tad balsavimo dienoj 
tytos da prieš civilį karą.

Jei norime, kad aukščiau 
minėti visi negerumai būtų 
prašalinti ir kad mūsų vaiku- kad jie daugiau stos ir. dirbs 
čiai būtų tinkamai auklėjami, 
tai ateinantį antradienį, lap- rime pamiršti, kad šiuose rin- 
kričio 7 d., visi balsuokime 
už Otis Archer Hood !

Susi-
mo-

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 5-tos kuopos metinis 
balius įvyks šeštadienį, lapkri
čio 4, 1939. Prasidės 7 vai. va
karo ir tęsis iki vėlai Lietuvių 
Svetainėje, 928 E. Moyamen- 
sing Avė., Phila., Pa. Bus duo
damos 3 piniginės dovanos 
prie įžangos bilieto: 1-ma— 
$2.50; 2-ra—$1.50; 3-čia—$1. 
Valgių ir gėrimų bus iki so
čiai, taipgi gera orkestrą, vad. 
Chas Roman. Įžanga 35 cen
tai. Kviečia Lietuvių Darbinin
kų

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kliubas rengia rankų darbo parodą, 
šeštadienį, 4 d. lapkričio, pradžia 3 
vai. po pietų, Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Tai bus austų, mėgstu ir 
siuvinėtų dalykėlių. Galėsite pama
tyt ir tuos grybus, kuriuos laimėjo 
New Yorke, Moterų Seime. Bus 
įvairių žaislų ir užkandžių. Už gra
žesnius rankdarbius bus duodama 
pinigines dovanos. — Įžanga 15c.— 
Kviečia Kom. (258-259).

Susivienijimo 5-ta kuopa.

Rochester, N. Y
Besirengiant Prie Rinkimų 

Valdžios
žinome, kad lapkričio 7 d.

įvyks rinkimai valdžios

j visų pareiga yra eit ir paduot 
savo balsų už tuos kandida
tus, kuriuos mes suprantame,

Lapkričio 4 Šoksime 
šeštadienį, lapkričio 4 

bus labai smagūs šokiai. Juos 
rengia ALDLD 
prasidės 7 .'30 
Lietuvių Salėj, 
Silver Sts., So.

d

2 kp. šokiai 
vai. vakare, 
kampas E ir 
Boston, Mass.

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

Yčamų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai P 

j Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta- 
f te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės.
ir šlapimoJOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ

QRA2US PAVILIONAS
Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliais Valgiai 

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

‘W*’

< > -

Sd

Oficialis 
vardas

Telefonas
Great Neck 1540STEAMBOAT INN

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 tinkamų 
‘burner” arba visų garo arba karšto vandenio sistemų 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

Daroma Kraujo 
išaiškint jūsų sveikatos stovį

Ištyrimas dovanai.
Tyrimai, X-Spinduliai 
be jokios prievolės iš

110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 
Tarp Union Sq. ir Irving PI. 

VALANDOS 10 A.M.-8 P. M?—Sekmadieniais 10-2.

.mw ibm—n ini—ii—rn nwirr—r.rr—-w— --n —

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
Mes turime slzų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

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

VARPO KEPTDVf
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniau*’

CAMDEN, N. J.
LDS 118 ir ALDLD 133-čios kuo

pų susirinkimai įvyksta ateinančios | 
pėtnyčios vakare, 3 d. lapkričio, 7- 
tą vai., pas J' Lastauską, 686 Cen
tral Ave., Camden, N. J.

Draugai ir draugės. Šis susirinki
mas, ypatingai ALDLD kuopos na
riams yra labai svarbus ir būtinas. 
Svarbus tuom, kad nedėlioj (5 die
ną lapkričio), įvyksta ALDLD 6-to 
Apskričio konferencija, Philddelphi- 
joj, į kurią mes privalome pasiųsti 
bent vieną delegatą nuo savo kuo
pos. Į susirinkimą yra kviečiami ir 
pašaliniai lietuviai, kurie norėtų

i įstoti į vieną ar kitą kuopą. Ypatin- 
" . ................... .'i ir tų

draugų, kurie kadaise buvo ALDLD 
kuopos nariais, o dabar nepasirodo 
susirinkimuose.

Nuo dabar, mūsų viršminėtų kuo
pų susirinkimai bus laikomi regulia- 
riškai, tai kiekvieno mėnesio, pir
mos pė.tpyčios vakarais ir po virš- 
minėtu antrašu. — S. V. Sekr.

(258-259)

dėl mūsų reikalų. Taipgi netu-

kimuose du rochesteriečiai lie
tuviai yra kandidatais į val
džios vietas: J. Evans, J r., 
(Jonas Yvanaitis) 10 wardo į 
supervisor vietą ir Joe Miller 
(J. Melnikas) 17 vardo, į kon- 
stable vietą. Abu yra Ameri
can Labor Partijos.

J. Yvanaitis yra Amerikoj 
gimęs ir augęs ir visiem gerai

St., 
te- 

Rengia 
Pas

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkričio 5-tą, 8 

vakaro, Eagles Hali, 695 Main 
įvyks labai žvarbios prakalbos 
mojo “Pasaulinis Krizis.”
Komunistų Partijos sekcija, 
lietuvius irgi girdisi paskalų, kad 
Sovietai atidavė Vilnių, bet pasingo
jo “sunaikinti“ Lietuvą. Kviečiama 
visi dalyvauti šiose prakalbose, iš
girsti nuoširdžią, teisingą nuomonę 
gerų kalbėtojų Vilniaus ir abelna 
pasauline padėtimi, ir kaip mes tu
rim laikytis, kad neprileidus šios 
šalies į karą. Kalbės H. Gordon, iš 
Cambridge, Mass. Įianga veltui.

(258-259)

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

relefomab EVeręrocn 7-1601

Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

Ji1 iL. KABARETAS
- STANLEY MISUNASį Savininkas

—CjL Muzika ir Floor Show kiekvieną 
) penktadienį ir šeštadienį

y 't r.. Degtinės, Konjakai, Vynai,
'V \ y/ Alus ir Valgiai

t PARAMOUNT CABARET 
// 473 Grand St. Brooklyn, N. Y.f Prie R. K. O. Republic Teatro

* f • M

- ■
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DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą ii

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato 
' Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina* 

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

SKELBKITES “LAISVĖJE



Aštuntas puslapis LAISVĖ Penktadien., Lapkr. 3, 1939

New nioii

Francūzų judis “Dienos Pa
baiga” užsiliko aštuntą savai
tę Film arte teatre.

PARDAVIMAI

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Draugiškus Liuteriečius 
Reikėtų Paremti

Advokatas Brodskis Kalbės Paskutiniame 
Rinkimu Masiniame Mitinge

LaGuardia Tėviškai 
Suprato Vaikus

Penktadienio vakarą, lap
kričio 3-čią, Įvyks paskutinis 
rinkimų masinis mitingas-pra- 
kalbos Grand Paradise didžio-

B rook lyne
paremti draugiją, kuri visuo
met remia kitas draugijas. Bi
lietas $1.50.

Amerikoj, taipgi smulkmenin- 
gų informacijų ateinančių rin
kimų reikalais, kokios per
spektyvos yra pažangiesiems 
išrinkt savo atstovybę Miesto 
Tarybon ir kaip tas galima at
siekti. L. K. N.

kalbėtoju

Teisėjas Ford pareiškė, kad 
pikietas už pašalpą esąs 
voliucinis aktas” ir 
“priešvaldiškas.” Jis sulaikė 
teismui 18 pikietų.

re- 
dėlto

Keturi Tūkstančiai 
Girdėjo Fosterį

D-ro Martin Liuterio Drau
gystės metinė vakarienė įvyks 
jau šį šeštadienį, lapkričio 4- 
tą, 7:30 vakaro, Liet. Amer. 
Pil. Kliube, 280 Union Avė.,
Brooklyne. Kiekvienam gera'joj salėj, kampas 
proga smagiai pasisvečiuoti ir Ilavemeyer Sts., 

(Williamshurge).
Vyriausiu vakaro

bus Carl Brodsky, žymus dar
bininkų advokatas ir Komu
nistų Partijos rinkimų kam
panijos vedėjas; Audley 
Moore, žymi negrė kalbėtoja 
ir veikėja, taipgi vietines 
Williamsburgo - Greenpointo 
komunistų sekcijos pirminin
kas James Martin.

Prakalbose girdėsite nuo
dugnų aiškinimą vėliausių 
svarbių nuotikių Europoj ir

Taksikams Nuėmė Drausmę
Policijos komisionierius Va- Į 

lentine panaikino drausmę 
taksikarps važinėt tam tikro
mis miesto centro gatvėmis.

Transporto Darbininkų Uni
jos Taksių Divizija išleido 
pirmą streiko buletiną, kuria
me prašo unijistus laikytis so
lidariai ir “blaivai’ būsimame 
streike. ■

Tūli laikraščiai, aprašyda
mi vaikų dieną Pasaulio Paro
doj, gerokai išsibarė ant vai
kų už linksmavimą. Tačiau 
pats majoras, pasirodo, su
prato, kad vaikai pasilieka 
vaikais ir mokyklų viršininkui 
Campbell savo padėkoj už ko
operaciją rašė, kad “dienos 
dvasia buvo tipiška dvasiai 

i linksmų žmonių didžioj demo- 
Ikratijoj. ’ Jis sako, “tūli gal 
biskį padykavo, bet jie buvo 
smagūs, ar ne? Tas svarbiau
sia.”

Parsiduoda ūkė, 93 akrų, 8-nių 
kambarių akmeninis namas, 8 kar
vės, 2 arkliai, daug vištų, didelis 
kluonas ir gera mašinerija naudoja
ma prie ūkės. Vieta randasi netoli 
turgaus (market). Viską parduodu 
už .$2000. Priimu ir pusę pinigais. 
Kreipkitės prie: Mrs. Carnors, Box 
184, Saratoga Springs, N. Y.

(259-264)

Parsiduoda aludė (Bar & Grill) 
su gėrimo laisniais. Yra ir svetainė. 
Pragyvenimas geras. Savininką ga
lima matyt nuo 6 vai. vakaro iki 
12-tai nakčia. Antrašą galite gauti 
“L.” ofise, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (258-260)

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1-2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4802 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Skolos, Ligos Verte 
Žudytis

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. 

Kliubiečiu Žiniai
Penktadieni, lapkričio 3-čią, jvyks 

Kliubo mėnesinis susirinkimas. Pra
šome visų narių ateiti anksčiau, nes 
šiame susirinkime kalbės Anthony 
J. Di Jiovanna — rinkimų klausimu. 
Di Jiovanna yra Brooklyno council
man ir daug prisidėjęs prie įsteigi
mo Lietuvių Aikštės Brooklyne. Pa
klausykime, ką jis pasakys. — • J. 
Nalivaika, sekr.

VAT.ANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

■--------- —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 1

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Bronx komunistų rinkimų 
kampanijos mitinge,' kuriame 
kalbėjo Komunistų Partijos 
nacionalis pirmininkas Wil
liam Z. Foster, dalyvavo virš 
keturi tūkstančiai publikos. 
Ten taip pat kalbėjo Eliza
beth Gurley Flynn, Timothy 
Holmes ir patsai Bronxo ko
munistų kandidatas Isidore 
Begun.

Fosteris savo kalboj ypatin
gai daug svarbos dėjo už iš
rinkimą komunistų kandidatų 
įrašymu jų vardų į balotus. 
Jis sakė, kad tie balsai padėtų 
apramint kylančią reakciją 
New Yorke ir visoj šalyj.

Už Ką Žada Komunis 
tai Kovot Miesto 

Taryboje
(Komunistų Kandidatų Programa)

1. SUGRĄŽINT NEWYORKIECIUS DARBAN
Rems pilną federalę ir valstijoj šelpimo ir darbų atsteigimo 

programą. Reikalaus atsteigt pirkimo pajėgą pakeliant mies- 
tavą šelpimo fondą 40%, reikalaujant iš valstijos šelpimo rei
kalams 60%, ir įsteigt pervirš turimo maisto štampų planą, 
kaip tas buvo padaryta Rochestęryj ir tūluose kituose mies
tuose.

silp-
Mrs.

Vilniaus Atvadavimo Minė
jimas per Radiją

lap- 
, iš 
kilo-

2. Už GERĄ ATS1NEŠIMĄ Į DARBININKUS
Apsaugot teises organizuotis ir streikuoti. Neduot miestavų 

kontraktų, užsakymų ar prekybos nesiskaitančionis su dar
bininkais firmoms.Ateinantį pirmadienį, 

kričio 6 d., 8:15 va 
WCNW stoties (1500 
cycles) bus iškilminga
niaus atvadavimą paminėti ra
dio programa, kurią teiks 
Juozo Ginkaus vadovaujama 
Lietuvių Radio Draugija. Vi
sa pusvalandžio programa iš
imtinai skiriama Vilniaus at
vadavimo džiaugsmui pareikš
ti. Kalbės Lietuvos gen. kon
sulas Jonas Budrys, naujo 
žurnalo, “Lietuvos,” redakto
rius, pasaulinių žinių prane
šėjas, J. Tysliava ir kiti. Be 
kalbų, bus atatinkama muzi
kos programa, kurią praves 
jaunas komp. R. Kurdinaitis. 
Bus kalbama apie Vilnių, jo 
atvadavimą, jo ateitį ir Vil
niaus krašto gyventojų, tapu
sių Nepriklausomos Lietuvos 
piliečiais, reikalus.

Nepamiiškite pasiklausyti 
tos įdomios ir iškilmingos pro
gramos.

Lietuvių Radio Draugija.

Mirimai Padaugėję
Sveikatos komisionierius dr. 

Rice nurodo, kad mirimų skai
čius šiemet pakilo dešimtada
liu punkto aukščiau. Tuo pat 
laiku gimimų skaičius esąs 
dviem dešimtadaliais punkto 
žemiau pernykščio. Tačiau 
mirimai nuo išvengiamų ligų 
esą žemiau, negu bent kada 
buvo; naikinime susiedijos li
gų padaryta progresas, tačiau 
pažymima, kad newyorkiečių 
sveikatai gręsia pavojus, jei 
nebus padaryta kokių dabar 
nenumatomų pagerinimų.

Prelekcija apie Ameriką
Elizabeth G. Flynn, kuri ne

seniai apkeliavo Ameriką, kal
bės apie tai, ką Amerikos 
darbininkai mąsto ir daro. 
Jos prelekcija, užvadinta “A- 
merikos Darbininkų Travelo- 
gas, 1939,” bus lapkričio 4-tos 
popietį, Darb. Mokyklos pa
talpose, 35 E. 12th St., N. Y. 
Įžanga 25c.

3. IŠVALYT LAUŽYNES
Panaudot miesto galią išbudavot $333,000,000 vertės pi

giomis rendomis butų projektų. Sulaikyt rendų kėlimą. Pra- 
vest praktikoj taip vadinamą Multiple Dwellings įstatą. Baust 
įstatymų nesilaikančius savininkus, kur ištinka mirtys nuo 
gaisro.
4. NUPIGINT PRAGYVENIMĄ—

SULAIKYT MONOPOLIŲ PELNAGROBIAVIMĄ
Pravest mėsos ir duonos rūšiavimo bilius. Įsteigt miestavas 

pieno ir pajėgos bei šviesos teikimo stotis, kad nukapot trus- 
tų kainas. Pastatyt daugiau viešų turgaviečių. Įsteigt Var
totojų Patarėjų Komitetą kovai prieš pelnagrobystę.
5. TIE, KURIE IŠGALI, TURI MOKĖTI

Pakelt taksus bankams, apdraudų ir trustų kompanijoms, 
ir šėrų pelnagaudoms tuomi sudarant galimybę numažint 
taksus biednuomenei ir prašalint cigaretų ir ant pirkinių esa
mus (sales) taksus. Prašalint varžymą miesto galios taksuot 
ir skolintis visuomenės reikalams.
6. LYGYBĖ NEGRAMS

Įstatymais uždraust diskriminaciją davime darbų ir butų. 
Įleist negrų atstovybę į miesto valdymo įstaigas.
7. GINT CIVILES TEISES

Įstatymais uždraust fašistinę, prieš-^ydišką, prieš-katalikiš- 
ką agitaciją, taikomą kiršint rasę prieš rasę ir religiją prieš 
religiją.
8. DAUGIAU PINIGŲ SVEIKATOS REIKALAMS

Padidint sveikatos ir ligoninių budžetus, atidaryt naujas 
klinikas, ypatingai kūdikiams ir motinoms, paskleist tarp 
žmonių žinias apie, duodamus patarnavimus.
9. APVALYT VALDŽIĄ

Suktybės neša nuostolius—už juos atmoka liaudis. Praša
lint Tammanės darbų laikytojus apskričių raštinėse. Ap- 
vienyt raštines miestava skale. Atsteigt miestui galią kon- 
troliuot teismų ir apskričių tarnautojų algas.
10. DARBAI, ŠVIETIMAS JAUNIMO

Atsteigt pilną valstijoj paramą mokykloms, kuri buvo nu
kapota. Apsaugot mokytojų algas. Pagelbėt reikalingiems1 
studentams. Praplėst amatines mokyklas. Daugiau parkų, 
žaislaviečių, mokyklų. Įsteigt miestavą jaunimo samdymo ir 
gerovės įstaigą. Praplėst Nacionalės Jaunimo Administracijos 
programą.
11. PRAPLĖST CIVILĘ TARNYBĄ

Praplėst samdymą civilei tarnybai sulyg tinkamumo (me
rit system). Siekt įsteigimo 5 dienų savaitės ir $1,200 mi
nimum algos. Įsteigt teisę būt organizuotiems ir atstovauja
miems per uniją.
12. PALAIKYT 5 CENTŲ F£F Ą UNIJINĖJ SUBVĖJ

Palaikyt 5 centų fėrą ir apsaugot darbininkų teises po su
vienijimo važiuotės linijų. Pratęst susisiekimo .linijas sulyg 
naujų reikalavimų.
13. IŠLAIKYT AMERIKĄ N JO IMPERIALISTINIO KARO

Mes prašome lietuvius atydžiai pastudijuot šią programą ir 
prisidėt prie jos pravedimo balsuojant už savo apskričio ko
munistų kandidatą lapkričio 7-tą.

Lietuvių Komunistų Rinkimų Komisija.

Iš priežasties skolų ir 
nos sveikatos, Mr. ir 
Walker nusižudė nušokdami 
nuo 22-ro aukšto viešbutyje 
New Yorker. Walkeris buvęs 
kiaušinių-sviesto firmos sales- 
manu, bet mažai iš to teturė
jęs naudos, žmona sirgus du
suliu, bet nebuvo pinigų nei 
aplinkybių sveikatai atgaut. 
Jie gyveno fornišiuotame kam
baryje, 309 W. 14th St., N. Y. 
Buvę atvykę iš Detroito.

Pereitą šeštadienį jie suvedę 
sąskaitas. Rendomis skolų su
radę $91. Drabužiai apšepę, 
sunku su jais kur bepasirody
ti. Maisto mažai. Dolerių dar 
surinkę kelis—gana, kad įeit 
viešbutin ir ten nusipirkt mir
tį-

Kada mūsų šalies ponai šu- 
mija kaip nors Ameriką 
įtraukt į karą, tai skurdas ir 
nusiminimas 
skurdo veja 
Tik pereitą 
Caton St.,
Lyncho šeima, tėvas, 
ir sūnus nusinuodiję gasu.

LDS APSKR. KOMITETUI
LDS 3-čio Apskričio 

komiteto susirinkimas 
madienj, spalių 5-tą, 
“Laisvės” salėj. — J.

(258-259)

seno ir naujo 
įvyks šį sek- 
9 vai. ryto, 

E. Gužas.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai, ant 

pirmų ir antrų lubų. Renda $31.00 
ir $32.00 j mėnesį. Kambariai švie
sūs, garu šildomi, yra, ir šiltas van
duo. Tik vienas blokas nuo Graham 
Ave. stoties (Canarsie-14th St. lini
jos). Prašome kreiptis po antrašu: 
677 Metropolitan Ave., Brooklyn, 
N. Y. (257-259)

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

x,dėl artėjančio 
žmones į kapus, 
antradienį, 2017 

rasta Martino 
motina

Padaugėjo su “Šalčiais” 
Gretimos Ligos

• Pereitą savaitę Brooklyne 
56 susirgo plaučių uždegimu 
ir 3 influenza, šios ligęs, kaip 
sako sveikatos komisionierius 
dr. Rice, pavojingos tuomi, 
kad jos prasideda panašiai 
paprastiems “šalčiams” ir dėl
to daugelis jas užleidžia, ne
paiso.

Taip pat padaugėjo susirgi
mai kokliušu ir škarlatina.

Nuo visokių priežasčių mirė 
468; keturi žuvo auto nelai
mėse.

Gimė per savaitę 789.

Teisėjas Wingate patvarkė, 
kad svetimos šalies piliečio 
turto Amerikoj negali gaut ta 
valstybė, tik giminės. Byla 
lietė Vokietijos žydo turtą, 
kurio Vokietijos konsulas bu
vo pareikalavęs.

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

- GRUEN
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 ... pašitikiami ir 
akuratni. Nuo <$24.75 ir aukštyn.

LAOREL . . . 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold filled, Guildite bjek , . $24.75

Special Rates per Week
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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

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

Su šiuom skelbimu gausite nuolaida.

Telephone
Fagg 2-5043

Įsteigta jiuo 1892 metų
701 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
tarpe Graham ir Manhattah Avės.

Tel.: Stagg 2-2178

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PLĄINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISN1UOTAS GRABORIUS
660 Grand Street • Brooklyn, N. Y.

• Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

CHIEF . . . 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold filled case, Guildite- back, $24.75

NOTARY
PUBLIC

Rengia Dr. Martin Luther Draugystė
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 4 NOVEMBER

Lietuvių Amerikos Piliečiu Kliube
280 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare Tikietas $1.50

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAM

Gerbiamieji! širdingai kviečiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti Aloj vakarienėj. Galėsite linksmai praleisti laiką prie ska
nių valgių ir gėrimų; pasikalbėti su savo draugais bei pažįstamais 
ir Įsigyti naujas pažintis. Liuteriečiai visuomet priima publikų gra
žiai. Apart gero alaus ir valgių, išgirsite ir dainų, kurias sutelks 
duetlstai P. GRABAUSKAS ir A. VELIČKA.

KOMISIJA £
Pi

FURMAT CO. Inc
Dąalers in

Furniture and Bedding

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

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

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitoki daiktai reikalingi prie lovų.

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

EVergreen 4-7911
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