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“RAUDONŲJŲ” ĖDIKAS
KONGRESMANAS VARTO

JA FALŠYVĄ VARDA

Boston, Mass. — Kalbė
damas minėjime Sovietinės 
Revoliucijos 22-jų metų su
kakties, Earl Browder, ge- 
neralis sekretorius Ameri
kos Komunistų Partijos, ra
gino šios šalies darbo žmo
nes kovot, kad prezidentas 
Rooseveltas neįveltų Ameri- 

> ką į karą. Rooseveltas, per- 
« varydamas kongrese tari

mą praleist ginklus Euro
pos karui (reiškia, Angli
jai ir Francijai), jau pamir
šo savo be pusiškumą. Jis 
išsižada ir buvusių savo 
“laisvųjų svajonių,” tyliai 

. užgindamas p e r s e kiojimą 
komunistų.

Bijo Revoliucijos
Buržuazija bijo, kad im

perialistinis karas Europoj 
gali privest prie socialisti
nės revoliucijos. O Ameri
ka, nors politiniai atsiliku
si, bet pramoniškai-ekono- 
miniai labiausia pribrendus 
tokiai revoliucijai. To bijo- 

' darni, Amerikos valdovai 
pradeda vis atviriau perse
kiot komunistus.

Net buvusioji republiko- 
nų valdžia numetė šalin 
kaltinimą, kad Kom. Par
tijos sekretorius E. Brow
der andai išsiėmęs sveti
mais vardais pasportus už
sienin važiuot. Bet dabarti
nė demokratų valdžia jį 
areštavo, pagal pareikalavi
mą Dieso komisijos nario, 
republikono kongresmano, 
kuris yra pats falšyvai pa
sivadinęs svetimu vardu, J. 
P. Thomasu.

Jo tikras vardas yra John 
- Parnell Feeney. Jis airys 
* katalikas, bet taipgi dėl po

litikos pasivadinęs protes- 
tonu ir masonu, kaip kad 
dabar aikštėn iškėlė Earl 
Browderis.

Amerikoj yra įstatymas, 
kuris uždraudžia svetimu 
vardu užimt valdišką vietą 
ir nesavu vardu imt iš jos 
algą. Bet Feeney kreivai 
prisiekė svetimu vardu, už
imdamas kongresmano vie
tą; o Roosevelto valdžia to 
visai nemato.

Nuskendo Graikijos Laivas

London. ,— Susprogo ir 
nuskendo prekinis Graiki
jos laivas “Embiricos,” 5,- 
295 tonų įtalpos, bevežda- 
mas grūdus į Belgiją. Neži
nia, ar jis buvo submarine 
torpeduotas, ar užplaukė 
ant povandeninio sproginio. 
Visi jo jūrininkai išgelbėti 
ir perkelti į Angliją.

Californija Ištrėmė 7 Pa-, 
vargelius, Kurie be Cento 
Atvyko iš Kitos Valstijos

Hanford, Calif. — Vieti- 
* nė valdžia išvijo iš Calif or- 

nijos septynis skurdžius, at
vykusius iš Missouri valsti
jos, tai našlę Beulą George 
su šešiais mažais vaikais.

Jeigu jinai, pagal valdi
ninkų įsakymą, nebūtų išsi
krausčius su tais našlai
čiais, tai būtų įkalinta še
šiems mėnesiams.

Taip baust reikalauja Ca- 
lifornijos įstatymas tokius, 
kurie neturėdami gana pi
nigų įvažiuoja į Calif, vals
tiją.

ORAS. —Laukiama, gied-
* ros.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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SSRS SIŪLO LIETUVAI LIETUVIUS UŽ KITATAUČIUS
©•

SOVIETAI ŽADA LIETUVAI 100,- 
000 LIETUVIŲ MAINAIS UŽ TIEK 

PAT BALTARUSIU IR ŽYDU
Maskva. — Neoficialiai 

pranešama, jog Sovietų val
džia pasiūlė Lietuvai, kad 
100 tūkstančių lietuvių per
sikraustytų į Lietuvą iš bu
vusios “lenkiškos Baltarusi
jos,” iš Sovietam tekusio 
Vilnijos ploto, mainais už

Indijos Žmonės Vis 
Griežčiau Nusista
tė prieš Angliją
London. — Anglijos ka

raliaus atstovas Indijoj, 
lordas Linlitgow pranešė 
savo valdžiai, kad jis derė
josi su Indų Kongreso ir 
Indijos Mahometonų Sąjun
gos vadais apie to krašto 
sandarbininkavimą su An
glija šiame kare; bet dery
bos iškriko.

Lordas Linlitgow sako, 
jog Indijoj vystosi judėji
mas “stačiai priešingas” 
Anglijai. Jis grasina įvest 
karišką stovį prieš indus 
gyventojus (kurių ten yra 
350 milionų).

50,000 Lėktuvų Anglijai 
Ir Francijai iš Amerikos

London. — Kariniai An
glijos ir Franci jos koman- 
dieriai tikisi, kad jie galės 
gaut pirkt iš Amerikos iki 
50 tūkstančių karo lėktuvų.

O Vokietija dabar turinti 
kelioliką tūkstančių lėktu
vų, bet didesnė Jų pusė esą 
nusenę arba kitaip netikę 
šiandieniniam karui.

Talkininkų Karo Laivai 
Lydės Amunicijos Laivus

Paryžius. — Čia atvykęs 
Anglijos laivyno ministeris 
Winston Churchill tariasi 
su Francijos laivyno mi- 
nisteriu Campinchi, kaip tų
dviejų šalių kariniai laivai 
turėtų lydėt namo jųdviejų 
prekinius laivus, kuriais 
bus gabenama ginklai ir 
amunicija iš Amerikos.

Mussolini Didina Armiją

Roma. — Mussolinis įsa
kė padidint ir sustiprint 
Italijos armiją, kad jinai 
būtų iš anksto priruošta 
“bet kokiems netikėtiems” 
įvykiams.

Italijos fašistai tylomis 
praleidžia dvejų metų su
kaktį nuo sutarties pasira
šymo prieš Komunistų In
ternacionalą.

THE LITHUANIAN DAILY

lygų skaičių baltarusių ir 
žydų, kurie persikeltų iš 
Lietuvos į Sovietų žemę.

Sakoma, kad jau veda
mos derybos tarp Lietuvos 
ir Sovietų dėlei apsimainy- 
mo tokiais gyventojais.

Švedija ir Anglija 
Kursto Suomiją At
mest SSRS Sąlygas

Maskva. — Vėl laikinai 
pertrauktos derybos tarp 
Suomijos (Finijos) atstovų 
ir Sovietų komisarų pirmi
ninko Molotovo. Sovietai 
nori, kad Suomija leistų 
jiem įsteigt savo laivyno 
stovyklą Hangoe pusiausa- 
lyje, iš kur galėtų apgint 
Leningradą nuo priešų karo 
laivų. Bet Suomija, kursto
ma Švedijos ir Anglijos, vis 
dar atmeta šį Sovietų pa
siūlymą, nors jeigu jis bū
tų priimtas, tai tarnautų ir 
pačios Suomijos apgynimui. 

■’ Suomijos atstovai dabar 
vėl kreipėsi į savo valdžią 
su klausimu: kas daryt?

IR USA ŠILDOSI PRIE 
KARO UGNIES

Maskva. — Komunistų 
Internacionalo pareiškimas, 
išleistas minėjimui Sovietų 
22-jų metų sukakties, sako, 
be kitko, jog ir Jungtinės 
Valstijos “šildosi rankas 
prie karo ugnies:” Ameri
kos kapitalistai pelnosi iš 
kruvino ginklų ir amunici
jos biznio.

O Roosevelto politika vis 
labiau išsišoka prieš Sovie
tus, kuomet Sovietai siau
rina karą ir stengiasi, kad 
jis kuogreičiausiai būtų 
baigtas.

NAZIAI SULAIKĖ LAT
VIJOS LAIVĄ

Stockholm, Švedija.—Ną- 
ziai suėmė Latvijos laivą 
“Riga,” 1,207 tonų įtalpos, 
kuris gabeno pašto siunti
nius į Angliją ir Franci ją 
ir įvairius “naminius” reik
menis lenkam, pabėgusiem 
į Franci ją.

Naziai užgrobė pašto 
siuntinius ir kai kuriuos 
lenkam skiriamus daiktus; 
bet patį laivą po devynių 
dienų paleido.

London. — Anglų biznie
riai ir spauda skundžiasi, 
kad sauvališka karinę Ang
lijos cenzūra kenkia bizniui 
ir perdaug varžo ir mulki
na laikraščius.

“Ham and Eggs” Pensijų 
Balsavimai Californijoj 
9- - - -San Francisco, Cąlif. — 

Šį antradienį Californijos 
piliečiai balsuoja vadinamą
“ham and eggs” sumanymą. 
Tas sumanymas reikalauja 
mokėt po 30 dolerių pensi
jų kas savaitė kiekvienam 
valstijos piliečiui bei teisė
tam jos gyventojui, kuris 
yra sulaukęs virš 50 metų 
amžiaus.

Tai jau antras balsavi
mas Californijoj šiuo klau
simu. Pirmame balsavime 
pernai lapkričio mėnesį 
1,143,670 piliečių balsavo už 
tokias pensijas, o prieš jas 
padavė balsus 1,379,999 pi
liečiai. Spėjama, kad pensi
jų šalininkai dabar laimės 
daugiau balsų.

Maskva. — Italijos bur
žuazija tik laukia patogios 
valandos pulti ir pasinau
doti karo grobiais, kaip sa
ko Komunistu Internaciona- 
lo/Manifestas.

NAZIAI SMARKIAU NAI
KINSI TALKININKŲ IR 

KONTRABANDOS LAIVUS

Berlin. — Kad Amerika 
jau praleis ginklus ir amu
niciją Anglijai ir Francijai, 
tai Vokietija pradės smar
kiau veikt savo submari- 
nais ir kitais kariniais lai
vais prieš talkininkų laivus, 
gabenančius karo reikme
nis. Naziai jau mažiau ce
remonijų tedarysią ir su be- 
pusiškų šalių laivais, ve
žančiais k o n t r abandiškas 
medžiagas Anglijai ir Fran
cijai.

Kai kurie nazių vadai 
gailisi, kad vokiečiai nenu
skandino k o n t r a bandišką 
Amerikos laivą “City of 
Flint.” Nes dabar, kai Nor
vegija atėmė šį laivą iš na
zių ir pervedė jį ameriko
nams, tai karinės medžia
gos iš to laivo gal dar tek
siančios Anglijai.

Amerikos Ginklai Talkinin
kam Reiškia Tiek, Kaip 
800 Tūkstančių Kareivių

Berlin. — Nazių laikraš
čiai kaltina Roose veltą, kad 
jis kalbėjo už taiką, bet•< da
bar parėmė talkininkų ka
rą, pervarydamas Ameri
kos kongrese tarimą pra
leist ginklus \ ir amuniciją 
Anglijai ir Francijai. Pa
sak nazių, tai Amerikos ka
pitalistų troškimas “pasi- 
pelnyt iš kraujo” paėmė 
viršų ant Roosevelto skelb
tų taikos idealų.

Skaičiuojama, jog talki
ninkai, gaudami tų karo 
reikmenų is Amerikos, ga
lės paimt dĮar 800,000 vyr 
rų iš karinių savo fabrikų 
ir pasiųst juos į frontą 
prieš Vokietiją.

KOMUNISTU INTERNACIONALAS ŠAUKIA PASAULIO 
DARBO ŽMONES KOVON PRIEŠ IMPERIALISTINĮ KAR& 
NUPLĖŠIA KAUKES IR NUO ‘DEMOKRATIŠKU’ GROBIKU
Maskva.— Komunistu In

ternacionalo Pildomasis Ko
mitetas, minėdamas 22-jų 
metų sukaktį didžiosios so- 
cialistinčs-sovietinės Spalių 
Revoliucijos, išleido mani
festą, kur atsišaukia į pa
saulio proletariatą ir visus 
darbo žmones kovot prieš 
imperialistinį karą, prieš jo 
rėmėjus ir prieš išnaudoto
jus.

Manifestas nurodo į di
džius Sovietų darbo žmonių 
laimėjimus pramonėje, lau
ko ūkyje, Sovietų galybės 
išauginime, tautų klausimo 
išsprendime, gyvenimo už
tikrinime, jo gerėjime ir 
džiaugsme, ir kreipia atydą 
į tai, kas, iš antros pusės, 
dedasi kapitalistiniame pa
saulyje:

J a p o n i jos imperialistai 
jau daugiau kaip treji me
tai drasko kūną Chinijos, 
kovojančios už nepriklauso
mybę.

“Karas vedamas pačioj 
Europos širdyj. Anglijos, 
Francijos ir Vokietijos val
dančiosios klasės kariauja 
dėl viešpatavimo pasauly
je,” sako Komunistų Inter
nacionalo manifestas:

“Trys turtingiausių vals
tybių: Anglija, Francija ir 
Jungtinės Valstijos, valdo 
svarbiausius pasaulio kelius 
ir rinkas. Jos yra pagrobu
sios didžiausius žaliųjų me
džiagų šaltinius... Jos lai
ko pavergusios daugiau 
kaip pusę visos žmonijos. 
Išnaudodamos prispaustą
sias tautas, jos pridengia tą 
išnaudojimą apgavingu de
mokratijos šešėliu, kad ga
lėtų lengviau prigaudinėt 
minias žmonių.

“Prieš jų (šių trijų vals
tybių) viešpatavimą pasau
lyje kovoja kitos kapitalis- 
tinęs šalys, kurios pačios 
siekia to viešpatavimo.

“Štai kur tikroji prasmė 
šio karo, kuris yra neteisin
gas, reakcinis, imperialisti
nis karas,

“Darbininkų klasė negali 
remt tokio karo.

“Buržuazija per ilgus me
tus rengėsi šiam karui. Ji
nai rengėsi per intrigas ir 
provokacijas prieš Sovietų 
žemę... per užpuolimą 
Ethiopijos ir Chinijos. Bur
žuazija tiesioginiai priruo
šė kara per Municho sutar
tį.”

Šio karo tikslas yra iš
brist iš kapitalitinės “tvar
kos” beviltingų priešatara- 
vimų ir krizio.

Sovietai daugiau kaip per 
dvidešimt metų dėjo visas 
pastangas taikai išlaikyt; 
bet kapitalistinės valdžios 
atmetė visus Sovietų pasiū-

lymus ir vis fanatiškai sten
gėsi atitvert Sovietų Są
jungą nuo pasaulio.

“Jos kurstė Lenkiją prieš 
Sovietus. Kuomet jos vedė 
derybas su Sovietų Sąjun
ga, tuo pačiu laiku jos iš 
pasalų siundė Vokietiją 
prieš Sovietų šalį.

“Sovietų Sąjunga, pada
rydama nepuolimo sutartį 
su Vokietija, tuomi suardė 
pasalingusi planus tų karo 
provokatorių prieš Sovie
tus.

“šia sutarčia Sovietai iš
gelbėjo savo žmones nuo 
kruvinų žudynių ir susiau
rino dirvą europinio karo 
gaisro.

“O kai iškriko Lenkijos 
valstybė, tas tikras tautų 
kalėjimas, tai Sovietų Są
junga ištiesė pagalbos ran
ką broliškoms tautoms Va
karinėje Ukrainoje ir Va
le a r i nėję Baltarusijoje... 
Jinai davė joms teisę pa
čioms nusispręst, kokios po
litinės ir visuomeninės tvar
kos jos nori, ir suteikė 
joms tautinį apsisprendimą.

“Sovietų Sąjunga, pada
rydama tarpusavio pagal
bos sutartis su Estonija, 
Latvija ir Lietuva, apgynė 
šias šalis nuo grobikiškų 
pasimojimų iš imperialisti
nių valstybių pusės.

“Sovietų Sąjunga, ati
duodama Lietuvai Vilniaus 
miestą, užgrobtą Lenkijos 
generolų 20 metų atgal, tuo
mi davė didžiausį pavyzdį 
to, kaip Sovietai gerbia ma
žųjų tautų teises.”

Sovietų Sąjunga pastoja 
kelią imperialistų intri
goms, kurie nori įtraukt į 
karą ir Balkanų šalis ir 
Baltijos kraštus, besisteng
dami paverst Europos karą 
į pasaulinį karą.

Darbo žmonės turi at
mest veidmaįnišką “tautos 
vienybės” obalsį, kurį skel
bia pelnagrobiai, imperia
listai ir jų tarnautojai so
cialdemokratų vadai.

Tai Francijos socialdemo
kratų vadai Blumai, šauk
dami atsteigt Pilsudskio 
Lenkiją, išreikalavo, kad 
valdžia tūkstančiais areš
tuoja komunistus ir stato 
juos į karo teismus. Tai jie 
suardė liaudies frontą. Pa
našiai tarnauja savo buržu
azijai ir Anglijos Darbe 
Partijos vadai.

Darbininkai turi vienytis 
bet atsimesdami nuo tokiu 
vadų; jie turi vienytis iš 
apačių ir sutartinai veikt’ 
prieš grobikų karą.

“Anglijos lordai palaike 
reakciją visose penkiose 
pasaulio dalyse. IŠsigarsi- 
nusieji Francijos demokra
tai meta į kalėjimą'komu-

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

nistus seimo atstovus, nu
slopina komunistinę spaudą 
ir panaikina politines lais
ves.

“Tai ne už tautų laisvę 
jie kovoja, bet už tautų pa
vergimą. Ne už demokrati
jos išlaikymą nuo fašizmo, 
bet už reakcijos laimėjimą. 
Ne už pastovią taiką, bet 
už naujus imperialistų lai
mėjimus, gręsiančius nau
jais karais.

“šalin imperialistinį ka- 
ra!

“Reikalaukite tuoj sus
tabdyt šį grobikišką, netei
singą, imperialistinį karą!

“Duonos, teisių ir laisvės 
darbo žmonėms!

“Tegyvuoja broliška są
junga viso pasaulio darbi
ninkų !

“Tegyvuoja Sovietų Są
junga, tvirtovė taikos, lais
vės ir socializmo, tėvynė vi
su šalių darbo žmonių!”

PRANCŪZAI TURĖSIĄ UŽ* 
LEIST SAVO TVIRTOVĘ 

MIESTĄ NAZIAM

Paryžius. — Naziai ka- 
nuolėmis iš Warndt miško 
nuolat bombarduoja Forba- 
chą, pramonišką francūzų 
miestelį su tvirtove.

Šaudydami toli mušan- 
čiomis kanuolėmis per For- 
bachą, jie užkirto francū- 
zams visus keturis susisie
kimo kelius su tuom tvir- 
tovišku miesteliu.

Forbachas randasi gilioje 
alkūnėje t a rp vokiečių 
Warnd miško ir St. Arnual; 
ir patys francūzų koman- 
dieriai pripažįsta, kad sun
ku būtų apgint tą miestelį, 
nors jis ir labai svarbus 
francūzam iš strateginio at
žvilgio. Jam gręsia apsupi
mas iš vokiečių pusės.

Forbacho gynimas- kaš
tuotų francūzam perdaug 
gyvybių, sako jų komandie- 
riai.

Smarkiai Pakilus Ame
rikos Pramonė '

New York. — Pagal Wall 
Stryto skaitmenis, tai Am
erikos fabrikai ir dirbtuvės 
dabar pagamina daugiau 
dirbinių, negu bet kada nuo 
1929 metų smarkiausios 
darby metės, ir 28 procen
tais daugiau negu pernai 
spalių mėnesį. Gamyba da
bar eina 20 procentų aukš
čiau negu 1923-25 metais.

(Bet bedarbių vis yra 
virš 10 milionų.)

London. — Anglai su pil
na karine pagarba ir su na
zių svastikine vėliava palai
dojo du žuvusius Vokietijos 
lakūnus.
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Po 22 Metą
Laimingi mes, kurie turėjome progos 

per pastaruosius 22 metus būti liudyto
jais, kaip kūrėsi, stiprėjo ir plėtėsi so
cialistinė sistema vienam šeštadalyj pa
saulio. Įdomesnis žmonijos istorijoj lai
kotarpis vargiai ,ar kada nors bebus.

Tik atsiminkim lapkričio 7 dieną, 1917 
metais. Atsiminkim, kaip, ant rytojaus, 
per visą pasaulį nuskambėjo žinia, kad 
Sovietai paėmė galią į savo rankas, Ke
renskio valdžia nuversta; naujoji Leni
no vadovaujama Sovietų vyriausybė ves 
Rusiją ir pasaulį prie taikos, ves Rusi
jos žmones į socializmą’...

“Fanatikas. Leninas,” skelbė tuomet 
Sovietų priešai, “žada kurti socializmą 
carizmo ir karo nualintoj šalyj, nemok
šų šalyj, toliausiai atsilikusioj progrese 
šalyj!... Kur girdėta!... Tai sapnas, 
iliuzija!... ”

Bet buvo žmonių, — milijonai jų,— 
kurie giliai tikėjo tuomet Sovietų skelb
tais obalsiais, nes jie tikėjo Markso ir 
Lenino mokslu. O gal tūli mokslinio su
pratimo apie tai ir mažai teturėjo, ta
čiau jie gaivaliniai nujautė, kad senajam 

-pasauliui ateina galas, kad jo vietoj turi 
gimti naujasis pasaulis, — pasaulis be 
karų, be vargų; pasaulis, kuriame kiek
vienas žmogus galėtų jaustis žmogumi 
ir gyventi be baimės, laisvai, saugiai.

Ir tasai pasaulis gimė. Tie milijonai 
žmonių nenusivylė. Šiandien lapkričio 7 
d. naujasis pasaulis mini savo 22-metines 
sukaktuves.

Ir va, po 22 metų, tam šeštadalyj pa
saulio, kur kadaise viešpatavo skurdas, 
tamsa, melas, priespauda, šiandien žydi 
gerbūvis, gausa, mokslas, literatūra, me
nas, laisvė, tarp žmonių taika!...

Šiandien ten viešpatauja socializmas ir 
visas kraštas žengia į aukštesnį visuome
ninį laipsnį,—komunizmą.

Daug buvo išgyventa, daug patirta per 
tą laikotarpį. Nėra abejonės, kad, kai ki
tuose kraštuose žmonės pataps savo gy
venimo viešpačiais, dės pamatus naujai, 
socialistinei sistemai, jiems bus labai 
lengva tatai padaryti, nes jie bus pasi
sėmę milžiniškų pamokų iš Sovietų Są
jungos prityrimų.

O kad kituose pasaulio kraštuos gali 
neužilgo būti perversmai, tai mažai ten
ka abejoti. Argi žmonės ilgai kęs tokias 
skerdynes, kokios šiandien eina Europoj, 
kokias suruošė Anglijos, Vokietijos ir 
Francijos plėšikai?!

Per tuos 22 metu tarptautinėj politi
koj Sovietų Sąjungos vyriausia šūkis 
kaip buvo taip ir tebėra: TAIKA! Kai 
tik Sovietai įsisteigė, Leninas pirmutinis 
tąjį obalsį iškėlė ir paskelbė visam pa
sauliui, kuris tuomet maudėsi imperia- 
listinėj kraujo jūroj.

Tasai obalsis niekad neišdilo Sovietuo- 
. se. Mirus Leninui, jo patsai geriausias 
• mokinys, Stalinas, tąjį obalsį nuolat ir 
nuolat kartojo ir sulyg tuo obalsiu So
vietų vyriausybe ir Komunistų Partija 
nustatė SSSR tarptautines gaires.

Matydama, tačiau, pasaulio imperialis- 
tus-plėšikus nuolat besiginkluojant ir 
tuos ginklus galandant prieš Sovietus, 
socialistinio krašto vyriausybė nesnau
dė ir pati: ji ginklavo visą kraštą. Pa
sėka to šiandien yra tokia: Sovietų Są
junga galingiausia valstybė Europoj. Ji 
galingiausia ne tik todėl? kad gerai gin
kluota, kad Raudonoji Armija išmokslin
ta ir žino už ką ji kariaus, jei reikės,

bet ir todėl, kad šalis ekonominiai aukš
tai prasisiekė, ir, svarbiausia, kad visos 
Sovietų Sąjungos tautos yra susijungu
sios plieninei! vienybėn savo kraštui gin
ti, jei priešas ant jo kėsintųsi.

Štai, kame keri Sovietų Sąjungos stip
rybės paslaptis!

Todėl šiandien, kai trys imperialisti
niai kraštai kariauja, Sovietų Sąjunga 
stiprina taikos orbitą rytinėj Europoj; 
į taikos bloką, į tąją taikos orbitą jinai 

. traukia visas tautas ir tauteles, kad su
darius draugiškiausius su jomis santy
kius, kad neprileidus imperialistams su
drumsti taikos ramybę Rytų Europoj, 
kad paveikus į vakarinius, kraštus—An
gliją ir Franci ją ypatingai,—kad ir jos 
greičiau baigtų pradėtąją žmonių sker- 
dynę. į .

Mes, lietuviai darbo žmonės, nepapras
tai džiaugiamės, kad į tą taikos orbitą 
įėjo ir Lietuva. Mes džiaugiamės, kad ji 
padarė bendrą apsigynimo sutartį su So
vietų Sąjunga. Mes džiaugiamės, kad ji 
atgavo savo sostinę Vilnių. Mes džiau
giamės, kad visas Lietuvos žmonių gyve
nimas nuo šio laiko artimiau susieis su 
socialistinio krašto žmonių gyvenimu. 
Mes šiuo metu puikiai žinome, kad So
vietų Sąjungos žmonių laimė ir gerbū
vis pastiprins ir Lietuvos žmonių laimę 
ir gerbūvį, ir priešingai.

Smagu, kad tas viskas atsitiko daug 
maž tuo metu, kai galingasis Lietuvos 
kaimynas švenčia savo 22 metų sukaktį, 
o Lietuva ruošiasi švęsti savo nepriklau
somo gyvenimo 22 metų sukaktį su savo 
sostine Vilniumi.

Francijos. Jis mobilizuoja milijonus 
žmonių mirti “už demokratiją.” Kovoja 
už demokratiją, bet tos demokratijos pa
čioj Francijoj šiuo metu nėra nei šešė- 

i lio! Kuogi šiandien Vokietijoj yra blo
giau, kaip Francijoj?

Francijos socialistai, visuomet rėmę

buržuaziją, teberemia ją ir šiandien. Jie 
ne tik remia šį imperialistinį karą, bet 
dargi padeda Daladieriui gaudyti komu
nistus, padeda juos persekioti.

Na, o Amerikos socialistai palaiko 
Francijos socialistus!

Sukako Dvidešimts Du Metai

V. I. Leninas
Lapkričio 7 dieną sukanka! 

22 metai, .kaip Sovietų Sąjun
goj gyvuoja darbo žmonių ga
lia. Sovietų tvarka, darbo žmo
nių tvarka jau išgyvavo dvide
šimts du metus apsupta kapita
listinio pasaulio, kuris kiekvie-

Statyba Kapitalizmo 
Apsupime

Kada Sovietų Rusijos Rau
donoji Armija nugalėjo priešus, 
tat šalis stojo prie darbo, kad 
išbudavojus naują gyvenimą. 
Daug ir sunkaus buvo darbo. 
1926 metais Sovietų Sąjunga 
jau galėjo pasigaminti tą, ką 
Rusija galėjo pasigaminti pirm 
karo, pirm caro ir užsienio im
perialistų nualinimo krašto.' 
1928 metais Sovietų Rusija iš
dirbo Pirmą Penkių Metų Pla
ną ir pagal jį stojo darban.! 
Kiekvieną metą buvo atidaryta 
šimtai naujų milžiniškų fabri
kų, dirbtuvių, elektros gamini
mo stočių, anglies kasyklų ir
.kitų įmonių. Į keturis metus 
pravedė Penkių Metų Planą 
įsteigiant per 5,000 naujų svar
bių įmonių. Per tą laiką Sovie
tų šalis pakilo ant aukšto laip
snio kultūra ir apšvieta. Dėl 
septyniolikos tautų ir tautelių

J. Stalinas 

buvo išrastas raidynas, kurios
pirmiau jo neturėjo. Išsiplėtė 
mokyklų, universitetų tinklas; 
Sovietų laikraščiai ir knygos 
uzeme pirmą vietą pasaulyj, 
šimtai tūkstančių jaunų vyrų 
ir moterų baigė įvairius moks

Dar Dėl Miestavą New Y orka 
Rinkimą

Stambioji New Yorko spauda šių metų 
miestavuose rinkimuos pasirodė, kas,jai 
iš tikrųjų rūpi: ji veda stiprią kampani
ją už Amerikos-Darbo Partijos kandida
tus, statomus į teisėjus ir miesto tary
bos narius. To niekad pirmiau dar nėra 
buvę. Kodėl gi taip elgiamasi? Vyriau
siai todėl, kad kiekvienas kandidatas, ku
rį stato Amerikos Darbo Partija savo 
sąrašuose, yra pasisakęs už imperialisti
nį karą Europoj, ir pasisakęs prieš ko
munistinį judėjimą. Daugiau: kiekvienas 
tų kandidatų yra pasisakęs prieš kiek
vieną žmogų, katras priešingas imperia- 

- listiniam Europos karui. Štai, kodėl tieji 
kandidatai susilaukė tokio šilto priėmi
mo ir agitacijos iš stambiosios kapitalis
tinės spaudos.

Podraug toji pati spauda nepaprastai 
daug rašo prieš vieną kandidatą, kuris 
kandidatuoja ir yra sąraše, nepriklauso
mai,—prieš Michael Quill. Kodėl prieš šį 
žmogų toji spauda taip daug šūkaloja? 
Todėl, kad šis vyras pasisakė prieš im
perialistinį karą, todėl, kad jis nesutiko 
su Amerikos Darbo Partijos lyderių pa
tiekta rezoliucija, kuri Europos karą už- 
giria ir kuri, netiesioginiai, agituoja, kad 
Amerika būtų įtraukta į tą skerdynę!

To akiregyj, kiekvienas balsuotojas 
turi padaryti savo išvadas. Kiekvienas, 
kuris balsuos Bronxe, privalo paduoti sa
vo balsą už Michael Quill.

Kiekvienas, balsuotojas taipjau savo 
protestui pareikšti prieš Amerikos į ka
rą stūmėjus, privalo įrašyti sekančių 
kandidatų vardus į balotus: Peter V. 
Cacchione,— Brooklyne; Israel Amter— 
Manhattane; Isador Begun,—Bronxe, ir 
Paul Crosbie—Queens.

Šitie kandidatai yra komunistai. Jie, 
tačiau, tapo išmesti iš balsuotojų sąrašo 
be jokio pagrindo,—todėl, kad jie kovoja 
prieš karą, kad jie turi aiškią programą 
bendram miesto žmonių gyvenimui pa
taisyti. •

Jei tik jie gaus užtenkamai balsų, jei 
tik užtenkamai balsuotojų bus, kurie 
įrašys jų vardus į balotus, tai jie, einant 
New Yorko miesto padavadijimais, bus 
išrinkti ir eis savo pareigas miesto tary
boje.

Ir Jie Demokratiją Gina!
Francijoj šiuo metu verda žiauri re

akcija. Komunistų Partija uždaryta. 
Parliamento nariai komunistai areštuoti 
(kiti slapstosi), darbo unijų veikėjai, 
kairesnių pažiūrų, persekiojami. Komu
nistais bandoma • apšaukti visus, kurie 
tik pasisako už taiką.

Daladieras valdo Franci ją. Nuo jo vis
kas šiandien priklauso. Jis viešpats

lioj progoj, kiekvienoj valan
doj tykojo ir tykoja, kad su
naikinti tą pirmą darbo žmo
nių valstybę..

Sovietų Sąjungos gyvavimo 
sunkus buvo kelias. Kada 1917 
metais, lapkričio 7 dieną, Rusi
jos darbo liaudis, vedama Bol
ševikų Partijos, nuvertė buržu
azijos ir dvarponijos viešpata
vimą, įsteigė Sovietų valdžią, 
tai liaudis gavo trijų metų karo 
baisiai nuteriotą kraštą. Dideli 
Rusijos plotai buvo užimti vo-| 
kiečių ir austrų, transportas 
sugriautas, industrija parali-. 
žuota, laukai prastai įdirbti ir 
nuvalyti, duonos ir .kitų gyveni
mo reikmenų stokavo.

Bet darbo liaudis nenusimi
nė. Ji energingai stojo darban, 
ka.d atbūdavo jus industriją, 
kad pradėjus budavoti naujai 
gyvenimą. Idant tą padaryti, 
tai pirmiausiai Sovietų valdžia 
pasiūlė baigti Pirmą Pasaulinį 
Karą (1914-1918 metų karą). 
Bet 1917 metų gale ir 1918 me
tų pradžioj dar galingas buvo 
Vokietijos ir Austro-Vengrijos 
imperializmas. Vokietijos ir 
Austrijos armijos gulė ant jau
nutės Sovietų respublikos, gro
bė naujus plotus. Tik tolimes
nė bolševikų propaganda ir agi
tacija pakirto kaizerio armijos 
galybę.

Nors pasibaigė caro pradė
tas karas su Vokietija, Austri
ja, Turkija ir Bulgarija, bet jis 
dar ilgai nesibaigė Sovietų 
Respublikai. Anglijos ir Fran
cijos, Amerikos ir Italijos, Ja
ponijos ir Lenkijos imperialis
tai tuojaus atėjo caristams ge
nerolams į pagelbą. Jie sukur
stė ir vakarų šaleles, kurios tik 
dėka Bolševikų Partijos revo
liucijai atgavo savo tautinę 
laisvę, Suomiją, Estoniją, Lat
viją ir Lietuvą karui prieš So
vietus. Jeigu jos neturėjo už
tektinai jėgų užduoti skaudesnį 
smūįį, tai jos tarnavo stam
biems imperialistams ir rusams 
kontr-revoliucionieriams, kaipo 
bazės užpuolimui. Taip, iš Es- 
tonijos kelis kartus Leningra
dą puolė generolo Judenieio 
gaujos, iš Latvijos generolo von 
der Goltzo ir rusų baltagvar
diečio Berman-Alovo.4 1920 me
tais Anglijos ir Francijos im
perialistų remiama Lenkijos 
ponija pabandė- nuversti Sovie
tų Sąjungą, bet ji buvo atrem
ta, o Raudonoji Armija dasirito 
net iki Varšuvos. Per keturis 
metus Sovietų Rusija mušėsi 
įvairiuose frontuose, kol apsi
gynė, kol iškovojo sau atsi
kvėpimą, . kol gavo progą huda- 
voti socializmo tvarką..

“Laisvės” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujy Skaitytojų
Philadelphia jau antroje vietoje ir visai arti pirmos 

vietos. Stripeika pasiliko ketvirtoje vietoje. Bet žino
kime, kad Stripeika dar tebėra tuom, kuom jis buvo 
praėjusiuose vajuose. Jis šoka dideliais šuoliais.

Šiandien kontestantų surašąs stovi šiaip:
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis
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lūs ir pasiekė aukštą techniki
nį išsilavinimą. To pasekmėj 
Sovietų Sąjunga sėkmingai ga
lėjo pravesti Antrą Penkių Me
tų Planą ir dabar vykina tre
čią, išstatant daugiau fabrikų, 
dirbtuvių, nutiesiant daugiau 
kelių, pravedant kanalus tarpe 
jūrų ir upių, pasigaminant įvai
riausius karo reikmenims gin
klus ir gyvenimui reikmenis. IŠ 
atsilikusios šalies Sovietų Są
junga virto galinga industrine, 
apšviesta, kultūringa, bendro 
kolektyvio žemės ūkio apdirbi
mo šalimi. Greta milžiniško , 
pagerėjimo žmonių medžiaginio , 
gyvenimo, išnaikinimo išnaudo
tojų klasių, išaugo ir Sovietų 
Sąjungos apsigynimo jėgos, ku
rios kelis kartus atrėmė pa
saulinių imperialistų karo pro
vokacijas, kaip tai 1929 metais 
chinų generolų provokacijas, 
Anglijos imperialistų išstoji
mus iš Indijos per Chiniją ir 
Afganistaną, Japonijos karo 
žygius 1938 metais prie Chan- 
kufengo ir 1939 metais Mongo
lijos Liaudies Respublikoj.

Tautų Laisvės Politika
Sovietų Sąjunga yra tautų 

laisvės Sąjunga. Sovietų Sąjun
goj yra 111 skirtingų tautų ir 
tautelių. Rusų tauta neturi jo
kių pirmenybių lyginant ją su 
ir labai mažo skaičiaus tauto- 
mis. Sovietų Sąjungoj yra 11 
pilnateisių sovietinių respubli
kų ir 38 autonominės respubli
kos susijungę su kitomis Sovie
tų respublikomis lygiais ir fe- 
deratyviai ryšiais; prie to, yra 
dar ir autonominių tautinių sri
čių. Sovietų Gruzijoj jūs rasite 
viename pulke bent kelių tautų 
kareivius. Ten viena kuopa 
kalba viena kalba, kita—kita, 
trečia kuopa — trečia, o visos 
jos sudaro batalionus, o batalio
nai pulką ir visi pasirengę ginti 
savo tautinę ir klasinę laisvę, 
nes visi lygūs.

Sovietų Sąjungoj 47 skirtin
gose kalbose vaidina operas ir 
visos jos lygios. Sovietų šalyje 
89 kalbomis eina laikraščiai ir ♦ 
knygos ir visos tautos laisvos. 
Todėl Sovietų Sąjunga yra lais
va šalis ne vien nuo išnaudoji
mo, bet ir tautų laisvės šalis, 
kur viena tauta nežino kitos pa
vergimo.

Ir todėl Sovietų Sąjungos už
sienio politika visada buvo ir 
yra už tautų laisvę. Kada Ita
lijos fašistai puolė Ethiopiją, 
tai tik Sovietų Sąjunga nuošir
džiai užstojo ethiopus ir reika
lavo griežtų žingsnių prieš Ita
lijos fašistus. Kada 1938 metais 
Vokietijos naziai pasikėsino 
ant čechoslovakijos, tada Ang
lija ir Francija sulaužė bendro 
apsigynimo sutartis, užmiršo tą 
šalį, o tik Sovietų Sąjunga siū- 
lė praktiškus žygius čechoslo
vakijos išgelbėjimui. Kelis kar
tus Sovietai užstojo Lietuvą, 
kada Lietuvai susidarydavo pa
vojus iš Lenkijos pusės. Kada 
veik tris metus didvyriškai ko
vojo už savo laisvę* Ispanijos 
liaudis, tai tik Sovietų Sąjunga 
nuoširdžiai gelbėjo Ispanijai. 
Dabartiniame Chinijos liaudies 
apsigynimo kare prieš Japoniją, 
tik Sovietai nuoširdžiai gelbė
ja Chinijai, tuo laiku, kada 
Amerikos kapitalistai ginklais 
ir amunicija remia Japonijos 
imperialistus.

Naujas Karas ir Naujos 
Sąlygos 4

i

Kaip tik kapitalįstfinės šalys 
buvo priverstos skaitytis su So
vietų Sąjungos gyyavjmu, taip 
greitai Sovietai pradėjo suda
ryti su savo kaimynais nepuoli
mo ir bendro apsigynimo su
tartis, kad pastojus karui ke
lią, kad išgelbėjus taiką. Sovie
tų Sąjungos vr Vokietijos ne
puolimo sutartis, tai buvo su 
dešimta šalivai tokios rūšies su
tartis- Sovietų ir Vokietijos 
nepuolimo sutartis sudaužė Vo
kietijos, .Italijos, Japonijos, Is
panijos Jr Vengrijos bendrą ka
ro suokalbį karui prieš Sovietų 
Sąjungą, ir tuo pat kartu lo
kalizavo naują Pasaulinį Ka
rą, kol kas nuo jo dar pasta-

(Pabaiga ant 4-to pusi.). x
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Civil Liberties at Stake
TWICE A WEEK

SPORTS-HUMOR-N E W S

f
Ignoring the rights of 21,000 Brooklyn citizens who signed 

election petitions for Peter V. Cacchione, Communist candidate 
for City Council, the Court of Appeals has removed Caechione’s 
name from the ballot on a legal technicality.

But was the question of technical legality the sole interest of 
the court?

Pressure
the voice of
ties and all
in opposition to American involvement in war.

But the courts cannot rule out the desire of the people for
PEACE
JOBS

RELIEF
. nor can they still the voice of the people at the election polls 
in New York today. Under the City Charter, the law of New

OF CLUB ACTIVITIES
‘ EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

t

į 
į 
I
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upon the Communist Party—pressure to suppress 
the people, is a prelude to suppression of civil liber- 
political parties that act in behalf of the people and

American Youth Congress Calls For End 
To Un-American Dies Probe NO BLACKOUT OF PEACE!

Denouncing the Dies Committee. 
for “provoking war hysteria with 
witch-hunting methods,” the Na
tional Assembly of the American 
Youth Congress last Thursday called 
upon its thousands of members to 
circulate a petition, drawn up by 
the assembly, throughout the na
tion’s schools and YMCA’s, calling 

> in
to

of Congressional 
intimidating members Special Notice

and

and
of

of 
in

Students Call for Armistice Day 
Mobilization Against War, for Peace

| Hull O A O, VCl

York (City, every citizen is qualified to write-in the name of his.upon Congress to disband the 
candidate.

The City Charter says:—
”To vote for a person whose name is not printed, on this bal-

quisition-committee as a threat 
democracy.

ofThc National Assembly 
American Youth Congress is

the
com-lot, ivrite his name on a blank line under the names of the can-' posed of representatives of all coo-

didates ,and put
choice you wish

Write-in the
place a number

For Brooklyn: PETER V. CACCHIONE
For Queens: PAUL CROSBIE
For Manhattan: ISRAEL AMTER .
For Bronx: ISIDORE BEGUN
WRITE-IN FOR POLITICAL LIBERTY!

CITY.—A nation-wide Armistice Day mobiliza-NEW Y0RI< 
tion of American students has been called for Friday, November
10, by the Uni
N. Y. C., under the
America.” ,

A 
the 
tions 
“the 
ment, 
and 
every

“—misuse 
power — 
and staffs of such organizations, 
seizing records improperly 
serving faulty subpoenas;

“—conduct of un-American 
unjust hearings, acceptance
hearsay, slander and surmise in
stead of evidence and

“provoking a war hysteria with 
witch-hunting methods;

“Whereas such conduct on the 
part of the Dies Committee tends 
to discredit the work of all other 
Congressional committees and 
weaken public confidence in the 
functioning of democracy:

“Resolved that we the under
signed, urge that the Dies Com
mittee be discontinued immed
iately.

“Resolved, also, that we sup
port careful, constructive invest
igation of activities detrimental 
to American democracy, and urge 
public support and Congressional 
appropriation for the LaFollette 
Civil Liberties Committee.”

Every Party member, Y. C. 
member, friend and sypathizer 
the Party is needed for work 
the last lap of the election cam
paign. There is every kind of 
task to be carried out, from last- 
minute canvassing to distribution 
of leaflets. The four candidates 
appeal to all the above mention
ed comrades and friends to 
port at the headquarters of 
Party nearest their residence 
activity.

ISRAEL AMTER, 
Candidate in Manhattan

PETER V. CACCHIONE, 
Candidate in Brooklyn 

ISIDORE BEGUN, 
Candidate in the Bronx 

PAUL CROSBIE, 
Candidate in Queens.

;ed Student Peace Committee, 347 Madison Ave., 
central slogan “No Blackout of Peace for

re- 
the 
for

City of Flint was re

• v r-isigned by?
organ iza-

cal) to students 
majority of the 
of the committee warned that 
threat to American
the threat, to America’s peace 
democracy,
day. In this crisis American 

students must act 
lives, their ideals, 
help to establish, 
a lasting peace based upon securi
ty, justice and democracy for all. 
The crisis is a time for clear, calm 
thinking and con.< 
it is not the tim 
pessimism, prejudi

the
was

a number in the square opposite to show what perating organizations. At 
į meeting where the petition 
drawn up, 35 such organizations, 
plus 12 local Youth Councils, were 
represented.

The petition now being circulated 
is addressed to the Speaker of the 
House of Representatives, Congress 
of

to give him.”
name of your candidate in your borough and 
“1” in front of his name:

Dust Be My Destiny
------------- J.___ L______

work for the 
civil rights, 

Constitution of

Stars to Shine

involve-

becomes greater

to save their 
their future—and 
for all humanity,

Chapter VI
the in

kept his 
his mix-

own!”
The eyes of the jury began to 

soften.
When at last Joe was called to 

the stand he spoke with bitter deli
beration. “If you’re in a hurry, Mis
ter, maybe I can save you a lot of 
time. I didn’t kill the foreman. The 
last time I saw him he was running 
after us ... chasing us ... and he 
stumbled and fell down.”

“If you didn’t kill him...” shout
ed the Prosecutor, “why didn’t you 
come back and clear yourself when 
you found you were accused of mur
der?”

"I 
thing 
truth,
They wouldn’t believe me then. Why 
should I expect them to believe me 
now?"

“Young man,” interposed the

BIG MIKE—assured of 
nocence of Joe — had 
promise to get him out of 

up with the law. He had seen to it
that those who could vouch for him 
were on hand for the trial. The 
Warden from the workhouse was 
there, and the guard who had found 
Charley’s body; Pop, the kindly 
brakeman, who had tried to free 
Joe and the kids, Hank and Jimmy, 
from the railroad detectives, Hank, 
who had read the scarelines in Cali
fornia papers, had ridden the roads 
across the country to be there, and 
good old Nick, of course, was pre
sent.

, The sweltering small town court
room was packed with people— 
most of the men in their shirt 
sleeves. Joe sat surrounded by two 
sheriffs, his lawyer, Pop, Mike and Judge, “this is an American court. 
Mabel. The eyes of the jury were 
on the Prosecutor who was making 
his opening address.

“And the State will prove that 
this boy who drifted into this 
town... a vicious criminal, with a 
record of ten arrests for vagrancy 
and other charges ... who, when ar
rested, was wielding a deadly weap
on ... and who ... when he escaped 
this town had reached the pinnacle 
of his career of crime ... 
blooded murder .., deserves 
preme penalty —to be hung 
neck until he is dead!”

One after another the witnesses 
were called to the stand to be grill
ed—Pop—Hank the 
that Joe 
keeper of 
lish could 
his heart.

“Sure ... I take them in ... I give 
them job. because I remember when 
I come to this country... I’m nobo
dy, too, like Joe ... I want job ... 
somebody help me... I help some
body else ... Many people come to 
me—nobody more honest than these 
two kids...” v

Big Mike, the editor, used 
browbeating on his own, spoke bold
ly of Joe’s loyalty, his devotion and 
his courage and ended by saying, 
"he saved my life at the risk of his

once served time for some- 
I didn’t do. I told ’em the 
and they threw me in prison.

your

“They 
Why

a cold- 
the su- 
by t he

friendless kid 
had befriended and Nick, 
the cafe, whose bad Eng- 
not hide the goodness of

to

Lith, Pole and 
Russian Youth at
IDS Armistice Prog

annual Armistice Day 
to be -held Wednesday 
November 8, 1939 at the 
hall, 427 Lorimer Street, 
to discuss Europe’s war.

BROOKLYN, N. Y.—With Poland, 
Russia and Lithuania constantly 
in the news, a Polish, Russian and 
Lithuanian youth will meet at the 
Builders’ 
Services 
evening, 
meeting 
Brooklyn

The speakers will be David Lu- 
kosky, editor of the "Russky Go
los” youth section, an English part 
of the 
a
of Polish youth organizations. The 
Lithuanian youth speaker will be 
announced later.

Every year the Builders have held 
these Armistice Day programs to 
commemorate the American soldiers 
who died overseas and to rededicate 
themselves to maintaining America 
out of the bloody European war.

The meeting will begin at 8:15. 
Refreshments will be served. There 
will be no admission charged. All 
members are urged to bring their 
friends.

Russian newspaper, and 
young man, a representative

Lee Ya-Ching, one of China’s 
foremost women flyers, makes her 
screen debut in a picturizatięn of 
Lloyd C. Douglas’s best-selling no-' 
vel, “Disputed Passage,” which fea- 

r La- 
ap- 
for

At “L” Concert
structive activity, 
e for yielding to 
co or hysteria.”

the United States, and reads:
“Whereas, the American Youth 

Congress is pledged — as stated 
in its Creed, to 
maintenance of 
guaranteed in the 
the United States;

“Whereas the Dies committee 
threatens these civil rights by

“—attempts to discredit trade —, ----t------  -------o~, -------
unions and other progressive' turės John Howard, Dorothy 
American organizations under the mour and Akim Tamiroff.
cloak of a drive aginst “foreign pears as the pilot of a plane 
agents”; Miss Lamour.

She

An. 
Dai- 
year

California Youth Tells of Attempts to 
Trick Youths into Strikebreaking

Below is a letter from prison 
Edward Sawyer, secretary of 
group of agricultural workers 
prison. Mr. Sawyer is a member of

Agricultural, 
and Allied Workers of

C. I. O., Local 197.
Yuba County 

Marysville,

by 
a 

in

Tells of Terrorism

the United Cannery, 
Packing 
America,

Jail, 
Cal.

Sir:
As a warning to eastern youths 

we take this opportunity to warn 
them again false advertisements and 
tales of work in California.

pickets were kidnaped, 
and deported out of the 
women pickets were in

thrown in jail, whole- 
of strikers flooded the 

Nearly the whole union 
charged with violating a

v Strike 
slugged 
country, 
suited and
sale arrest 
local jails, 
was in jail 
local ordinance designed to deny
us the right of free speech and 

allthough

communities, 
of the Fruit

on

and 
the 
will

Vasiliauskas, 
Anthony Ba- 
Aido Chorus

BROOKLYN, N. Y. — The 
nual Concert of the Lithuanian 
ly “Laisve” wil he held this 
at the Brooklyn Labor Lyceum, Wil
loughby and Myrtle Avenues, 
Sunday, November 12.

Leading Lithuanian singers 
musicians will participate in 
concertic program. Among them
be Birute R a m o š k a i tė, popular 
youthful soprano, Alex 
Margaret Cesnavičiutė, 
nys and the Brooklyn 
under Aldona Žilinskas.

The sensation of last year’s 
concert, the Russian Dance Group, 
will reappear, as well as the Ba
lalaika Orchestra of Alex Kutin.

All seats are reserved and tick
ets sell for 50c., 75c. and $1.00. 
There will be dancing immediately 
after the program.

soon as he gets his release 
“Typhoon,” Robert Preston 
to direct a series of plays at

to commemorate
The 

centering around 
at peace by al-

When the 
leased in accordance with interna
tional law by the Soviet Union our 
American newspapers raised quite a 
fuss. The freedom of the seas was 
at stake, etc. Since the European 
War broke out Britain has seized

Under our laws, a man is considered 
innocent until he is proven guilty. 
You are being tried by a represen
tative American jury of 
equals.”

“Equals!” Joe sneered, 
don’t think I’m their equal!
should they? I’m not a responsible 
member of their society... I’m a 
bindlestiff... a tramp! What I feel, 
—what I want—what I do—what 
happens to me—don’t bother ’em 
that much!”

Mabel gazed at 
peadingly fearing he 
ing his case.

The only work they will find is 
in a concentration camp, or the 
dangerous work of a strikebreaker 
at low wages.

him lovingly, 
might be harm-

concerned,” Joe“So far as they’re
on, “I don’t exist. They just 
about guys like me ... and 
forget them! I’m a nobody —j 
a capital N .. . and if I do butt 
their lives, they’ve got one

went 
read 
then 
with 
into
answer... go back where you came 
from! This 
decided on 
mitted this 
I am ... !”

“The^ State rests” said the 
secutor.

Jioe left 
went to his 
up. A tall,

case isn’t going to be 
whether or not I 
murder .., but on

com- 
who

The tourist may brag of Califor
nia’s wonderful scenery, the wond
erful products/ of California’s great 
ranches, but what the tourist rarely 
ever sees is the poverty, misery, 
starvation and terrorism, the agri
cultural workers have to put up 
with in their struggle to exist.

The Land Barons rule with a iron 
hand, all attempts of the exploited 
agricultural workers to organize 
for their mutual protection is met 
with violence, kidnapping, frameups 
and in many cases murder of 
litant workers.

mi-

free assembly even 
pickets were peaceful.

California’s rural 
(under the domination
I Trust don’t believe in the United 
States Constitution and the Bill of 
Rights. In its place they practice 
fascism, with Hitlerian tactics.

The union hall was raided with
out cause or’ warrant. All con
victed strikers were given six 
įmonths to a year, union records in 
Some cases were confiscated by the 
chief of police who incidentally took 
part with other vigilantes in the 
Salinas and Stockton blood baths 
against the workers. He is a mem
ber of a well-known superpatriotic 
military group that continually 
harass and deport militant workers 
to neighboring states, usually tor
turing and slugging them when they 
hit the border—a coat 
feathers is another of 
acts.

of tar and 
their gentle

Students Participate,
Study groups, campus peace coun

cils and demonstrations for peace 
and democracy 
Armistice Day” vVero urged, 
following slogans, 
“Keeping America
lowing no moratorium on American 
democracy and opposing war prepa
rations,”' were presented: 

“No war loans
war profiteering; preserve and ex
tend civil liberties 
freedom;' stamp o 
and religious into! 
man needs—provide jobs, 
housing, education] health 
stop M-Day and industrial 
tion plans; no regimentation 
militarization of the campus, youth 
and their organizations — oppose 
compulsory R. " 
rization 
schools 

“Aid
victims 
operate 
America to preserve

12 American ships and France 6.
We wonder why these acts have
not received as much publicity 
the City of Flint. ..

as

and credits; halt

and 
>lut race 
erance;

academic 
prejudice 
meet hu- 
adequate 
facilities; 
mohiliza- 

and

of the 
free! 
to the

of war
with the

O. T. C. and milita- 
C. C. — keep our

As 
from 
plans 
the Pasadena Community Playhouse, democracy in our

Cljinesc people 
everywhere; 
people of Latin 

freedom and i 
hemisphere.”

Brooklyn Brevities
By Floyd Dewey

HELLO THERE!
I For your approval, or disapproval, 
B RJD O K L Y N BREVITIES once 
again makes its bid for your read
ing attention in the columns of 
good old Laisve Youth Section. It 
seems that “Ye Editor” thought 
some of you readers would like to 
see this column of Brooklyn chatter 
appear once again, so here we are!

BROOKLYN BREVITIES shall be 
written as it was in the past, with 

(even gossip) of 
its

(You’re welcome,
Aldana Bernot, 

still hard at wor 
Connecticut.—Walt 
still off women, a 
ments too!—A 
celebrate their 
niversary the 
month. You all 
are ąll for them, 
our best wishes tc 
da Orman!

and
co-

Mary!) 
they tell us, 

l< 'for a firm 
?r Kubilius 
ind other refresh- 

popular LDS couple
Fth wedding dVi- 

eaily part of this 
jw them and you 

so let’s extend 
Johnny and Al-

is 
in

fi

kn

Every young fellow who Is warm- / 
ing the bench at home is probably 
getting fed up with the diet of war 
headlines rationed 
papers.

But newspaper 
very digestible.

We now have 
there is a “boom” 
in jobs. Read, for example, from 
the Wall Street Journal, which 
certainly knows ils subject matter.

“With shipments for the 12 weeks 
from July-Sptember only 14% above 
the preceeding three months, net 
profit for U. S. Steel was $10,420,- 

' 445, fully 800% larger than the 
t second quarter.” <w.

And if you are not satisfied with 
that and think that U. S. Steel was 
only an exception, read further:

“The first 257 Wall Street indus
trial companies reporting profits 
for the twelve weeks ended Septem
ber 30, show aggregate net income 
of $176,930,000, an increase of $72,- 
000,000 over the same period last 
year.”

That’s the “boom” the papers 
have been talking about. And if 

(any young fellow complains that it 
1 doesn’t 
higher 
a red!

out by the daily

headlines aren’t

a “boom.” Yes, 
alright, but not

help him get a job or 
wages, why, darn him!—he’s

of the first casualties of the 
hear, is the British film 
We don't mind that so

.JI for this first 
for reading, and 

e, remember our
BEAT CLEVE-
MEMBERSHIP

Guess this is a 
time, so it’s thanks 
until the next tim 
slogan in Brooklyn 
LAND IN THE 
DRIVE BY NEW YEAR’S EVE!

and 
Bri- 
vie 

pro-

news and views
Brooklyn, its activities and 
people. Also, whenever we find a 
young Lithuanian of promising 
writing ability, then we shall in
troduce him or her to you. Some of 
you may remember the three young
sters whom we first introduced 
through the columns of LYS as wri
ters. Mae Polzynski (now an active 
member of the United Amateur 
Press Association) who wrote un
der the pseudonym of “Gar Denia”; 
Frances Lideikis who chose as her 
pen-name, “Gab Gabby”; arid a Miss 
who had so many Aido Chorus mem
bers wondering as to the real iden
tity of “Digger Dee.” Yes, Brooklyn 
Brevities certainly served its pur
pose in those days even if it did 
result in prompting so many Brook
lynites to suddenly come forth as a 
Walter Winchell or Dixie Tighe, 
rushing to editor Vete Zablackas 
with gossip items concerning Brook
lyn inhabitants.

haveWrath AreWlipre The Grapes ofand j 
un- 
and

of

The 
other 
der the cloak of patriotism 
Americanism conduct a reign 
terror whenever the i 
workers protest i by striking for 
higher wages and better conditions. |

Last July a strike was called 
by migrant workers from the dust 
bowl states in < 
union’ men against the Earl Fruit 

went to the heart of Co-> the largest fruit outfit in the

Pro-

and

Associated Farmers, 
banker-dominated groups,

the witness stand 
seat and his lawyer got 
plain, Lincolnish sort of 

man, he spoke to the jury intimate
ly, as if he were among friends, not 

i in a court of law. “Your Honor, La
dies and Gentlemen of the Jury . . . 
Joe Bell has summed up the issue in J 
this case far better than I ever 
could. He ’----  — — ------ -
things when he said that this trial, co^try. 
is being decided not on whether or 
not Joe Bell killed this man, but on 
who Joe Bell is .. 
that, too... he 

'nobody! This trial is important, La
dies and Gentlemen .... because it 
means an awful lot, not only to Joe 
Bell but to thousands of other boys 
who are like Joe Bell..,!”

He called Mabel to the stand and 
she told her story with such child
like simplicity that the hardest 
heart was touched. ’ All waited si
lently while the Jury deliberated.

“Ladies and gentlemen of the Ju
ry, have you reached a verdict?” 

“We have, Your Honor.” 
“The defendant will rise and face 

the jury.” Joe did as he was told— 
his face utterly devoid of hope.

“What is your verdict?” 
“We find the defendant, 

Bell... not guilty.”
An elated murmur arose from 

crowd. There was delirious joy in 
Mabel’s lovely face though tears 
flooded her eyes. Joe seemed stun
ned by the news. But wifh her arms 
'about him, came the swift realiza
tion that there was, after all, some 
justice in the world. “We’re free, 
Joe... we’re really free!” Mabel 
whispered—and all the good friends 
—Big Mike and the rest—-came 
swarming up to wish them well.

THE END

And he answered 
is . . . nobody ...

Joe

the

Stored
To get a little idea how won- leign oi _ ... , i

poorly-paid c erfu thls ant of milk and boney j
is (to the capitalist only) read 
Steinbeck’s great novel (Grapes of 
Wrath). We workers think Stein- 

I beck’s book hits the nail on the 
cooperation with local . ^posing the land-grabbers

and their (kept) law officials.
If you are willing to be a pack 

horse, * sleep out in all kinds of 
weather, cold and half starving,The leaders of the strike were all ,. Iu " . B;

rested, but the' workers still dod^,nK the police and vigilantes ifarrested, .— --------- -----
continued to picket along the route 
to the struck ranches.

All strangers, hikers, 
ployed were picked up 
to scab, by the deputy 
company thugs.

you are willing to live like a ,dog, 
drink germ-laden water, enjoy the 
experience of malaria 
illnesses—take a chance on getting 
c6t up under the wheels of a 

(freight train, or knocked on the 
h^ad by starving hi-jackers, if you 
want to be poisoned by wine that 

, in other 
i peon and 

serf, why then, come out here and 
enjoy the false glamour, the real 

peddling 
to eastern suckers for years.

There is no work in California, 
for every one job ten men 
always available.

The jails and work houses 
always overflowing. The State

*_ ________ _________ ___ ____ centration camps are packed, ___
Endicott Street, in Worcester, Mass, inmates are forced to work for their 

The fun starts at 7 p. m. and isolated sections far from a town

and unem- 
and forced 
sheriff and

and other

LISTING THE
STEPS TO WAR

One
War, we 
industry, 
much, the films were too often ter
rible anyway. But there is always 
a first casually in every war 
in this one it is TRUTH when 
tain, France and Germany 
with each other in spreading 
paganda.

So far Britain and France
been more successful because of 
their geographical proximity to 
America.

“All Quiet on the Western Front” 
has been reissued, a splendid anti
war picture. But watch out for 
films from Hollywood that will 
glorify slaughter and the fact that 

With ' England expects every American to . . 1 ,1V. <i h/, a KI aWASHINGTON, D. C. — ’___
the repeal of the Embargo Act the d° his duty. Save the Empire and ~ .. . . ..11U. S. takes anotheh 
involvement in the į 
perialist War. Accord 
Y. World Telegram . 
these are the steps .

“Here some of the 
the U. S. Governmeji 
or is trying to help 
and France:

“1. Proposed repeal 
go on arms, munit

step towards ah that, pip! pip
Second Im- 

ing to the N.ling to the N. Dorothy Lamour, who got out of 
of last month sarongs for “Disputed Passage,” and 
already taken: 
ways In which 
nt has
Great

helped 
Britain

Mass. Concert, 
Dance in Dec.

hds never seen a grape, 
'words if you want to be a

enjoy the false glamour, 
esfate slickers- have been

are
Lithu- 
giving

The 2nd District of the 
anian Art League (LMS) is 
a concert and dance, December 9, 
1939, at the Lithuanian Hall, 29

The fun starts at 7 p. m. and iso: 
all choruses will have some part in 
the* program. There will also be a 
Yew featured artists whose names 
will appear in later editions of this 
paper. After the concert there will 
be dancing to an elegant orchestra.

The admission for all this is only 
45 cents, 
event—for 
be sorry.

So don’t miss this gala 
if you do. you’ll certainly

2nd Dist. Comm.
Are Storea

are 
con-

all

4ated sections far from a 
or railroad.

If any adventure-seeking 
waists these conditions, well this is 

to be a free country, and 
lead to the land of terrific 
and torrential rains. I 
EDWARD SAWYER.
531 D Street, 
Marysville, Calif.
Sec’y Prisoners in Jail.
Local 197 CAPAWA CIO 
323 Second St,

CIO Hall.’ 4-

supposed 
all roads 
sunshine

fool

Then too, as in the past, we in
vite YOUR contribution to this 
column. Send it in, whether it be 
poetry, prose, or gossip! Your name 
will not be mentioned if you prefer 
so, but still, we would like you to 
include your name and address 
with your contribution just as a 
matter of good faith! You know how 
it is with lanky editors.

But now to get on with some 
current goings-on in and around 
this borough of Brooklyn! The 
BuiLDerS held their monthly meet
ing this past Wednesday and have 
some really worthwhile activity 
planned for the rest of the month. 
A theatre party to see “Abe Lincoln 
in Illinois,” see Helen Kaunas for 
your tickets. Biggest treat in store 
for the BuiLDerS is their annual 
Thanksgiving Dinner to be held 
again at Mary Brown’s home pn 
the President’s new Thanksgiving 
Day November 23. Tickets are 
seventy-five cents s.$nd we urge you 
to get them now, if not sooner!

of the 
ons im- 

The 
and

and

embar- 
and 

piemen ts of war (^ircraft). 
Allies want to be customers 
Germany can’t be.

“2. Canada is a belligerent,
the Canadian land and lake border 
will be the wide door 
Americans carry Arne 
to the Allies.

“3. The Panama declaration estab-' 
lished a ‘safety zone’ 
Americas, 
600 miles 
easier for 
sea. Ed.)

“4. Government censorship of in
formation on ship cargoes, which 
projects allied shipments.

“5. Government drive
German and Russian agi 
363 State Department 
under the foreign ager 
or more than third of the total are 
British, but they are in] the open.

“6. Sailing of Germany’s big liner 
Bremen was delayed 
officials.

“7. American officials abroad are

hrough which 
rican supplies

around the 
some places 

(Making it
running in 
out of sea.
England to patrol the

against 
ents. Of the 
registrations 
ts law, 123

•y Federal

.wore one again in “Typhoon,” will 
lappear in the abbreviated garment 
only once in “The Road to Singa
pore” in which she shares the leads 
with Bing Crosby and Bob Hope. 
Throughout most of the picture she 
will wear conventional garb.

Albert Dekker, now 
in “Dr. Cyclops,” has 
storm insurance to the 
$3,000 as protection for 
and landscaping on his 
Fernardo Valley estate.

appearing 
taken out 
extent of 
the trees 
new San

NEW LDS SLOGAN:-
Get a Member
In December!

permitted to make statements useful 
to the Allies in the propaganda 
war, but to which the Washington 
gevernment does 
scribe.

“8. Refusal to 
tically the new
because of ‘force used as an in- 
strument of national policy’.

not officially sub.

recognize diploma
status of Poland

• r

1 ’’
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KĄ MACIAU IR PATYRIAU
LIETUVOJE

-■-■■■■   P. Baranauskas ■ •■-.t—

(Tąsa)

Apsistoju Truskavos miestelyje; per- 
, nakvoju pas Bronių Naviką; ant ryto

jaus su Naviku apvažinėjam po kitus 
kaimus. Apie Truskavą žemės, rodos, 
neblogiausios, bet atsižvelgiant į ūkinin
kų bendrą būklę, matosi pas juos trupu
tėlį stoka darbštumo. Pats Truskavos 
miestelis ruošiasi į viensėdžius; matinin
kas jau baigia sklypus išskirstyti. Bet 
čia randasi graži, nauja bažnyčia ir kle
bonija; kunigauja senas, stambus kuni
gas Knygius, su kuriuo tenka man va
žiuoti vėliau į Panevėžį. Minimas kuni
gas turi nusipirkęs dar ir Panevėžyje 
gražų didelį namą, kuris paverstas vie
nuolynu; kunigas iškalbus, ir dar neblo
gas politikierius.

Panevėžio miestas galima lyginti prie 
Alytaus, ar gal dar ir gražiau atrodo; 
viduryje miesto gražus nedidelis parkas, 
kuriame randasi įvairių jaunų medelių 
ir gėlių; kiek nuošaliau turgaus rinka; 
turguje, apart kitko, pastebėjau gražių 

į' vežimėlių (bričkelių) pardavimui—be
veik amerikoniško stiliaus. Iš Panevėžio 
tenka važiuoti į Kupiškį.

Netoli Kupiškio, Vėžionių kaime, sve- 
čiuojuos pas Puroną porą dienų. Aplink 
Kupiškį žemė daugiausia kieta—kaž
koks baltas molis. Tenaitiniai gyvento
jai iš to molio daugelis lipdosi tvartus 
ir kitus triobesius. Vėžionyse randasi 
dviejų aukštų medinė mokykla, naujai 
pastatyta, ir mokytojauja du mokytojai. 
Tenka susipažinti su mokytojais: Stanio- 
niu ir Salatka—abu draugiški mokytojai 
ii’ be pasididžiavimo; dėkingi buvo už 
atsilankymą ir prašė prisiųsti kada ame
rikoniškų laikraščių. Pats Kupiškio 
miestelis nedidelis, tačiau jame pastebi
ma kaž-kokio gyvumo. Kupiškyje yra ir 
gežkelio stotis.

į Is Kupiškio važiuoju traukiniu į Rad- 
x vyliškį. Čia- tenka laukti apie 8 valandas 

traukinio, kuriuo turėjau važiuoti į 
Šiaulius ir Mažeikius. Aplankau Radvy- 
liškyje kareivines, kurių čia gal-būt dau
giau yra negu bile kuriam kitam Lietu
vos mieste. Kelios kareivinės yra naujai 
pastatytos—tai gražūs, ir dideli mūri
niai namai. Apie kareivines, ir pačiam 
Radvyliškio miestelyj, ir net po apylin
kę, matosi daugelis kareivių. “

>.Tą vakarą, 4 d. birželio, Radvyliškyj, 
miesto sodne įvyko šokiai. Buvo gana 
vėsus vakaras, bet tykus ir giedrus. 
Rinkosi Radvyliškio inteligentija x— pa- 

Inos, panelės, kareiviai ir karininkai į 
miesto sodne įvykstančius šokius.

Minimas miesto sodnas nedidelis, bet 
jaukus—apsčiai visokių medžių—ypatin
gai skaniai kvepia žydinti alyvų med
žiai; po sodną vingiuoja takeliai, deja, 
ne cementiniai... Viduj sodno platfor
ma—stogo nėra, tik grindys; orkestros 
čia irgi nebuvo, čia grojo plokštelėmis 

• su garsiakalbio pagalba. Groja daug

tarpu randasi tik šešios. Čia ateina net 
keturi didesni vieškeliai ir vienas, kaip 
Lietuvoj vadinama—pirmos rūšies plen
tas.

angliškų valcų, sykiu ir dainuoja; angliš
kus šokius šoka, kaip kas moka.

Užsikalbu su kareiviais; užfundinu 
jiems amerikoniškų cigaretų; sueinam į 
gerą pažintį—draugais vadinamės; iš to 
būrelio vienas kareivis atveda panelę ir 
pasiūlina šokti—pasiūlymą priėmiau... 
Pašokus panelė “susirūpino” mano nak
vyne. Bet paaiškinus, kad laukiu trau
kinio, ir čia nemanau nakvoti—panelė 
tuojau dingo... Mat, čia, vienos panelės 
šoko, o kitos dažnai su kareiviais kaž
kur į artimą šilelį eidavo “pasivaikš
čioti”—visos buvo labai užimtos...

Apie vidurnaktį išvažiuoju traukiniu į 
Šiaulius; tik rytmetį buvau Šiauliuose. 
Tai bene bus didžiausias po Kaunui Lie
tuvos miestas—Šiauliai. Deja, nors pats 
miesto centras pasipuošęs dailiai, paša
liais miesto pastebima skurdas, kaip ir 
kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuo
se. Praleidžiu ir čia vieną dieną; tenka 
kalbėtis su darbininkais, miesčionimis ir 
inteligentais. Prie Šiaulių randasi net 
dvi gelžkelio stotys ir automobilių re
monto dirbtuvė, kokių Lietuvoje šiuo

I
/

||k. •

Mažeikiai tai pačiame Žemaitijos 
kampe; miestas gyventojų skaičiumi ne
mažas, bet kadangi jis randasi krašte 
Lietuvos, prie Latvijos, tad judėjimas 
čia, palyginamai mažesnis, negu kituo
se apskričių miestuose. Yra pora vieš
bučių, bet labai prasti; valgyklų, rodos 
yra viena ar dvi, bet nedėlioję pusę die
nos vaikščiojau, jieškodamas užvalgyt, 
bet neradau ir negavau. Tik ant galo 
pas privatį žydą užėjus sulygau už du 
litu pavalgyti. Į Mažeikius ateina trau
kinys ir autobusas iš Radvyliškio ir Kau
no, bet iš Mažeikių į kitus apylinkinius 
miestelius susisiekimas jau blogas—au
tobusai nevaikšto, privatiškai samdytis 
automobilis brangu. Iš Mažeikių turėjau 
važiuoti į Ylakius, bet kad nebuvo kuo 
važiuoti, tai leidausi pėsčias; nuėjus į 
Tirkšlius, pasitaiko automobilis, kuris 
važiuoja į Sedą—sulygstu 10 litų ir va
žiuojam, bet mums bevažiuojant tokiu 
“Forduku”, keliose vietose buvom bepra- 
dėję “skristi”. Mat, pasitaikė, būta šo
ferio girto... Sedoje šoferiui apmokė
jau ir paaiškinau, kad aš dar noriu gy
venti. .. noriu dar Ameriką pamatyti... 
Apmokėjau ir vėl leidausi pėsčias. Vė
liaus pasisamdžiau keturių hektarų ūki
ninką, kad dabaigtų mano kelionę į Yla
kius (buvo 18 kilometrų); nors minimas 
ūkininkas ir supylė apie du viedrus van
denio ant ratų, kad negirgždėtų ir nesu
lūžtų, tačiau vistiek pusę kelio įvažiavus 
nukrito viena šina, paskui kita; tuomet 
apmokėjau tam ūkininkui, kiek buvo su
lygta, ir dabaigiau kelionę pėsčias.

Ylakių miestelis nedidelis, bet čia, tie
sa, neateina jokis autobusas; nei trauki
nys. Čia pernakvoju pas “Laisvės” re- ’ 
daktorės, dr-gės S. Sasnos dėdę Mickų; 
senelis, berods virš 70 metų, bet auginasi 
naują šeimą, vedęs su jauna žmonele, ir 
ant rytojaus jis man pastebi, kad mes . 
važiuosim, čia, pas kitus S. Sasnos gi
minaičius į Gricaičių kaimą dviračiais. 
Klausiu:—kas mes? sako — tu ir aš. 
Tiesa, jis taip puikiai važiuoja dviračiu, 
kaip 16-kos metų berniokas. Tai pavyz
dingas senelis; mokąs keletą kalbų, turi 
gerą formulą rašyme, ir pagal savo anų 
žiu,—visai gerai atrodo.

Aplankome Gricaičiuose Malinaus
ką, S. Sasnos brolį ir vėliau kitą dėdę 
Malinauską; paduodu dar visiems po do
vaną; paėmus jiems dovanas į rankas— 
sužvilga akyse ašaros; norėtų žmonės 
kuo nors ir kaip nors atsilyginti, bet 
kuo ?... Dar dėl priedo perskaito Mali
nauskas laišką nuo Sasnos, kuriame ra
šoma, kad: “priimkit šį svečią lygiai, 
kaip kad ir mane priimtumėt...” Bet 
padėkoju ir atsiprašau nuo vaišių, nes 
turėjau dar važiuoti į Telšius ir kitur. 1

Tenka važiuoti iš Šiaulių į Kauną veik 
per visą naktį traukiniu. Prisibruko tie 
du trečios klasės vagonai pilnutėliai ke
leivių; ne tik sėdinčių, bet jau ir stačių 
beveik pilna buvo. Sumeluoju kondukto
riui, kad aš esu iš užsienio “žurnalistas” 
ir noriu pamatyti šio traukinio I-mą ii’ 
II-rą klasę. Leidžia. Perėjęs I-mos ir 
II-ros klasės vagonus, radau tik du po-

1 nūs besnaudžiant antroj klasėj, o pir
mos klasės vagonai buvo visiškai tušti. 
Beje, pirmos klasės vagonuose išpuošta 
labiau, negu užsieniniuose traukiniuose 
1-mos klasės vagonai.

Dargi besėdint trečioj klasėj vagone— 
po suolu pradėjo kas tai dejuoti. Pasi
lenkiu,—kad viduramžis žmogus guli po 
suolu, ir pastebėjęs, kad aš į jį žiuriu— 
patykiai prašė, kad nesispardyciau. Sa
ko:—ponas man per nosį smarkiai įspy
rė te—ir prašė, kad praneščiau jam, kaip 
privažiuosim Kėdainių stotį. Jo prašymą 
išpildžiau, ir už suspardymą atsiprašiau, 
nes nesitikėjau, kad kas gali po suolu 
gulėti. (Jis važiavo be bilieto.)

Vaizdas iš francūzy-vokiečių pafrontės, kur yra ruošiamasi dideliem mūšiams.

E--------------------------------------------------s

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
0-----------------------------------------------

Amerikos Pirmas Puikiausias
Riešinis Laikrodėlis

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

(Bus daugiau)

Norwood, Mass.
Vilniaus Atgavimo Parengi

mas Buvo Entuziastiškas

Spalių 29 d. Lietuvių Sve
tainėj atsibuvo Komunistų 
Partijos Lietuvių Kuopos su
rengta programa su paukštie
nos vakariene. Rengta atžy- 
mėjimui Vilniaus Lietuvai at
gavimo. Publikos į komunistų 
suruoštą parengimą susirinko 
pilnutėlė Lietuvių Svetainė. 
Programa buvo labai puiki. 
Rusų šokikų grupė su savo 
tautiniais šokiais ir su tauti
niais kostiumais. Rusų gru
pė iš Bostono tikrai puikiai 
pasirodė. Ann Burlak, Ko
munistų Partijos Mass, vals
tijos organizatorė, pasakė
nuosakią prakalbą, išdėstyda- 
ma istorinius faktus apie Vil
niaus gyvavimą ir dabar, dė
ka Sovietų Sąjungos, atgavi
mą Lietuvai. Burlak pasmer
kė šį imperialistinį grobikišką 
karą. Sakė, kad reikia kovo
ti visais būdais, kad išlaikyti 
Ameriką nuo karo. Nurodė ir 
socialdemokratijos rolę karo 
klausime ir faktais įrodė, kad 
socialdemokratai, kaip praei
tam pasauliniam kare, taip ir 
šiandieniniam imperialistiniam 
kare, remia karo rengėjus. 
Taipgi ir Amerikos socialistų 
likučiai su Norman Thomasu 
priešakyj stovi už įvėlimą A- 
merikos į šį karą.

Burlak nurodė Amerikos.re- imperialistai ir Švedijos, Nor- 
akcijos siautimą, kad padary- vegijos ir Danijos karaliai, 
ti Komunistų Partiją nclega- * 
le šioj šalyj. Areštavimas d. 
Brovvderio, tai pradžia puoli
mo ant žmonių laisves. Kaip 
kitų šalių reakcija, taip ir 
šios šalies, pirmiausia prade
da nuo persekiojimo komunis-

darbavosi prie alaus patarna
vimo.

Parengimas pavyko šimtu 
nuošimčiu. Pelno liks keletas 
desetkų dolerių. Skaitlingos 
publikos sudėtis: socialistų 3, 
katalikų pora desetkų, komu
nistų simpatikų ir bepartyvių 
apie pora šimtų. Tautininkų 
nei vieno. Iš kitų kolonijų 
skaitlingiausiai pasirodė iš 
Dedham, Mass., ir Stoughton. 
Iš kitur po biskį. Tikietų dau
giausiai išplatino: J. Krasaus
kas, J. Grybas ir N. Grybienė, 
ir desėtkai darbuotojų po ke
letą. Visiems didelis ir nuošir
dus ačiū.
, Komunistų Reporteris.

SUKAKO DVIDEŠIMTS 
DU METAI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

ini-tus savo gyvavimo. Išlaisv 
mas 13,000,000 vakarų ukrai
niečių ir baltrusių, vienirigu- 
mas 200,000,000 žmonių užtik
rina būsimas pergales SSSĘ ir 
daug vilčių suteikia pasaulio 
darbo žmonėms. D. M. a.

Prancūzų Redaktorius Nu
mato Taiką už 3 Mėnesių

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

Paryžius. — Francu 
dienraščio “Paris-Soir” i 
daktorius Jules Sauerwe 
spėja, kad po trejeto mėne
sių galėsią susitaikyti tąl- 
kininkai su naziais. Jis tiki
si, kad Amerika • būsianti 
tarpininkė taikai padaryt)!, 
bet pripažįsta, jog ir So

žų 
e- 
in

CHIEF, T. . 15 Jewel GRUEN. Yellow " 
gold filled ca»e. Guildite back, $24.75
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Robert Lipton
{steigta Jiuo 1892 metų

čius nuošaliai Italiją, Japoniją, rytoją, 
Vengriją ir generolo ™ 
valdomą Ispaniją.

Sovietų Sąjungos ir 
apsigynimo sutartys su 
ja, Latvija ir Lietuva 
na taiką Pabalti jos pakraštyj 
ir tų mažesnių tautų laisvę, 
taip lygiai, kaip panaši SSSR 
sutartis 1939 metais išgelbėjo 
Mongolijos Liaudies Respubli
ką nuo Japonijos. Sovietų pas
tangos padaryti tokią pat su
tartį su Suomija, dar daugiau 
pasitarnautų taikai, bet kol kas 
tą sutartį sutrukdė Anglijos, 
Francijos, Jungtinių Valstijų

Franco

vietų Sąjunga turės didžiu
lę svarbą kaipo taikos da-

Visos mažesnės bepusiš- 
kos šalys trokšta taikos, 

tas žymup 
laikraštininkas. 

Jas karas ne tik vargina, 
bet jeigu jis ilgiau būtų tę
siamas, tai, girdi, galėtų su
naikinti ir nepriklausomy
bę daugelio tų silpnesnių 
bepusiškų kraštų.

bendro kaip nurodo 
Bstoni-(f rancūzų 
užtikri-1

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

Tel.: Stage; 2-2173

EKSPERTAI TAISYME
Kita krautuvė randasi 

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

Su šluom skelbimu gausite nuolaidą.
,v, Viv> u mw

Paryžius. — Francūzai 
sako nukirtę 3 nazių lėktu
vus.

Per dešimts metų kapitalis
tinį pasaulį purto baisiausis 
krizis, nedarbas, dešimčių mi- 
lionų darbo žmonių vargas ir 
skurdas, o tuo kartu Sovietų 
Sąjungoj nėra bedarbės, veik 
keturis kartus paaugo darbi- 

i skaičius, budavojami 
nauji fabrikai ir dirbtuvės.

Dabar kapitalistinis pasaulis 
įbrido į naujo karo katastrofą, 
_______ ____ j vyrų metė į 

Daily Workeriui,’ front^ ruošiasi prie sunaikini-

tų ir užbaigia su. ardymu dar- ninku
bo unijų ir visų bent kiek 
žangesnių organizacijų.

pa-

Burlak atsišaukė ateiti pa- ’įmiiionus jaunų
IKrin “Dciilir AATVivLatri iii f’ iį „ ,

partijos mo ne vįen miestų^ bet ištisų
gelbon 
partijos organui ir j 
darbui abelnai. Publika suau- 
kavo $19.16.

Ant pabaigos suvaidinta ko
medija “Aš Numiriau.” Ko
medija labai juokinga ir vai
dintojai publiką labai prijuo
kino. Tarpais juokai iššaukta 
tikrai masiniai. Vaidylos bu
vo : Yvon Niaura iš Dėdham, 
Mass., M. Uždavinis, K. Vi* 
tartas, J. Galgauskas ir J. 
Grybas.

Po programai tuojau . mū
sų gabiosios gaspadinės pa
šaukė prie vakarienės, kuri 
Norwoodo istorijoj dar pirmą 
sykį pagaminta iš jaunų viš- 
tukų. Už tokios vakarienės 
pagaminimą priklauso didelis 
kreditas M. Krasauskienei, A. 
Kurulienei, P. Kasteėkienęi, E. 
Karalienei, A. Galgauskienei 
ir N. Grybienei.

Prie stalų patarnavo graik- 
ščios jaunuolės: L. Pakark- 
liutė, M. Kasteckiutė, Olga 
Dovidoniutė, J. Krasauskiutė, 
Olga Grybaitė, L. Karaliūtė ir 
J. Budrėvičiutė, ir visa eilė 
suaugusių draugų smarkiai)

šalių; tuo kartu Sovietų Sąjun
ga tvirtina savo pasienius, daro 
sutartis su mažomis kaimyniš
komis tautomis ir jas pagelba 
tų sutarčių apsaugodama nuo 
katastrofos, nuo išnaikinimo.
'į Tokiose t^i sąlygose Sovietų 
Sąjunga pradeda 23-čius mc-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė^ nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lint— 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota,. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskasi

FUNERAL HOME
VESTU E DAVI>

Licensed Mgr

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkwaj
WOODHAVEN. N Y

o
'iiiteikiarp jjarhingi*’. laidotu.

$150
Koplyčias suteikiam nennkamn 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus 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 Link 

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

—.....

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

(Kanapas Roebling St.)

Tcl. EVeręreen 7-1645 License No. L. 886

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

Krautuvėj. !

Manhattan Liqtior Store

3 jJS.eį.iĮl

imuiw

‘‘Special

• Vi ■ Grikis,

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

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

LeVANDA
UNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.
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_____ ________ __ — čia negalima praleisti no-

Cleveland© Kronika pažymėjus ir mūsų drg. Ju
liaus Daubaro, kuris tais lai
kais buvo mūsų kolonijos nuo-

Ankstyvesnis ir Dabartinis 
Veikimas

Kiekvienam pažangiam dar
bininkui ir darbininkei šiemet 
yra linksma minėti 20 metų 
sukaktu ves nuo įsikūrimo 
Jungtinėse Valstijose Komu
nistų Partijos. Visose koloni
jose, kur tiktai randasi Ko
munistų Partijos kuopos, ren
giama prakalbos , ir kitokie 
parengimai atžymėjimui 20 
metų revoliucinio darbininkų 
judėjimo. Taip ir mūsų kolo
nijos Lietuvių Komunistų Kuo
pa neatsiliko nuo to garbingo 
darbo. Spalio 19 d. surengė 
drg. D. M. šolomskui prakal
bas ir 22 d. spalio surengė ju- 
bilėjini bankietą paminėjimui 
savo 20 metų darbuotės, čia 
apie prakalbų ir bankieto pa
sekmes nežymėsiu, nes kiti 
korespondentai anksčiau pa
žymėjo. Man, kaipo dalyviui 
tame garbingame Komunistų 
Kuopos bankiete, prisieina 
dar pažymėti, kad bankietas 
buvo gražus ir labai reikš
mingas. Reikšmingas todėl, 
kad į tą bankietą buvo pa
kviesti visi simpatikai ir visi 
seni veteranai. Pakviesti ir 
tie visi veteranai, kurie jau 
dabar yra ligoniai ir jau senai 
savo darbais nebegali prisidė
ti prie dabartinio Komunistų 
Partijos veikimo. Jie nepa
miršo ir senų veteranų ligo
nių. Jie jiem sudarė tą gra
žią progą tame kilniame ban
kiete dalyvauti ir sykiu su 
dabartiniais darbuotojais pa
silinksminti ir pasidalinti min
timis šių dienų veikimo klau
simais.

Vakarieniaujant kai kurie 
veikėjai ir seni veteranai bu
vo pakviesti ką nors pakalbė
ti. Katrie kalbėjo, visi kalbė
jo trumpai ir labai reikšmin
gai. Visų kalbėtojų ir ban
kiete dalyvių išsireiškimai ir 
simpatija Komunistų Kuopai 
buvo geri.

čia turiu išsireikšti, kad 
man per 14 metų nesveikuo- 
jant, tas Komunistų Kuopos 
pakvietimas į savo 20 metų 
sukaktuvių bankietą ir jame 
dalyvavimas sykiu su darbi
ninkiškos idėjos draugais ir 
draugėmis, davė tiek džiaugs
mo, kad per 14 metų neturė
jau tokių linksmų valandų. 
Taip pat išsireiškė darbininkų 
judėjimo senas veteranas ir 
ligonis drg. J. Daraška.

Kodėl taip svarbu ir links
ma buvo visiem susitikti ir sy
kiu dalyvauti? Todėl, kad vi
sų draugų ir draugių vienodos 
mintys, vienodi darbai ir vie
nodi troškimai darbuotis savo 
klasiniam darbe, labiausia au
ginti Komunistų Partiją, kuri 
vadovauja mūsų pačių kovose 
už pagerinimą gyvenimo sąly
gų. Todėl, kad kurioj tiktai 
šalyj Komunistų Partija yra 
stipresnė, ten po Komunistinės 
Partijos vadovybe darbininkai 
su kiekviena diena vis dau
giau ir daugiau atsiekia sau 
laimėjimų, ant galo ir visai 
pasiliuosuoja iš po kapitalisti
nės priespaudos .

Nors mes šiandien esame 
gamtos nuskriausti ligoniai ir 
jau nebegalime padėti drau
gam darbuotis, bet mūsų min
tys ir įsitikinimai visuomet su 
Komunistų Partija ir su visais 
tais draugais ir draugėmis, 
kurie dirbat tą revoliucinį 
darbą. Jei būtume sveiki, tai 
ir šiandien būtume su jumis 
tame darbe. Bet nesveikuo- 
jant, tiktai tegalime linkėti 
jums, draugai, nepavargti ir 
sėkmingai dirbti.

Dabar, kad Komunistų Par
tija legali ir komunistinė spau
da išauklėta ir stipri, yra 
daug lengviau darbuotis ir pa
siekti plačias darbininkų ma
ses, negu buvo 20 metų atgal, 
kuomet mūsų spauda buvo dar 
silpnutė.

Pirmieji Žingsniai

Kaip man žinoma iš anks
tyvesnio mūsų kolonijos dar
bininkiško veikimo,’tai jau bus 
virš 30 metų, kaip mūsų ko
lonijoj pirmiausia įsikūrė so
cialistų 3-čia kuopa. Nuo to 
laiko ir prasidėjo mūsų judėji
mas. Iš pradžių kuopa buvo 
neskaitlinga, vos tik 9 nariai 
priklausė ir per porą metų 
mažai ką galėjo veikti. Bet 
pradiniai darbuotojai, nors 
kunigų, davatkų ir kitų tų 
laikų tamsių žmonių buvo vi
saip šmeižiami ir pravardžiuo
jami, bet jie rankų nenuleido. 
Nors ir labai sunkiose aplin
kybėse, jie veikė ir rengė pra
kalbas, lavinimosi vakarus ir 
ten skleidė nors ir tą silpnutę 
darbininkiška literatūra ir or
ganizavo visuomenę į Lietuvių 
Socialistų Sąjungą. Todėl, kad 
ji tais laikais buvo svarbiau
sia darbininkiška organizaci
ja.

Kuopa laipsniškai narių 
skaičiumi augo ir pradėjo tu
rėti parengimuose ir politikoj 
geras pasekmes. Pradžioj 
1913 metų kuopos narių skai
čius buvo jau 80. Tuomet 
dailės mylėtojai suorganizavo 
socialistų chorą ir jis metus 
laiko gyvavo, bet vėliau dėl 
stokos talentų buvo likviduo
tas. Vėliau, 1914 metais, so
cialistų kuopos dailės mylėto
jai pradėjo rašytis į Mirtos 
Chorą, kuris buvo įsikūręs 
1911 metais ant tautiško pa
mato, bet jis nebuvo priešin
gas ir socialistų principams. 
Mirtos Chore pradėjo dau
giau darbuotis darbininkiškos 
idėjos draugai ir skleisti dar
bininkišką literatūrą. Tuomet 
Mirtos Choras pamatė reikalą 
pakeist konstituciją, išmesti 
tautišką vardą ir pasivadinti 
tiktai Mirtos Choru. Nors 
tuomet keletas karštuolių, iš 
choro išbėgo, bet chorui pasi
darė lengviau ir jis savo dailės 
darbais pilnai prisidėjo prie 
darbininkiško veikimo.

Tuom tarpu įsikūrė Laisvės 
Pašelpinė Draugija, Lietuvių 
Literatūros Ęraugijos 22 kp., 
LMPS 24 kp. Vėliau ir Atei
ties žiedo Vaikų Draugijėlė. 
Buvo įsikūręs ir Ratelis, kuria
me draugai mokinosi lietuviš
kai rašyti ir aritmetikos. Tai 
lavinimosi ir organizavimosi 
darbas ėjo visu smarkumu.

Veikimas ir Veikėjai

Čia reikia pažymėti, kad 
nuo pradžios 1914 metų iki 
1919 metų socialistų 3-čia kuo
pa narių skaičiumi paaugo iki 
300, LLD 22 kp. taipgi narių 
skaičiumi paaugo arti 300. 
Mirtos Choras ir kitos minė
tos draugijos taipgi buvo 
skaitlingos.

Čia ir kyla klausimas, ko
dėl tuo laiku mūsų kolonijoj 
lietuvių darbininkų susiprati
mas ir abelnas judėjimas taip 
sparčiai augo? Viena, tai mū
sų pradinių darbuotojų padė
tas geras pamatas, ant kurio 
pradėjo budavotis Jungtinėse 
Valstijose lietuvių darbinin
kiškos organizacijos ir spauda. 
Antra, tai mūsų kolonijoj įve
dimas socialistų kuopoj ir 
LLD kuopoj porą sykių į mė
nesį lavinimosi ir diskusijų va
karų. Trečia, tai mūsų kolo
nijos dailės mylėtojų buvo de
damos didelės pastangos pa
laikymui darbininkiškos dailės 
choro. Ketvirta, tai minėta
me Rątelyj lavinimasis lietu
viškos rašybos ir aritmetikos. 
Taip pat ir auklėjimas darbi
ninkiškoj dvasioj Ateities žie
do Vaikų Draugijėlės. Penk
ta, tai tais laikais drg. A. 
Bimba ir drg. V. Andrulis bu
vo dar moksleiviai ir savo va- 
kacijų laike apsigyvendami 
mūsų kolonijoj, nemažai pri
sidėjo prie mūsų abelnų dar
bų.

latinis gyventojas ir geriau
sias organizatorius. Ant kiek 
atsimenu, tai drg. J. Daubaras 
visa širdžia, visa energija ir 
visu pasišventimu darbavosi 
visose draugijose. Nemažai 
darbavosi ir kiti draugai.

Ant kiek atsimenu, tai tais 
laikais musų kolonijos veikė
jai vieni kitų neu/.gaudinėda- 
vo ir nekritikuodavo, bet visi 
bendrai darbavosi. Pradžioj 
1919 metų visi džiaugėmės, 
kad bendrai dirbdami išauk- 
lėjome savo kolonijoj tokias 
skaitlingas kuopas, draugijas 
ir Minos Chorą. Veikėjų iš- 
siauklėjo taipgi daug. Veiki
mas pasidarė platus ir visiem 
pasidalinus darbais, veikti ir 
plačiau skleisti literatūrą pa
sidarė daug lengviau.

Bet kaip visiem žinoma, 
darbininkų kova už savo rei
kalus yra sunki. Jei norime 
laimėti, tai reikalinga pilnai 
laikytis Karolio Markso nu
statytos teisingos komunisti
nės linijos, 'lai ir mūsų kolo
nijos darbuotojams mažai te
ko atsikvėpti. Apie pabaigą 
1919 metų, kaip visur, taip 
ir mūsų kolonijoj, socialistų 
kuopoj pakelta tas klausimas, 
kad pakeisti socialistų kuopą 
į komunistų kuopą. Tuomet iš 
300 narių 80 išėjo prieš. Pa
keitus į. komunistų kuopą, jie 
ir visai pasitraukė iš mūsų 
veikimo. Už komunistų pro
gramą pasisakė 220.

Sunkiosios Dienos

Komunistų Kuopai neilgai 
teko veikti viešai. Valdžia 
Komunistų Partiją paskelbė 
nelegališka, tad kuopoj prisi
ėjo veikti pogrindiniai. Kad ■ 
išlaikyti komunistinį veikimą, 
tai veiklesnicm draugam ir 
vėl prisiėjo imtis sunKaus ir 
rizikingo darbo. Dienomis 
dirbtuvėj, kad palaikyti savo 
gyvastį, o naktimis pogrindi
niai darbuotis, kad išlaikyti 
Komunistų Partijos gyvybę. 
Nors draugam prisiėjo sunkiai 
ir su baime darbuotis, bet ko
munistinė darbuotė buvo gy
va, veikli ir stipri, tol, kol įsi
kūrė Darbininkų Partija. Tuo- 

!met komunistinis veikimas iš
ėjo viešai veikti Darbininkų 
Partijoj. Tad ir mūsų kolo
nijoj įsikūrė Darbininkų Par
tijos kuopa. Ji buvo skaitlin
ga ir dirbo tą patį komunis
tinį darbą ir gerai gyvavo.

Bet tūli draugai buvo vie
šam veikimui priešingi ir pa
sidarė opozicijos draugais. Tū
li ir LLD 22 k p. nariai ir 
LMPS moterų kuopos narės 
paskui juos pasekė. Mirtos 
Choras taipgi susvyravo. Tad 
draugam reikėjo dėti dideles 
pastangas, kad išlaikyti teisin
gą komunistinę darbuotę mū
sų masinių organizacijų kuo
pose. Tai į Mirtos Chorą ma
žai buvo kreipta atydos ir jo 
didžiuma narių nusitarė stoti 
su opozicija. Tad mūsų dai
lės mylėtojam vėl prisiėjo or
ganizuoti kitą chorą. Drau
gam pasidarbavus, tapo įsteig
tas Lyros Choras 1923 metais. 
Iš pradžių jis buvo silpnas, 
bet į jį tuoj pradėjo rašytis 
daugiau dailės mylėtojų. Vė
liau atėjo jam į pagelbą su
augesni jaunuoliai iš Ateities 
žiedo Vaikų Draugijėlės. Tad 
Lyros Choras pasidarė skait
lingas ir veiklus. Prie jo Mir
tos Choras toli gražu negalėjo 
lygintis, vėliau ir mirė.

Šiandien Lyros Choras iš čia 
gimusių jaunuolių ir kuone vi
si yra buvę Ateities žiedo 
Vaikų Draugijėlės nariais. Jis 
gerai gyvuoja ir linksmina vi
suose parengimuose darbinin
kišką visuomenę.

Kuomet Komunistų. Partijai 
buvo iškovota teisė viešai veik
ti, tai iš pradžių mūsų koloni
jos lietuviai komunistai dar
bavosi tarptautiškam veikime. 
Vėliau, kaip kitose kolonijose,

taip ir pas mus įsikūrė Lie
tuvių Komunistų Kuopa. Ji 
šiandien gerai gyvuoja, daug 
ir gerai veikia.

Tat spalio 22 d. Lietuvių 
Komunistų Kuopos parengtam 
bankiete visiem seniem vete
ranam, ankstyvesnio veikimo 
ir dabartiniam darbuotojam, 
taip pat ir visiem Komunistų 
Partijos simpatikam, buvo 
linksma minėti mūsų praeities 
darbuotę. Mes šiandien gali
me pilnai pasidžiaugti, kad 
mes bendrai ir neatlaidžiai 
dirbdami iki šiandien išlaikė
me tiesią darbininkišką pozi
ciją. Mūsų organizącijos au
ga, spauda stiprėja. Mūsų 
jaunuomenė išauklėta darbi
ninkiškoj dvasioj ir darbuoja
si už savo klasės reikalus. 
Tuomi ir džiaugiamės ir mini
me, kad mūsų pirmtakūnų Ka
rolio Markso, Lenino ir kitų 
pradėtas revoliucinis darbas 
už darbininkų pasiliuosavimą 
iš kapitalistinės priespaudos 
žengia ir žengs pirmyn tol, 
kol darbininkai kovą laimės.

A. M. B.

Waterbury, Conn.
Lapkričio 3 d. iš ryto į dar

bą eidamas staiga mirė Juozas 
Vidžiūnas. Palaidotas bus 
pirmadienį, lapkričio 6 d., 2 
vai. po pietų, Lietuviškose Ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
graborius Jonas Dielinikas. 
Velionis buvo “Laisvės” skai
tytojas ir darbininkiško judė
jimo rėmėjas. Vėliau bus pa
rašyta daugiau apie velionį 
Juozą Vidžiūną.

Senas Draugas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, lapkr. 8 d., 8 v. v„ 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugai, 
būtinai visi dalyvaukite, nes bus 
daug svarbių dalykų apkalbėjimui. 
Taipgi atsiveskite naujų narių pri
rašyti prie kuopos. — V. K. Shera- 
lis. (262-263)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 8, trečiadienio vakare, 7:30 
vai., Liberty Hali, 329 Broadway. 
Turim daug svarbių reikalų apkal
bėti, taipgi ii' mokestis malonėkite 
pasimokčti. Todėl pribūkite visi į 
susirinkimą.

A. Lukaitis, Sekr. (261-262)

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

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

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma KraujoMr šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

BAR ir GRILL |
Lietuvių Restaurantas
Wnc

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

k

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Craborius (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.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9308

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

126 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6673

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Divonų—Carpet Rugs
• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 

madų, ir visokių dydžių—sizes.
• Virkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 

bus reikalingi.
® Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 

šiuo išpardavimu—sale.
• Mažiukai divonukai nuo 89c ir auksinu.

Jei atsinešite šį skelbimų, tai gausite $1.49 vertės divonų už 89e.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpe tų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
kainomis, kaip ir prieš karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

Lietu vi ii Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name 
4* ’ž’

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.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtds dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

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

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

Siunčiame duonų per paštų J kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N Y

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING 
Russian & Turkish Ballis, Inc. 
29-31 Morrell Street Brookl™ N. Y.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Open Day and Nigh'

I I Vapor Room, Turkish Room, Russian
\ I Room, Large Swimming Pool, Fresh
XI Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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



šeštas puslapis LAISVI Antradienis, Lapkų. 7,

Kaip Dabar Londone 
•Žmonės Gyvena

, Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Londono čikagietė Salomėja 
Čerienė, kuri Europoj išgyve
no šešerius metus—du metus 
dirbo Lietuvoj, o keturis—Lie
tuvos Atstovybėje Londone. Ji 
sugrįžo pasisvečiuoti. P-nia 
Čerienė buvo apsistojusi pas 
d-rę šliupaitę.

—Kai tik man teko pama
tyti New Yorkas naktį—nepa
prastai n u d ž i u gaiu—paša k o j o 
viešnia.— Visur šviesos, visur 
gyvumas. Londone kiekvieną 
naktį tamsu, niekur šviesos 
nematysi. Miestas, mat, bijosi 
“oro svečiu” iš Vokietijos. 
Pereitą naktį arti buto, kur aš- 
nakvojau (pas d-rę šliupaitę) 
persigandau: išgirdau ugnia
gesių automobilių sireną ir 
man pasirodė, jog tai ženklas, 
kad kiekvienas turi skubėti į 
skiepus. Londone toki sirenų 
garsai kaip tik tąjį pasako. . .

P-nia čerienė pasakojo, kad 
Londone jaučiamas ir maisto 
trūkumas—pav., bekonų. Ta
čiau, bendrai, gyvenimas turi 
ir tam tikro įvairumo. Kur tik 
eisi, ką tik sutiksi, kiekvienas 
kalba tik apie karo ir politi
kos reikalus.

London lietuviai džiaugiasi, 
kad Lietuva nenukentėjo nuo 
šio karo; jie džiaugiasi Lietu
vos-Sovietu sutartimi ir Vil
niaus Lietuvai pervedimu. 
Londone lietuvių yra apie 
1,000, tačiau, be parapijos, ki
tų organizacijų jie nepalaiko.

Viešnia grįžo Amerikon 
“Prezident Roosevelt” laivu. 
Kelionė buvusi audringa ir už
ėmė dešimts dienų sugrįžti iš 

---- Plymouth o į New Yorką.
' šeštadieni p-nia čerienė iš

vyko į1 savo gimtinį Čikagos 
miestą, kur gyvena josios mo
tina ir dvi seserys, o be to—vi
sa eilė kitų giminių.

Ks.

Sunkiai Susirgo d. 
J. Kardokas

Jonas Kardokas, senas 
“Laisvės” skaitytojas, gyvenąs 
po num. 133 Devoe St., JT rook- 
lyne, sunkiai susirgo vidurių 
liga, šeštadienį jis tapo nuga
bentas Greenpoint ligoninėn. 
Jis guli antrajam aukšte. At
lankyti .jis galima bile kada. 
Draugai ir pažįstami kviečia
mi atlankyti draugą Kardoką.

CIO Unija Išgavo 
Pakėlimą Algų

Pardavinėtojų unija išgavo 
iš Sun Ray Yarn Co., 349 
Grand St., N. Y., $17 mini
mum algų skalę už 40 valan
dų savaitę 31 darbininkui. Jie 
gaudavo po $7 ir iki $10 už 
50 valandų savaitę. Taipgi 
gaus po savaitę atostogų su 
alga ir apmokės algą už vie
ną savaitę ligos per metus. 
(Rauta ir kiti pagerinimai.

Tikimasi Cacchione 
Išrinkt Įrašymu

Aprobuojant balsų skaičių 
už komunistus tarp užpereitų 
ir pereitų rinkimų ir komunis
tų įtakos pakilimą nuo pareitų 
rinkimų iki šiol, tikimasi, kad

Gaisre po numeriu 105 
Dean St. keturi asmenys su
žeista.

Pilieti, Šiandien Atlik Brangią 
Teisę ir Pareigą—Balsavimą!

Ėmė daug metų kovos ir pa
siaukojimo, kol žmonės išgavo 
teisę balsavimo. O dar dauge
lyje šalių ir šiandien už tą 
brangią teisę tebekovojama. 
Dėlto turintieji tą teisę kiek
vienas privalo branginti ir ją 

j panaudoti gerinimui savo mie- 
Įsto, savo šalies; savo balsu 
prisidėt prie išrinkimo tokių 
kandidatų įstatymdavystėn ir 
valdžion, kurie tikrai gins jū
sų reikalus. *

Už ka balsuoti?
i

Darbo žmogui, kuris turėjo 
reikalų streike ir pikieto lini
joj, kuris turėjo alkaną šeimy
ną ir kovojo už pašalpą, prieš 
išmetimą iš namų, arba už 
WPA darbus, tam jau aišku, 
kad geresnių draugų už ko
munistus neras. Tad už juos jis 
atiduos ir savo balsą šiuose 
rinkimuose, įrašys jų vardą į 
balotus.

Tačiau šiuose rinkimuose 
yra daugiau kas, negu kasdie
ninė duona. Yra klausimai ko
vos už išlaikymą demokrati
jos, prieš Amerikos įtrauki
mą karan. Tai kova už išgel
bėjimą mūs vaikų nuo belaiki- 
nės mirties ir sužalojimo karo 
lauke. Kada visoki prisimete- 
liai darbininkų draugais pučia 
karo dūdon, komunistai pasili
ko ištikimi ir uolūs gynėjai 
taikos ir demokratijos. Dėlto 
ne tik darbininkai ir biednuo-

□

JŪS GALITE IŠRINKT
PETER V. CACCHIONE

Į Miesto Tarybą (City Council)

IŠsikirpkite ir įsidėkite Kišeniun Šią Korčiukę
Rinkimų dieną, antradienį, lapkričio (Nov.) 7-tą, kada 

eisite balsuoti, neškitės korčiukę su savim, kad turėtu
mėt į ką pasižiūrėt, nepadarytumėt klaidos. Įsitemykite, 
jei parašysite vieną raidę perdaug ar permažai, jūsų 
baloto nepriskaitys. Kam sunku rašyt, papraktikuokite 
namie bent keletą kartų.

Kada gausit balotą, viršutinėse eilutėse bus išspaus
dinti vardai kitų kandidatų, kurie oficialiai yra ant ba
loto. Apačioj matysite tuščių eilučių. Jos ir yra pada
rytos tam, kad tie piliečiai, kurie nori balsuoti už ne
sančius ant baloto, galėtų įrašyti jų vardus. Toks bal
savimas yra legalis, įrašytas miesto čarteryje.

Pirmoj tuščioj eilutėj, langutyje, pažymėkit 1, o 
toliau toj pačioj eilutėj parašykit Peter V. Cacchione, 
kaip čia paduotame pavyzdiniame balote parodo.

PAVYZDINIS BALOTAS

Kitas Kandidatas

- - -

Kitas Kandidatas

Kitas Kandidatas

---------------

Peter V. Cacchione
. ____ __ _ - ....................... . ..

Kings County piliečiai įrašys Peter V. Cacchione, 
Queens County piliečiai įrašys Paid Crosbie, Bronx 
County piliečiai įrašys Isidore Begun, Manhattan 
Copnty piliečiai įrašys Israel Amter.

Lietuvių Komunistų Kuopa.

menė, bet ir kiekvienas pilie
tis, kuris nori sustiprint taikos 
ir demokratijos spėkas, įrašys 
komunisto kandidato vardą į 
balotą.

Kings apskričio (county) 
balsuotojai įrašys 1 Peter V. 
Cacchione.

Queens apskričio — 1 Paul 
Crosbie.

Bronx— 1 Isidore Begun.
Manhattan — 1 Israel Am- 

ter.
L. K. N.

Perspėjo Saugotis 
Šarlatanų

Politiški šarlatanai, provo
katoriai pasikaustę rinkimų 
dienai, kad diskredituot pa
žangiuosius.

Israel Amter, komunistų 
kandidatas į “councilmanus” 
Manhattane atkreipė atydą 
visuomenės ir valdiškų įstai
gų į faktą, kad ant Labdary
bės Department© popieros, 
Mills viešbučio antrašų, tūlas 
pasirašęs “Mr. Erwin,” išsiun
tinėjęs laiškus. Juose visi pa- 
šalpgaviai kviečiami sueit 
viešbutin, kur Amteris dalin
siąs “skanumynus ir saldumy
nus,” norint sukelt supratimą, 
kad jis pirksis balsus už “sal
dumynus.”

Amterio kampanijos vedė
jas Sam Dlugin apie paiką lai
šką informavo majorą La
Guardia, šalpos Departmen- 
tą ir policijos komisionierių 
Valentine, prašydamas ištirt 
ir pažymėdamas, kad komu
nistai savo keliu veda tyrimą.

Quill Baigė Kampaniją 
su 16-ka Mitingų

Darbiečių eilinių narių kan
didatas Michael J. Quill, 
Transporto Darb. Unijos pre
zidentas, baigė kupiną darbais 
rinkimų kampaniją su dar 16- 
ka mitingų gatvėse ir radio 
programa rinkimų išvakarėse. 
Rinkimų kampanijos baigtu
vių radio programa suruošta 
lapkričio 6-tą, 11:15 vakaro, 
iš stoties WMCA.

Quill’o kamapnija buvo la
bai gyva ir masinė. Iš suruoštų 
apie 200. kampanijos mitingų, 
bent 78-se kalbėjęs patsai 
Quill.

Quill buvo reakcinių Darbo 
Partijos viršininkų išmestas iš 
kandidatūros už atsisakymą 
remti šį imperialistinį karą ir 
pulti komunistus. Bet eiliniai 
nariai uždėjo jį ant baloto ir 
didelė didžiuma pačių ADP 
kliubų užgyrė jo kandidatūrą. 
Jį parėmė šimtai unijų lokalų. 
Už jį, kaipo kovingą ir pavyz
dingą Miesto Tarybos narį, 
pasisakė ir gerb. Manhattan’© 
prezidentas Stanley M. Isaacs.

i-g i .i .r

Į Edward Snyder, Thomas 
Broderick ir Peter Cummings 
sulaikyti kaltinimu apiplėšus 

[krautuvę, 241 St. Nicholas 
j Ave.

Peter V. Cacchione

Cacchione gali būti šiemet iš
rinktas ir kitų kandidatų bal
sų skaičius žymiai pakils, nors 
už juos šiemet reiks balsuoti 
įrašymu, kas nepratusiam ra
šyt jau sunkiau, negu vien nu
merį įrašyt ar mašinos ranke
nų tę nuspaust.

Tačiau pasiryžimo pas liau
dį netrūksta ir numatoma, jog 
ji tą sunkenybę nugalės, kad 
parodyti, jog liaudis netole
ruos bandymą darbininkų mi
nioms užgniaužti balsą, atimt 
galimybę balsuot už savo kan
didatus.

L. K. N.

VENGĖ BALSUOTOJU 
KLAUSIMU

Manhattan komunistų kan
didatas į Miesto Tarybą, ga
lutinoj rinkimų kampanijos 
peržvalgoj nurodo, jog Tarn
ui an ės kandidatai ignoravo į- 
vairių masinių organizacijų 
kvietimus kalbėt, kad išvengt 
klausimų. Jie pasirodė tik ten, 
kur buvo tikri, kad klausimų 
neišgirs, kur visi savi.

Amter nurodo, kad jie tam 
turėjo priežastį, nes “Tam- 
manės rekordas Miesto Tary
boj yra labai juodas.” Sudary
dami Taryboj didžiumą su re- 
publikonais ir kitais reakci
ninkais, jie pažangiųjų vienus 
gerus sumanymus sulaikė, ki
tus užsmaugė komitete, tre
čius užmušė Tarybos posė
džiuose. Republikonai (toriai) 
Surpless ir Baldwin, taipgi 
retkarčiais Christensen, buvę 
tammaniečiams gerais pagel- 
bininkais.

Prispirti, vienas kitas iš jų 
tačiau turėjo atvirai pasisa
kyt, kur jie stovi bent kai ku
riais klausimais. Baldwin ir 
Post buvę paklausti, ar jie 
balsuotų už sugrąžinimą nu
kapotų paskyrų mokyklų rei
kalams. Pasisakė, kad ne. 
Strauss daug kuom pritariąs 
aniems, bet sakė, kad 'balsuo
tų už.

Vienas kandidatų buvęs pa
klaustas, kaip jis galėtų pa
gelbėt taksių vairuotojams. 
Kandidatas liepęs darbininkui 
ateit lapkričio 8-tą, po rinki-
mų.

Pareidami namo, 311—51st 
St., du berniukai rado namus 
degant. Jų šauksmas išbudino 
tebemiegančias motinas ir ki
tus namiškius ir pašaukė pa- 
gelbą.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau moteries arba mergi

nos daboti mažą vaikutj. Gaus kam
barį ir valgį. Dėl daugiau informa
cijų prašau kreiptis pas Mrs. Parks, 
658 Grand Street, Apt. 3-A, Broo
klyn, N. Y. (262-264)

Z

Graži Martyno Liuterio 
Draugystes Vakarienė

Pereita šeštadienį Amerikos
* I

Lietuvių Piliečių Kliudo patal
pose įvyko d-i’o Martyno Litu 
terio Draugijos vakarienė. 
Dalyvavo daug svečių. Visa 
eilė jų buvo iššaukta pasakyti 
po kalbą. Pabaigoj Aleksan
dras Velička ir Petras Gra
bauskas, pianu palydint Dep- 
siutei, padainavo smagių ko
miškų dainelių, kurios sudarė 
gražios publikoj nuotaikos. 
Pirmininkavo d. Bernotas. _

Martyno Liuterio Draugija 
yra pažangi organizacija. Kai 
tik įvyksta kokia nors pramo
ga, tai josios nariai būriais 
(pav. į “Laisvės” koncertus ir 
bazarus bei piknikus) atsilan
ko. Dėlto ir liuteriečius Brook
lyn© visuomenė gražiai pare
mia. Beje, ši draugija jau turi 
apie 33 metus amžiaus.

Tegyvuoja liuteriečiai!
Svečias.

CACCHIONE PARINKO 
PIRMUOJU

Workers Alliance, Kings 
apskričio bedarbių ir WPA 
darbininkų organizacija, pra
vedė slaptą taip vadinamą 
“šiaudinį” balsavimą. Jame 
Cacchione pasirinkta pirmuo
ju (first choice), o Benjamin 
F. Butler, Jr., antruoju (se
cond choice).

Alliance pravedė 12 mitin
gų, kuriuose kalbėt kviesta į- 
vairių partijų kandidatai, kad 
pareikštų savo nusistatymą 
apie bedarbių šelpimą ir 
WPA.

MIRĖ
Mary Szebedienė, 71 m. 

amžiaus, mirė šeštadienį, lap- 
krič. 4 d., Riverhead, L. 1. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkr. 8 d., šv. Jono kapinė
se. Kūnas pašarvotas namuo
se, 111-36—118th St., Rich
mond Hill. Laidotuvėmis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Prašo Jūsų Paramos
“Pirm visko, mums reikia 

balsų dabotojų (watchers)”— 
sako keturi komunistų kandi
datai —• Peter V. Cacchione, 
Paul Crosbie, Isidore Begun, 
Israel Amter—, savo prašyme 

l visiems suaugusiems ir jau
niems komunistams, taipgi vi
siems draugams ir simpati- 
kams rinkimų dieną būt ant 
kojų. Negana gauti, svarbu ir 
apsaugoti balsus.

Prie to reikės paskleist tarp 
balsuotojų korčiukes su kandi
datų vardais ir suteikt pa
skiausias žinias, patarimus.

Visi galinti pagelbėti prašo
mi užeiti į savo apylinkės ko
munistų centrą. Brooklyniečių 
centrai randasi: 276 Fulton 
St., 2106 E. 12th St., 131 Mon
tague St., 2166 86th St., 289 
Utica Ave., 307 Grand St., 
1083 Flushing Ave., 1701 Pit
kin Ave., 5012 New Utrecht 
Ave., 1660 Fulton St., 59 
Tompkins Ave.

Nepavėluokite!
Balsavimams būdelės yra 

atdaros tik nuo 6 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro.

Ir nepamirškite,, kad už 
kandidatus į Miesto Tarybą 
(Council) balsuosite ant po
pierinio baloto, ne ant maši
nos.

PARDAVIMAI“
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)

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę.
Mes turime slzij pritaikymui visokio miauglmo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

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

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1U
GRAŽUS PAVILIONAS

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

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

___ '9

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

lOl VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

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

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

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

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

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

SKELBKJTES “LAISVĖJE”

t




