
No. 271
Ar

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Pa-

ant 
bal- 
įra-

Brooklyne už komunistų 
kandidatą Peter V. Cacchionę 
paduota virš 24 tūkstančių 
balsų pirmo pasirinkimo, 
našu į stebuklą.

Peterio vardas nebuvo 
baloto. Kas už jį norėjo 
suoti, tas turėjo jo vardą
syti. O visi žino, koks tai di
delis keblumas.

KRISLAI
Beveik Stebuklai.
Prisikėlė “iš Numirusių.”
Nors Sykį Nepamelavo. \,/

Rašo A. B.

Keli desėtkai tūkstančių 
lotų Brooklyne paskelbta 
gadintais. Beveik visi jie 
vo už Cacchione. Mat, 
nors pamiršo paskui

ba- 
su- 
bu- 
kas

raidę 
“V.” padėtį tašką, kitas vidu
ryj pavardės tepadėjo vieną 
“c,” trečias pirmam varde 
po “P” padėjo “i”, vietoj “e,” 
dar kitas pamiršo įdėti “h,” 
arba gale pavardės pridėti 
raidę “e.” Ir, ot, dėl vienos 
kurios mažos raidės, dėl vieno 
mažo taškelio balsas nepris- 
kaitytas, balotas numestas į 
gurbą.

Dabar pas nieką nebeliko 
jokios abejonės, jog Peter bū
tų buvęs išrinktas į miesto ta
rybą, jeigu rinkimų taryba ne
būtų jo vardo išmetus iš ba
loto.

♦

Pradžioje karo menševikų 
ir kapitalistų spauda, o dar 
pasiučiau trockistiniai šlamš
tai, kaip už liežuvių kariami, 
garsiai palaidojo ir giliai už
kasė Komunistų Internaciona
lą. “Kominternas subyrėjo, 
Komintemas mirė, komunistai 
masiniai išlakstė iš komunisti
nių partijų,” buvo kasdieninė 
visų melagingų laikraščių dai
na.

Betgi Kominternas gyvuoja, 
kaip gyvavo. Jo manifestas 
prieš šį karą, Jurgio Dimitro- 
vo ilgas straipsnis apie dabar-! 
tinę situaciją, pritrenkė tuos 
nelaimingus graborius.

Buržuazinė spauda dabai

Calcutta, Indija. — Pasi
traukė indų valdyba Assam 
provincijos, protestuodama, 
kad Anglija neduoda Indi
jai politinės laisvės ir tei
sės išsirinkti steigiamąjį 
seimą visai Indijai.

Tai jau dešimtos provin- 
arj ei jos vietinė valdyba Indi- 

crvoltu šaukia, kad Kominteb- rezignavo su protestais 
nas po senovei teberaginąs prieš Angliją kaip indų pa- 
darbo žmones į kovą prieš 
kapitalizmą. Todėl komunis
tinės partijos turinčios 
nušluotos 
kalnės.

Ta pati 
ševikai ir

vergėją.
Indijoj viso yra vienuoli- 

būti ka provincijų, ir tik vienos 
nuo šios ašarų pa- provincijos valdyba dar pa

laiko ryšius su Anglija.
Žymėtina, jog Anglijos 

karaliaus atstovui ir jos gu
bernatoriam yra duota va
lia atmest nepatinkamus 
jiem tarimus Indijos pro-

sušilę įrieda ir men- 
trockistai.

■
f

Beje, o kur Socialistų An
trojo Internacionalo vadovy
bė? Kur pasaulio socialistai?

Jie, tiesa, irgi pasiliko iš-1 vincijų seimelių bei valdy- 
tikimi savo istorijai. Ji] vadai bų. 
vėl sušilę mobilizuoja darbo 
žmones imperialistinei skerdy- 
nei.

Skaitai žmogus Anglijos 
Francijos socialistų ' vadi] i 
straipsnius ir manai sau: Ju-j 
došiškai jie pardavė darbi-' 
ninkus 1914 m., judošiškai jię 
juos pardavinėja ir šiandieų 
tiems patiems imperialisti
niams plėšikams. \

Tai nors sykį New Yorke 
. kapitalistinė spauda nepame į 

lavo apie komunistų masinio i 
susirinkimo publiką. Ji pripa-l 
žįsta, kad lapkričio 13 d. Maj 
dison Square Garden svetai-j 
nėj buvo susigrūdę per 22 
tūkstančiu žmonių.

Tik tiek nepasako, kad 
daug tūkstančių negalėjo įei
ti ir nuo durų turėjo grįžti 
atgal.

Man irgi tokia pat “laimė” 
pateko. Turėdamas tikietą už 
$1.10, pribuvau prie svetai-i bėjo, kad iš 500,000 gyve- choslovakijos sostinėj;

'nes dar 15 minučių prieš aš- nančių Francijoj lenkų bū-skalavo sugrąžint
• i • • • • K • j ' *11 U

A?

? Lenkijos Neva “Valdžia 
h! Pae Annlnne karuliuPas Anglijos Karalių

tuonias, bet policija jau nebe- šią gauta iki 100 tūkstan- 
įleido nei vieno į vidų. Sako, čių kareivių prieš nazius. 
“durys jau seniai uždarytos, 
vidus pilnas.” O durys buvo 
uždarytos lygiai 7:30 vai. va-[ 
kare.

O čia aplinkui tą milžinišką 
svetainę tūkstančiai žmonių 
vaikštinėja, nori dasigauti^į 
vidų, bet nebegali!

Washington.—Mirė atža- 
pgareivis teisėjas Jungtinių 
I Valstijų Vyriausio Teismo 
Pierce Butler, 73 metų.

ORAS.—Vėsiau.

Iš Tono Žemių Gauna ANGLIJOS KURSTOMI, SUOMIJOS PO-j 
$60,000 Vertės Aukso p|AI PROVOKUOJA, DERGIA SOVIETUS

Georgijos Valstijoj

Dahlonega, Georgia.—Se
noje Calhoun kasykloje at-; 

j rastas naujas labai turtin
gas aukso sluoksnis, kur iš 
tono rūdos gaunama apie - kurįe parodo, kaip An- 

glijos imperialistai kursto 
Finiją prieš Sovietus.

Buržuazinė Suomijos 
spauda, pagal savo valdžios 
nurodymus, meluoja prieš 
Sovietus, šmeižia ir įžeidi
nėja juos. Laikraščiams 
įsakyta vadint Sovietų Są
junga “maskoliais” arba 
“burliokais.”

Oficieriai ir paoficieriai 
turi klaust kareivių: “Prieš 
ką jūs kariausite? ką jūs 
žudysite?” ir kareiviai turi 
atsakyti, kad jie kariaus 
prieš “maskolius ir žudys 
juos.”

110 svarų aukso; tai būtų1 
apie 60 tūkstančių dolerių! 
vertės. Kasykla apstatyta 
ginkluotais sargybiniais ne
prileisti pašalinių žmonių 
prie to aukso.

Jau Beveik Visa 
Indija Išstoja 
Prieš Angliją

H

London.—Karaliaus Jur
gio pakviesti, gen. VI. Si
korskis, Lenkijos “ministe
ris pirmininkas”, ir A. Za
leskis, jos “užsieninis mi
nisteris,” dalyvavo bankie- 
te Buckingham palociuje. I 
Buvo ir Anglijos užsienio 
ministeris lordas Halifax.
šauks Amerikos Lenkus į 

Armiją prieš Nazius
Tie Lenkijos “valdovai”, 

atvykę iš Paryžiaus, žadėjo 
paršaukt tūkstančius lenkų 
iš Jungtinių Valstijų ir Ka
nados į vakarų karo fron
tą prieš Vokietiją. Jie kai-i šiame mieste, buvusioj Če- 
..................... ................ '; rei- 

, cecham 
nepriklausomybę. Keturis 
kartus nazių policija išblaš
kė demonstrantus, bet jie 
susimetė į demonstraciją 
dar penktą kartą, iki buvo 
galutinai išvaikyti.

Policija šaudė ir atakavo 
demonstrantus ' buožėmis; 
taip pat veikė prieš juos
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Helsinki, Suomija.—Fini- 
jos-Suomijos policija užgro- 

j bia laikraščius, kurie rašo, 
• kad Suomija turėtų susitar
ti su Sovietais. Suomių vy- 

< riausybė persekioja laikraš-

Naziai Parodysiu Angli
jai, Ką Galį Jąją Or

laiviai, Submarinai
Berlin. — Aukštoji nazių 

komanda pareiškė, kad Vo
kietijos orlaiviai ir subma
rinai dar vos tik pradėjo 
veikti prieš Angliją. Ligšiol 
darytieji vokiečių lakūnų 
žygiai prieš Angliją tai bu
vę tik “praktika”, pratimai 
ir tyrinėjimai.

Vokiečiu komanda tvirti
na, kad jų lėktuvai, pasta
ruoju kartu bombarduoda
mi Shetland salų pakraš
čius, bombomis sužeidė ir 
padegė vieną ten stovėjusį 
Anglijos karo laivą ir su
naikino du Anglijos van- 
den-lėktuvus, tupėjusius ant 
vandens.

"laukan iš Čia Pirm Negu Ateis Stalinas, 
Sako Cechai Nariams; Naziai Šautuvais 
Blaškė Cechų Studentų Demonstracijas
Praga. — Du tūkstančiai 

cechų studentų atkakliai 
demonstravo prieš nazius

Kraštutiniai Suomijos 
atžagareiviai per spaudą ir 
radio skelbia, kad Suomija, 
girdi, “galėtų užkariauti 
Sovietus iki Uralu kalnų.”

“Paprastieji” Suomijos 
piliečiai, darbininkai ir kai
miečiai, pageidauja susita
rimo su Sovietais. Bet bur
žuazijos valdžia, dvarinin
kai ir.kapitalistai daro viso
kias provokacijas prieš So
vietų šalį, kokias tik jie 
drįsta daryti.

POLICMANAS NUŠOVĖ 
MAJORĄ

Long Beach, L. L, N. Y. 
—Policininkas Alvin Doo
ley nušovė šio miestelio ma
jorą L. Edwardsą todėl, 
kad majoras priešinosi to 
policininko išrinkimui į po
licijos pašalpinės sąjungos

Mokytojams uždrausta pirmininkus. Sykiu Dooley 
sakyt mokiniams, kad tai I pavojingai sužeidė asmeninį 
Sovietai davė Suomijai ne-'majoro sargą, kitą polici- 
priklausomybę. ' ninką Jamesą Walshą.

Vokiečiu Submarinai 
Prisodinę Minu An
glijos Pakraščiuose
London. — Visai arti An

glijos kranto susprogo ir 
nuskendo prekinis anglų 
laivas' “Woodtown,” 790 to
nų įtalpos. Panašiai prie 
pat Anglijos žuvo antra
dienį karinis jos laivas nai
kintuvas.

Anglų laivyno oficieriai 
sako, kad tiedu laivai tapo 
sunaikinti’ povandeniniais 
nazių sproginiais-minomis. 
Vokietijos submarinai “so
dina” tas minas pakraščiuo
se Anglijos vandenyse ir to
se vietose, kur tenka plauk
ti Anglijos karo laivams, 
kurie blokaduoja Šiaurinę 
Jūrą prieš Vokietiją.

motoriniais dviračiasūr šar
vuotais automobiliais. Areš
tavo 16 studentų-demons- 
trantų.

Praga. — Šimtai cechų 
studentų, demonstruodami 
prie Nežinomojo Kareivio 
kapo, šaukė: “Laisvės!”

Vokiečių namai buvo ap- 
lipinti plakatukais su So
vietų ženklu Kūjo ir Pjau
tuvo ir su patarimu vokie
čiams: “Išsinešdinkite iš čia 
pirma, negu ateis Stalinas!”

Nugrimzdo Keturi Lai
vai Užkliuvę už Vieno

Paskandinto

London. — Nazių subma- 
rinas andai paskandino vie
ną anglų laivą rytiniame 
Anglijos pakraštyje. Už to da”, 945 tonų. Jiedu žuvo oficialiai pareiškė, kad Vo- 
nugrimzdusio laivo griovė- Baltijos Jūroj netoli Esto- kietija naikins anglies išve
siu dabar per tris dienas nijos krantų. > žimus iš Anglijos į bepusiš-
užkliuvo, praplyšo ir nūs-’ 
kendo trys kiti prekiniai 
Anglijos laivai ir vienas 
Graikijos laivas “Georgios”, 
kuris buvo 2,216 tonų įtal
pos.

Ne Sovietai Grąsi- 
na Suomijai, bet 
Suomija Sovietam
Maskva. — Suomijos-Fi- 

nijos submarinai slankioja 
Narvos užlajoj, grąsindami 
Sovietams. Suomijos kapi
talistų ir dvarininkų laik
raščiai skelbia, kad “nesą 
skirtumo” tarp Sovietų ir 
buvusios carinė Rusijos. O 
Anglija nuolat siundo tuos 
ponus prieš Sovietus.

Suomija sutraukė dveja 
tiek daugiau kariuomenės į 
pasienius prieš Sovietus, ne
gu Sovietai turi raudonar
miečių palei savo sieną su 
Suomija. Suomių valdovai 
ima sau įkvėpimą ir iš Ame
rikos ir laukia jos paramos 
prieš Sovietus. Iš savo pu-

Sovietų spauda prime- 
kad Jungtinės Valsti- 
elgėsi, kaip imperialis- 
vergėjas prieš Pietinės 
Centralinės Amerikos 

sės, 
na, 
jos 
tas 
ir
kraštus, taip pat prieš Ku
bą ir Filipinus.

Ar Eis Suomija Nelaimingais 
Lenkijos Keliais?

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” įtalpino piešinį, 
kuris vaizduoja štai ką: 
Dabartinės Lenkijos neva 
“valdžios” ministeris pirmi
ninkas VI. Sikorskis ir bu
vęs Lenkijos užsienio mi
nisteris eina į francūzų 
viešbutį, nudriskę' ir su Len
kijos griuvėsiais užpakaly
je. Sikorskis sako: “Lauki
me Erkko (Suomijos užsie
nio ministerio): Jisai žen
gia mūsų pėdomis.”

Paleistas Al Capone, Gengs- 
terių Vadas

Washington. — Už užsta
tą tapo paliuosuotas iš ka
lėjimo buvęs vadas Chica- 
gos gengsterių (ir įtaria
mas žmogžudis) Al Capone 
į globą jo šeimynos Villano- 
voj, arti Philadelphijos.

LIETUVOS GARLAIVIAI “PANEVĖŽYS” 
IR “NIDA” ŽUVĘ NUO MINŲ

London.—Susprogo ir nu
skendo du Lietuvos preki
niai laivai, “Panevėžys,” 
1,607 tonų įtalpos, ir “Ni-

dienas nijos krantų.
Trumpi pranešimai Lon- kas šalis, 

donui iš Kauno nepasako,1 
dėl ko žuvo šiedu Lietuvos 
laivai. “Nida” vežė krovinį 
anglies iš Anglijos.

Anglija nori priverst be- 
pusiškas šalis pirkt reikme
nis iš kur kitur, o ne iš Vo
kietijos. Tai mes, sako na
ziai, darysime, kad bepusiš- 
kos šalys turės pirkt sau 
reikmenis ne iš Anglijos, o ’ 
iš kur kitur.
Lietuvos Laivai Galėjo Būt 

Sunaikinti Suomijos
Minomis

Kai kurie tėmytojai, to
dėl, spėja, kad naziai mino
mis pradėjo sprogdinti ir 

j Lietuvos laivus, plaukian- 
Berlin. — Anglija grąsi- čius su reikmenimis iš An

no, kad jinai užkibs kelią glij°s- Bet Lietuvos laivai 
Vokietijos dirbiniams-pro-, “Panevėžys” ir “Nida” ga- 
duktams gabent bepusiškų įėjo žūti ir nuo Finijos-Suo- 

mijos palaidų minų. Nes ži-

Copenhagen, Danija. — 
Pranešama iš Kauno, kad, 
turbūt, povandeniniai spro
gimai - minos nuskandino 
Lietuvos laivus “Panevėžį” 
ir “Nidą”.

“Nida” Gal Todėl Nuskan-’ 
dinta, kad Vežė Anglį iš 

Anglijos

Karo Fronte Nieko 
Ypatingo, Sako Na

ziai ir Prancūzai
Paryžius. — Kai kur su

sikirto francūzų žvalgai su 
vokiečių žvalgais, bet nėra 
tikros kovos, kaip praneša 
francūzų komandieriai.

Berlin. — Vakarų fronte 
nėra nieko ypatingo, apart 
to, jog kada-nekada pašau- 
doma kanuolėmis iš vienos 
ir antros pusės, kaip sako 
vokiečių komanda.

NUBANKRUTAVUS 
SKULPTORĖ ATMETA 
$10,000 Už STATULĄ

Washington. — Nubank-jw asiuiig luil. — , • i j
rutaviusi artistė skulptorė Per Pusantros valandos.
Adelaide Johnson, apie 80 
metų amžiaus, atsisako par
duot vieną stovylą, už kurią 
yra jai siūloma $10,000. Ji
nai apkapojo ir sugadino 
šią ir kitas savo pagamin
tas stovylas. Taip ji pada
rė iš apmaudo, kad liko be 
duonos ir gręsė jai išmeti
mas iš kambarių dėl negalė
jimo užsimokėti už juos. 
Dabar jinai atsisako par
duot sugadintas stovylas, 
nežiūrint, kiek pinigų už 
jas siūloma.

Istanbul, Turkija. — Vo
kietijos ambasadorius von 
Papen sako, kad naziai sie
kią sudaryt visos Europos 
kraštų “taikią respubliką.” 
Juokus “pro vi j a.”

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

šalių laivais į neutralius 
kraštus.

Atsiliepdami į šį Anglijos 
grūmojimą, naziai pusiau- 

noma, jog Suomija paskuti
niu laiku pridėliojo sprogi- 
nių-minų į artimus sau van
denis, neva “apsaugai nuo 
Sovietų laivyno.”

SOVIETAI TURĮ DAU
GIAUSIA SUBMARINŲ

London. — Anglijos lai
vyno žinovai skaičiuoja, 
kad Sovietai turi 150 sub- 
marinų ir statosi dar 20, 
tai būtų daugiau negu bet 
kuri kita šalis pasaulyje.

“ORO - NEPAISANTI” , 
VOKIEČIŲ LĖKTUVAI 
Berlin. — Nazių spauda 

rašo, kad Vokietija turi vi
sai naujos rūšies lėktuvų, 
kurie galį skristi Jiombar- 
duot Angliją,’ visai nepaisy
dami, koks būtų oras. Toks 
lėktuvas galįs pasiekt Ang- 

“Steikas” Vietoj Pupų 
USA Kareiviam

Boston, Mass.—Amerikos 
armijos generolas koman- 
dierius šioj srityj sako, kad 
kareiviai gausią daugiau 
jautienos vietoj pupų. Nes, 
girdi, jautiena duoda dveja 
tiek daugiau spėkos negu 
pupos.

Bayonne, N. J.
Visos Bayonne organizacijos 

rengia prakalbas Lietuvos 
klausimu lapkričio 19-tą, pa
rapijos svetainėj, 15 E. 23rd 
St. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Kalbės kunigas Stonis, vietos 
klebonas, J. Tysliava, “Lietu
vos” redaktorius, ir R. Miza- 
ra, dienraščio “Laisvės” 're- 
daktqrius.
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bas. Jie kiekvienas ginkluotas keliais di
deliais kulkasvaidžiais ir žemiau nusi
leidę gali paleisti į minutę po 3,000 kul
kų. Bent 100 bombanešių užpuolimas 
ant Anglijos karo laivyno gali padaryti 
didelius nuostolius.

Žinoma, ir karo laivai yra prisirengę 
atremti bombanešių atakas. Keturiolika 
anglų šarvuočių, šeši orlaivių vežikai, 38 
kruzeriai ir 100 pirmos rūšies naikinto
jų, bendrai turi 904 priešlėktuvines 5-kių 
colių gerklėmis kanuoles, kurios kiekvie
na į minutę gali iššauti po 15 svaidinių, 
kiekvieną sveriantį po 60 svarų. Reiškia, 
bendrai visi tie laivai į minutę laiko gali 
paleisti 13,560 svaidinių arba 407 tonus 
metalo į orą. O reikia žinoti, kad dar 
ir prieplaukoj yra nemažai priešlėktuvi
nių kanuolių.

Bet jeigu vokiečiams pavyko jau pa
daryti pirmuosius bandymus, tai tenka 
laukti masinių atakų ant Anglijos karo 
laivyno.

LAISVE

Amerikos laivas kraunasi įvairius daiktus New Orleans prieplaukoj. Tie da
lykai bus gabenami Anglijai. Bet kas bus, jei vokiečių submarines jį sučiups?

Gumas ir Karas
Kada susidaro karo pavojus Holandi- 

jos-Vokietijos pasienyj, tai mes turime 
prisiminti gumą ir jo rolę. Gumas-robe- 
ris yra viena iš labiausiai reikalingų 
medžiagų karo ir taikos metu. Kas dabar 
nežino, kokią svarbią rolę vaidina gu
mas. Kiekvieno lėktuvo ratai apvilkti 
guminiais ratvalkiais. Kiekvienas auto
mobilis ir sunkvežimis turi guminius rat- 
valkius.

Gurno reikia ir kitiems dalykams. Me
chanizuota artilerija turi guminius rat- 
valkius. 0 gumas gaunamas tik keliose 
pasaulio vietose. Štai Jungtinės Valsti
jos sunaudoja daugiausiai pasaulyj gu
rno, o savo neturi. Į metus jos įvežė:

Iš Anglijos—Malaya salų 547,900,000 
svarų; iš Holandijos salų—Rytų Indijos 
—245,000,000 svarų ir iš Ceylono salos 
55,600,000 svarų.

Holandijos milžiniškos kolonijos Rytų 
Indijoj yra turtingos gurno augmenimis. 
O Naujos Gvinėjos sala žibalu. Yra ten 
geležies, anglies ir kitų gamtinių turtų.

Tie turtai ir akstiną imperialistus 
prieš Holandiją. Jeigu Vokietija, nepai
sant visų savo užtikrinimų, puls Holan
diją Europoj, tai ji susiras talkininkus 
ir prieš jos kolonijas. Gumas ir žibalas 
Rytų Indijoj yra pritraukianti medžia
ga.

Raudonoji Armija Lietuvoje
Lapkričio 14 dieną į Lietuvą pribuvo 

pirmieji Raudonosios Armijos būriai. 
Viso Lietuvoj bus apie 20,000 Raudono
sios Armijos kovotojų, kurie daugiau
siai bus pastatyti strateginėse vietose. 
Sovietų Sąjunga turės kelis ir orlaivių 
laukus.

Į Lietuvą ateina Raudonoji Armija, 
ne kaipo užkariautoja, pavergėja, bet 
kaipo Lietuvos apgynimo talkininkė, sti
presnė sesutė Lietuvos armijos. Tatai 
įvyksta einant pagal Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos bendro apsigynimo sutartį.

O ir Lietuvos armija nuo dabar bus 
galingesnė, nes ji gaus iš Sovietų Sąjun
gos moderniškus ginklus.

F

I
į Orlaiviai ir Karo Laivai

Vokietijos karo orlaiviai vis tankiau 
bombarduoja Anglijos karo laivyno prie
plaukas. Naziai giriasi pasisekimais, an
glai užginčija tuos pasisekimus. Bet vie
nas dalykas yra aiškus, kad Vokietijos 
orlaivininkai vis darosi drąsesni. Nese
nai jie bombardavo anglų karo laivus 

L .didžiausioj jų bazėj prie Orkney salų, 
\ / o dabar bombardavo Shetland salas.
V Karo specialistai jau senai riša klau

simą: Kas ką įveiks, oro bombininkai ar 
karo laivai? Šiandien pabudavoti šar
vuotį atsieina virš $50,000,000 ir ima ke
lis metus. Tuo kartu oro bombanešį ga
lima pastatyti į kelias savaites už kokius 
$75,000. Tad bus aišku, kad jeigu ir keli 
bombanešiai žus, bet jie nuskandys nors 
vieną karo laivą (šarvuotį), tai orlaivių 
bus laimėta.

Didieji vokiečių bombanešiai skrenda 
apie 200 mylių į valandą. Jiems pasiekti 
Anglijos karo laivų bazes ima nuo dvie
jų iki trijų valandų laiko. Jie gali nešti 
kiekvienas bent 1,000 svarų bombų, ke
turias po 250 arba dvi po 500 svarų bom

Lauks Pavasario Kariauti
Karas, kokis dabar vedamas tarpe Vo

kietijos, Franci jos ir Anglijos, iššaukia 
daug diskusijų ir spėliojimų. Pirm šio 
karo pradžios, karo specialistai, turėda
mi mintyj šių dienų lėktuvus, tankus, 
mechanizuotas armijas, manė, kad pir
moje karo dienoje, gal būti net valando
se, pasaulyj įvyks baisūs dalykai. Tūks
tančiai orlaivių pakils į orą, uždengs sau
lę, puls vieni ant kitų, įvyks dideli mū
šiai ore, bus bombarduojama miestai, 
gelžkelių centrai, sudegintos, sunaikin
tos ištisos šalys. “Kas pirmas užduos 
smūgį, tas bus laimėtojas”, jie rašė.

Tomis temomis buvo parašyta daug 
knygų, kaip vokiečių karo orlaiviai su
degins Paryžių ir Londoną, kaip anglai 
ir francūzai uždegs visą Vokietiją ir tam 
panašiai. Anglų karo žinovas Lidel Hart 
išvystė greito karo teoriją; italų genero
las Dahue išvystė teoriją laimėjimo karo 
pagelba orlaivių; vokiečiai išdirbo pla
nus “blitzkrieg” (“žaibo-karo”) teoriją.

Ir štai karas prasidėjo. Jau trečias mė- 
nesis, o kaip oficialiai armijų pranešimai 
sako, “vakarų fronte nieko naujo,” ar
ba “einame pirmyn,” bet armijos stovi 
ant vietos.

Lenkijos nėra. Ji subyrėjo. Bet ir ten 
karas ėjo daug maž senai išbandytomis 
priemonėmis ir prisilaikant Hanibalo 
taktikos, kuris gyveno pirm Kristaus 
gadynės. Vokiečiai baisiai bombardavo 
Lenkiją, bet jų orlaiviai skrajojo ma
žomis grupėmis, dažnai, dieną ir naktį ir 
daužė karo strategines pozicijas.

Stoja klausimas: Kas bus vakarų fron
te? Anglija ir Francija rengiasi prie di
delio užpuolimo. Vien Jungtinėse Vals
tijose jos užsakė 8,000 karo orlaivių ir 
daugybę kitų pabūklų. Ameriką jos pa
vertė į savo neišsemiamą arsenalą. Jų 
planas: prisirengti ir vienu dideliu smū
giu parblokšti Vokietiją, taip bent jos 
skelbia.

Vokietija irgi nesnaudžia. Kaip rašo 
iš Berlyno Oswald G. Villard, tai iki pa
vasario ruošiasi, kad į du mėnesius lai
mėti Sarą. Jis rašo, kad iki to laiko vo
kiečių submarinai, kurių būdavo j a daug, 
užkimš visas jūras ir galutinai užbloka- 
duos Angliją. Vokietijos orlaivių gami
nimo fabrikai dirba dieną ir naktį ir ruo
šiasi daugiau jų pasigaminti, kaip An
glija, Francija ir Amerika. Nesenai 
maršalas Goeringas pareiškė: “pamaty
site, kas daugiau orlaivių turės,” kada 
jam priminė, kad Anglijai ir Franci j ai 
stato lėktuvus Amerikoj. Reiškia, abi 
pusės rengiasi prie baisių mūšių atei
nantį pavasarį.

Tuo pat kartu eina diplomatiniai ma
nevrai. Ir viena ir antra pusė stengiasi 
įgauti daugiau sau talkininkų. Anglija 
ir Francija laimėjo savo pusėn Jungti
nes Valstijas. Bet dar stovi “nuošaliai” 
Italija ir Japonija, taipgi visa eilė ma
žesnių valstybių. Atrodo, kad iki pavasa
rio tie susisgrupąvimai bus baigti.

Reakciniai elementai vėl šaukia, kad 
Vokietija, Anglija ir Francija turi kuo 
greičiausiai susitaikinti ir visos atsisukti 
prieš Sovietų Sąjungą. Darbo liaudis 
trokšta, kad karas būtų baigtas, kad 
kraujo liejimas būtų sustabdytas. So
vietų Sąjunga reikalauja baigti karą, 
nes jis yra imperialistinis, plėšikiškas, 
žalingas.

Parengimai yra Didelė 
Nauda Dienraščiui

Brooklyno “Laisvės” kon
certas pavyko labai gerai. 
Daug gauta bizniškų pasi- 
skelbimų į programos kny
gelę, net virš penkių šimtų 
dolerių. Tai šiltas Brookly
no biznierių ir profesiona
lų atsinešimas linkui dien
raščio “Laisvės.” Publika 
skaitlingai atsilankė į kon
certą, tuomi ji parodo savo 
moralę ir materialę para
mą dienraščiui “Laisvei.”

Parengimai yra labai 
svarbus dalykas mūsų dien
raščiui. Jų reiktų ruošti 
kuo daugiausia. Iš San 
Francisco, Calif., nuo pa
rengimo spaudos naudai, 
kurį suruošė Literatūros 
Draugijos Oaklando ir San 
Francisco kuopos, “Laisvė,” 
kaipo savo dalį pelno, ga
vo $20. Jei visur, kur tik 
yra organizuotų lietuvių, 
būtų pasirūpinama šį tą su
rengti “Laisvės'” naudai, 
tai kad ir smulkiom sumom 
uždirbant, susidarytų tūks
tančiai dolerių paramos.

Nuo asmenų dovanų 
šiuom tarpu gavome seka
mai:

J. G i 11 z u s, Bedford, 
Mass., $4.50.

Po $2: A. J. Pranaitis, 
Camden, N. J., K. Aksimi- 
tauskas, Hartford, Conn., 
ir ALDLD 30 kp., Chester, 
Pa.

A. Grigonis, Norwood, 
Mass., $1.75.

Po $1,50: A. Kalazevičius, 
Pittston, Pa., Stanley Ka- 
ziulionis, Cleveland, Ohio, 
Jonas Yąsulis, Kenosha, 
Wis. •

Marcella" Subach, Tho
mas, W. Va., $1.25.

Po $1.00: J. A. Jerome, 
Barre Plains,, Mass.,- J. S. 
Venskevičius, Cambridge, 
Mass., A. Rastauskas, Hart
ford, Coml., L. Kmieliaus
kas, Hartfdrd, Conn., Frank 
Mankauskas, Tunkhąnnock, 
Pa., K. Juška, So. Boston, 
Mass., J. Gustaitis, Worces
ter, Mass., J. Gružauskas, 
Phila., Pa., A. Lideikienė, 
Great Neck, N. Y., J. Ma
sionis, J. Rainys, Phila., 
Pa., A. Mąkstelė, Tifniska- 
ming, Canada, J. Rudokas, 
Lochalsh, Canada, W. Shli- 
kas, Shamokin, Pa., F. Vait
kus, Brooklyn, N. Y., R. 
Braus, Rochester, N. Y., J. 
Vaicekauskas, Binghamton, 
N. Y., Frank Imbrozas, 
Pittsburgh, Pa., drg. Čiula- 
da, Lowell, Mass., A. Butė

nas, Lawrence, Mass., J. 
P u i d i m a s, B r i dgeport, 
Conn, ir K. Blozionis, Nor
wood, Mass.

Po 50c: S. Andrews, Ho
lyoke, Mass., J. Mikitas, 
Phila., Pa., A. Kaluzevičius, 
Pittston, Pa., Ig. Karlonas, 
Tuckahoe, N. Y., F. Shu
man, Farmington, Me., A. 
Rėmai tis, New Britain, 
Conn., B. Lukuosevičius, 
Washington, Pa., S. Šaltys,

| Rockford, Ill., N. Grigienė, 
Rockford, Ill. ir Alex Le
vickas, Detroit, Mich., F. 
Kemežis, Torrington, Conn. 
25c.

Labai gražių dovanų 
I gauta. Todėl ir sunkiais 
laikais mūsų dienraštis stip
rus ir drąsiai triumfuoja 
nešdamas žinias ir moksli
nius raštus į Amerikos lie
tuvių namus. O šioje karo 
atmosferoje, kur reakcija 
rėkia už karo plėtimą ir 
traukia Ameriką į karą, 
“Laisvė” neša taikos vėlia- 

į vą. Kas remia “Laisvę”, 
I kartu remia kovą prieš ka- |rą.

P. Buknys.

kimo nuotaikos buvo labai 
jaudinančios ir permainin
gos. Jaudinosi visa Lietuva, 
belaukdama pasitarimų re
zultatų, bet žymiai didesnis 
tas jaudinimas lietuviams 
teko pergyventi Maskvoje, 
kur faktai buvo žinomi ir 
drauge nežinomi. Kiekvie
na nauja diena ir pasitari
mas gali padėtį pakeisti ir 
galima susilaukti kitko. Tai 
nesunku buvo pastebėti iš 
kai kurių pastabų, bet dar* 
geriau matyti iš veidų tų * 
žmonių, kurie tą reikalą ve
da ar techniškai padeda 
vesti. Vieną dieną veidai 
nors ir išvargę, bet akys 
mirga gyvai, pilnos vilčių ir 
pasitikėjimo. Kitą dieną tos 
pačios akys apsisiaubusios, 
nepasitikinčios ir, atrodo, 
visai išvargusios. Jei žodžių 
neišgirsti, stengiesi iš akių 
šį tą skaityti. Prasideda 
sunkus diplomatiškas pa
šnekesys, kuriame operuo
jama pasakų ar mitologijos 
elementais, o stengiamasi 
apibrėžti realioji padėtis. 
Susidaro slegiantis įspūdis. 
Širdis pameta nuolatinį > 
ritmą ir lyg pasišokėdama 4 
karts nuo karto suduoda to
kį smarkų smūgį, kad ir 
kvapą sunku atgauti. Pa
galvoju, jei tokioje atmos-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai

Jaudinančios ir Ilgos 
Valandos Maskvoje
Akys Plačios, Ausys 

Stačios. ..
Kiekviena nauja vieta 

tam, kuris ten atsiranda 
pirmą kartą, sukelia daug 
susidomėjimo. Bet tas susi
domėjimas kiekvienam ke
leriopai padidėja, kai jis at
siduria kurios nors valsty
bės sostinėje, iš kurios 
tvarkomas visas lankoma
sis kraštas. Bet dar dides
nis susidomėjimas pagauna 
žmogų, kuris atsiduria Mas
kvoje. Nepaprastai daug 
apie ją rašyta, pripasakota, 
bet vis rodos: tai kad pats 
savo akimis galėčiau pama
tyti, tik tada galėčiau su
sidaryti objektyvų vaizdą. 
Kaip daugelis sako, dabar
tinė Rusija esanti paslap
tinga ir ją esą sunku su
prasti.

Iš dalies tai teisinga. Ne
paprastas ir vienintelis pa
saulyje tvarkymosi būdas 
viduje, nelengvai perkanda
mas teorijoje, bet dar sun
kiau—praktikoje. Todėl ir 
man, kuris Maskvoje tetu
rėjau progos išbūti vos 5 
dienas svarbiausią dėmesį 
koncentruodamas į man pa
vestą uždavinį — lietuvių 
rusų derybas, sunku tą ar 
kitą dalyką tvirtinti katego
riškai. Todėl stengiausi su 
gerb. skaitytojais pasidaly
ti matytais vaizdais ir fak
tais, kokie jie man buvo 
prieinami arba patiekiami. 
Norėdamas daugiau patirti, 
stengiausi būti akylas ir au
sylas. Šias mano pastabas 
prašyčiau prisiminti gerb. 
skaitytojus t o limesniuose 
mano reportažuose.

Vilnius Bus Mūsų
Tik atvažiavęs į Maskvą, 

jau patyriau mums labai

svarbią naujieną, kad Vil
nius grąžinamas Lietuvai. 
Ką bekalbėti — malonesnės 
naujienos negalėjo būti. Bet 
čia pat buvau griežtai įspė
tas, kad tai galiu žinoti tik 
kaip asmuo, kuris gyvena 
šiuo metu Maskvoje ir ne
turi jokio ' susisiekimo su 
Lietuva. Bet aš gi turėjau 
susisiekimą telefonu ir nie
kad man liežuvis taip ne- 
niežtėjo prasitarti, kaip šį 
kartą. Vis dėlto jausdamas 
nepaprastą atsakomybę ir 
žinodamas, kad vienas neat
sargus žodis gali pakenkti 
visam didžiajam reikalui, 
kentėjau ir savo redakcijai 
bei skaitytojams šią žinią 
nuslėpiau.

Tiesa, diplomatai, man 
atrodo, dažniausia yra per 
daug atsargūs ir todėl jie 
čia turi nuolatinius kon
fliktus su spauda. Bet kai 
sprendžiamas toks nepa
prastai svarbus reikalas, 
gal iš tikrųjų negalima ap- 
sikrėsti amerikonizmu — 
sensacija bet kokia kaina! 
Šia proga įdomu pastebėti, 
kad Maskvoje reziduoją už
sienių spaudos atstovai, 
ypač amerikiečiai, negauda
mi beveik jokių informaci
jų iš Sovietų, spaudos biu
ro, atakavo jnūsų pasiunti
nybės patarėją Š. Bagdoną.

Ramus ir derybų metu la
bai išvargęs p. Bagdonas 
apgailestaudamas atsakinė
davo nieko negalįs pasaky
ti. Už tat jam teko išgirsti 
ne vieną piktą kai kurių ko
respondentų pastabą. Bet 
diplomatas yra švelnus net 
ir tada, kai jam šiurkščiai 
prikaišiojama.

Permainingos Nuotaikos
Reikia pasakyti, kad lau

Klausimas:
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Prašau paaiškinti per 
“Laisvę”. Aš pribuvau Am
erikon 1911 metais legališ- 
kai, 21 m. amžiaus, gyvenau 
visą laiką Bostone. 1935 i 
m. išpildžiau aplikaciją dėl * 
pirmų popierių ir savo fo
tografijas pridėjau, pamo
kėjau $2.50. Jie tiek reika
lavo. Bet nuo to laiko ne
gavau atsakymo.

Malonėkite paaiškinti, ką 
reikia dabar man daryti?

Sakau ačiū iš kalno.
“Laisves” Skaitytojas.

Atsakymas: ,
Be jokio reikalo jūs taip 

ilgai laukėte nieko nedarę. 
Kai praėjo du metai po pa
davimo aplikacijos dėl pir
mų pilietinių popierių, galė
jote ten pat kreiptis ir rei-/ 
kalauti antrų popierų. Įsta
tymas reikalauja, kad tar
pe taip vadinamų pirmų po
pierų ir antrų turi praeiti 
mažiausia du metai. Bet 
jeigu praeis septyni metai 
ir aplikantas nereikalaus 
antrų popierų, tai jis turės 
iš naujo paduoti aplikaciją 
ant pirmųjų.

Taigi, be jokio atidėlioji
mo jūs vėl eikite į natūra
lizacijos biurą Bostone ir 
reikalaukite antrųjų popie
rų. Jie ten jums išaiškins 
visas smulkmenas.
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KAIP MEDŽIOJAMOS NUODINGIAUSIOS 1 
PASAULYJE GYVATĖS Žmonės, Kurie Patys Savęs Nesuranda ALIEJAUS, NAFTOS

IŠTEKLIAI
Jau per 40 metų Zululan-

* do gilumoje, Afrikos pelkė-
* se, toli nuo visokios kultū

ros, gyvena garsus nuodin
gų gyvačių medžiotojas 
Williamas Johnes. Arti pu
sės amžiaus tas žmogus ka
riauja šiurpulingą karą su 
nuodingais šliužiais, kurių 
tarpe pati pavojingiausia 
gyvatė, vadinama “mam
ba”, ta “juodojo” žemyno 
rykštė. Per visą savo veik
los meta Johnes užmušė 
daugelį šimtų mambų, ne 
tik naikindamas tas pavo
jingas gyvates, bet ir “melž- 
damas” iš jų liaukų nuodus. 
Tie nuodai džiovinti siun
čiami į visus pasaulio kraš
tus moksliniams tyrimams

Ą ir gamint sunkai, gydančiai 
įvairias ligas.

Štai ką Johnes pasakoja 
apie savo nuotikius.

—Kova su nuodingomis 
gyvatėmis, — tai tik tem
peramento dalykas. Kaip ir 
visose pavojingose profesi
jose, papratimas išmokina 
būti gana nerūpestingu to
kiose būklėse, kurios eilinį 
žmogų mirtinai išgąsdintų. 
Bet pirmas mano susitiki
mas su mamba padarė man 
tokį įspūdį, kad apie tai 
dažnai susapnuoju, ir tai 
yra šiurpiausi mano sap- 

t nai.
Buvau įsitaisęs palapinę 

arti vieno zulusų kaimo. 
Vakare gulėjau savo kelio
nės lovutėje, laukdamas čia
buvio nešėjo. Staiga išgir
dau keistą čežėjimą ir pa
mačiau žeme šliaužiantį 
kažką juodą, apie 10 pėdų 
ilgumo, o storumo, kaip vy
ro ranka. Gyvatė šliaužė 
per dvi pėdas nuo mano 
galvos. Akimirksniu aš iš
šokau iš palapinės ir greit 
bėgdamas paverčiau žibin
ta. Kai mano tarnas atnešė 
degtukus ir žvakę, buvau 
toks neatsargus, kad įžie- 

4 bęs šviesą grįžau į palapi
nę. Pamačiau, kad gyvatė 
slepiasi vienoje palapinės 
kertėje. Kiek pajėgdamas 
trenkiau lazda jai per uo
degą. Tai buvo bepročio pa
sielgimas, nes mamba tuoj 
išsitiesė ir jos smaili, pikta 
galva atsidūrė per kokią 
pėdą nuo manęs. Žvakės 
šviesa menkai švietė ir aš 
patamsyje pradėjau lazda 
pilti tą neaiškų šešėlį, kurio 
blizgančios akys tartum ty
čiojosi iš mano -pastangų. 
Tik mano tarno drąsumas 
mane išgelbėjo nuo įsiutu
sio šliužo, kurio vienas pri
silietimas neša mirtį. Tar- 

v nas parovė saują sausų sa
manų, uždegė jas ir žėrė į 
akis pabaisai. Drebančiais 
keliais, prakaito išpiltas, 
pagaliau išbėgau iš palapi
nės. Nuo to laiko nėjau ko
voti su mamba tik lazda 
ginkluotas.

Mambos įkąstas žmogus 
miršta 4—5 valandas bai
siai pasikankinęs. Tos gy
vatės nuodai tokie baisūs, 
kad ir mažiausia jų raselė 
yra mirštama. Mambos nuo
dų labai nedaug. Nė iš vie
nos tų gyvačių nepavyko 

* “išmelžti” nuodų daugiau,

i kaip 20 miligramų, tuo tar
pu iš vienos kobros galima 
išsunkti nuodų apie dešim
tąją dalį gramo. (Miligra-j 
mas yra tūkstantinė dalis; 
gramo; o 500 gramų suda
ro tik 1 svarą ir dešimtada-'

; >i-)
Sunku ir suskaičiuoti, 

kiek daug zulusų yra išžu- 
džiusios tos pavojingos ir 
piktos gyvatės, nes tose 
vietose, kur jos veisiasi, be- 

| veik kasdien miršta jų įkąs
ti žmonės.

—Kartą mane pakvietė į 
vietą, kur apie 20 mambų 
ramiai šildėsi saulėje,—pa
sakojo drąsus medžiotojas, 

i—Kai tik priėjau arčiau,! 
jos bematant susiraitė ir; 
kaip strėlės smuko į savo 
lizdus. Palaukęs apie valan- 

i cla laiko su šautuvu ranko- 
i se, pamačiau, kad trys i 
mambos išslinko iš savo liz
dų ir dingo pelkėse. Vieną 
iš jų, didelę apie 11 pėdų 
gyvatę, nusekiau. Išgirdusi: 
mano žingsnius mamba at-j 
sigrįžo. Jos smaili pikta 
galva lingavo iš aukštų sa-1 
manų. Atsidūręs tarp mam-! 
bos ir jos lizdo, buvau ne
paprastai pavojingoje būk
lėje.

Kovodamas su gyvate, 
kuri bėgioja taip greitai, 
kad jos judesių akis neįma
no pastebėti ir kurios ma
žiausias prisilietimas neša 
mirtį, žmogus turi turėti 
geležinius nervus ir nenu
leisti piršto nuo šautuvo. 
Pyliau šūvį mambai į galvą. 
Paskui ėmiau melžti nuo
dus: tą galima daryti fik 
apsimovus storas pirštines. 
Nuodus reikia sunkti iš 
liaukų į stiklinį indą, tuoj 
gyvatę užmušus. Iš mambos 
liaukų ištekėjo keli gintari
nės spalvos skystimo lašai. 
To pakaktų nužudyti bent 
dešimčiai žmonių.

Mėginimas pagauti gyvą 
mambą labai pavojingas. 
Bet kobras galima ir gyvas 
pagauti, įsitaisius ilgą laz
dą su kilpa gale.

—L. A.

NESĖKMINGI SKEBAI
Detroit, Mich.—Amerikos 

Darbo Federacijos vadai 
atsiuntė saviškių skebų 
prieš CIO Auto. Darbinin
kų Unijos streiką, vedamą 
prieš Chryslerio kompaniją. 
Bet skebų permažai, kad 
bosai galėtų predėt darbą.

Tokio. — Japonijos inte
ligentai veda ginčus, ar ne
reikėtų japonam vesti chi
nes moteris, idant “baigt 
užkariaut Chiniją.”

Anglija Vaidina Komediją 
sh “Lenkijos Valdžia”

London. — Iš Paryžiaus 
atskrido Lenkijos “ministe- 
ris pirmininkas” generolas 
VI. Sikorskis ir “užsieninis 
jos ministeris” Zaleskis. 
Jūos šiltai priėmė Anglijos 
premjeras Chamberlainas, 
užsieninis ministeris lordas 
Halifax ir Anglijos laivyno 
ministeris Winston Church
hill.

Tai keistai skambanti an
traštė ir gal ne vienas skai
tytojas pastatys sau klau
simą: “Na, ir kur tu radai 
šios gadynės žmogų, kuris 
pats save pametė?” Tačiaus 
yra žmonių, kurie, savo 
ruošoj pasimetę, nepajėgia 
susirasti. Tai žmonės, ku
rie jokio plano, jokios siste
mos neturi savose pareigo- 

, se, o turi laimės savistoviai 
| gyventi, be boso ant savo 
sprando.

Yra žmonių, kurie nors 
ir sunkius darbus dirbda
mi, atrodo tik bovijasi. O į 
antrą, tokį pat darbą dir
bantį žmogų net sunku ir 
žiūrėti, kaip jam nesiseka 
ir kaip greitai jis pasiklys
ta savame darbe, nors ir 
kasdien tą patį darbą dirb
damas.

Ypatingai mes šią savo 
ruošoj pasiklydimo ydą ga
lime greitai pastebėti nu
vykę pas farmerius ar įėję 
i mūsų šeimininkių kamba
rius, nepaisant, kur ji gy
ventu—mieste ar kaime, v

Tik užvažiavę ant tvar- 
! kaus farmerio kiemo, rasi
me viską tvarkoj. Kožnas 
daiktas ar daiktelis randasi 

i savo vietoj. Jo vartai ir 
1 triobėsių durys gerai užsi- 
! darinėja, niekas po kojų ne- 
! sipainioja ir pats gaspado- 
I rius nesiskundžia, kad ne- 
; turi laiko tą ar kitą daiktą 
padėti jo vietoj, kad neturi 
laiko vartus ar duris patai
syti.

Bet štai, pasisvečiavę pas 
pirmąjį farmerį, imkime ir 
nuvažiuokime pas kitą, kad 
ir pas jo kaimyną, kur rasi
me didžiausią, betvarkę ir 
nepakenčiamą apsileidimą.

Kodėl?
Ogi todėl, kad pirmasis 

farmerys turi išsidirbęs sa
vo ruošos sistemą, kad jis 
net pro šiaudelį, ne vietoj 
gulintį, nepraeis jo nepaė
męs ir nepadėjęs į jo vietą. 
Jis paėmęs įrankį, padargą 
ar bile daiktą iš vietos, bai
gęs darbą, vėl padės toj 
pačioj vietoj, kad kitą syk 
žinotų, kur tas daiktas ran
dasi. O antras farmerys, 
kur kuom dirbo, ten ir pa
liko, kur papuolė, ten pr 
metė; kas po kojom pasi
maišė,—peržengė, o jei par
griuvo, tai atsikėlęs užkei
kė, paspyrė koja ir nuėjo.

Gi kada prireikė įrankio, 
pirmasis, žinodamas, kur jį 
padėjo, pasiėmė ir dirba. O 
antrasis, per vienus įran
kius lipdamas, reikiamo 
jieškodamas, sugaišta ke
lias valandas, kol suranda. 
Bet jei bus kur užmetęs ar 
laukuose palikęs ir neras, 
tai ateis pas pirmąjį pasis
kolinti, o pasiskolinęs už-' 
mirš atnešti.

Pirmasis, pamatęs, kad 
neužsidaro kaip reikiant 
vartai ar durys, tuoj imasi 
už darbo ir pataiso į kelias 
minutes laiko. Jis nelauks, 
iki vartai ar durys visai iš- 
grius ir padarys jam daug 
daugiau darbo. O antrasis,

Rašo Senas Vincas
, jeigu vartai kiek padribo, 
tai netaisys, bet net išsivė- 
pęs tol stumdys juos, kol 

' išsiners iš zovieskų. Durys 
jei neužsidaro, kaip turi už
sidaryti, nekreips į tai aty- 
dos, bet pečiu prilenkęs, 

i parems basliu ir tol rams
tys, iki jos visai išgrius.

Pirmasis savo ruošoj tu- 
I ri ne tik tam tikrą sistemą, 
| bet ir dienotvarkę. Jis pra- 
! deda savo ruošą iš vieno ir 
I to paties galo ir eina iki pa- 
: baigai. Jam pašėrus, padė- 
i kim, arklius, nereikia gal
voti, kas sekamas? Papras- 

| ta brasta jam galvos ne- 
I kvaršina, ir jokio gyvulio 
jis neišlieka nepašėręs, visai 

i apie jį nemislydamas. O 
l antrasis, į kurią ruošos vie- 
: tą jį kojos nunešė, iš ten 
I jis pradeda ruoštis. Vieną 
I rūšį gyvūnų pašėręs, krapš
tosi paausį, kuriuos dabar 
reik šerti? Tuos pašėręs, 

i vėl mislija, kas seka? Ir 
• taip be jokio plano, be sis- 
i temos ruošdamasis, pats pa

VABZDŽIAI BAISIAI GREIT MOSUOJA
SPARNIUKAIS, LĖKDAMI

Kas gali tikėti, kad kai 
! kurie vabzdžiai lėkdami 
■ mosuoja savo sparniukais 
! iki 350 kartų per sekundą? 
. Per sekundą! Negalima bū- 
! tų tikėti, jei ’ nebūtų tai 
moksliškais būdais ištirta.

Tyrimus darė Harvardo 
Universiteto biologiškosios 
laboratorijos ir Massachu
setts Technologijos Institu
tas. Tam darbui išrasta di
džio spartumo prietaisas 
vadinamas stroboskopas ir 
fotografijos tam tikras apa
ratas. Taip padarytus spar
niukų krutėjimo paveikslus 
galima leisti lėčiau ar' visai 
lėtai, ir kiekvieną mostelė
jimą galima savo akimis 
matyti ir skaičiuoti.

Kai oras labai šiltas, tai 
vabzdžiai daug sparčiau 
savo sparneliais dirba, o vė
siame ore jie lėčiau “plas
noja.”

Holandijos kareiviai, apsimovę aukštais batais, braidžio
ja po vandenį arti Vokietijos pasienio, kur Rolandai tik
sliai užplukdė iš anksto priruoštus kanalus, kaipo atsar
gą prieš įsiveržimą iš nazių pusės.

Maskva, lapkričio 15.— 
Slovakijos prezidentas, ka
talikų kunigas Josef Tiso 
pasveikino Sovietus su jų 
22-jų metų sukakčia.

(Užsieninė spauda daro 
iš to išvadą, kad Sovietai 
pripažįsta Slovakiją kaip 
nepriklausomą valstybę. 
Pirmiau jinai buvo Čecho- 
slovakijos dalis.)

simeta savoj, nors ir kas-| 
dieninėj ruošoj. Taip ruoš
damasis, netik daug sugaiš-1 
ta, užmiršta pašerti neku-1 
riuos gyvulius, bet ir berei-! 
kalingo vaikščiojimo pasi-| 
daro. Todėl ir yra sakoma, i 
kad “už durnos galvos ko
joms nepakajus.”

Laikui bėgant, pas šitą be 
tolko besitriūsiantį farme-j 
rį viskas iškrypsta iš vėžių. 
Kiemas ir reikalingais ir 
nereikalingais daiktais pri-i 
mėtytas, vartai persimetę i 
riogso nedarinėjami, tvoros! 
išgriuvusios, budinkų durys! 
basliais užramstytos ai’ vi
sai parvirtosios, o kad vis
ką sutvarkius, jau reika
lauja ne valandų, ne dienų, 
bet kelių” savaičių darbo.! 
Gi pats farmerys, pražuvęs! 
toj betvarkėj, kapstosi,! 
kaip gaidys į siūlus įsinarp-1 
Įlojęs, pats savęs nerasda
mas.

Ta pati yda nepaleidžia 
nė iš pėdos ir nekurias mū
sų moteris, šeimininkes. į 

Medaus dirbėja bitė, lėk-'pati sau išmetinėdama: 
dama, mu^a savo sparniu-. «rpoks netikėtas svečias, 
kais nuo 160 in 220 sykių į u^tiko mane taip apsijauku- 
per sekundą. Pievos bitei si Nežina kaip čia ir be. 
zvimbia per sekundą 240 sy-| siteisinti> Kitos moterys, 

0 n^mme ,v1Puse rodosi, ir netaip jau darbš- 160 sykių. Avižos sparnai 
kruta 30 sykių per sekun
dą; įdomu tai, kad pasku
tiniai jos sparniukai tan
kiau mosuoja, negu p ry ša
kiniai.

Šituos neapsakomai spar
čius judėjimus sulygina su 
kitų gyvių judėjimais. Ta
da pamato didelį skirtumą, 
ir vabzdžių sparnų spartu
mu tenka dar labiau stebė
tis. Žmogus vienu pirštu į 
piano klevišą gali suduoti 
dešimt sykių per sekundą; 
pelė koja krustelėja (ar ga
lima sakyt, žingsnių pada
ro) 20 kartų per sekundą, 
kuomet neša savo gyvybę 
nuo priešo. —J. B.

Tik įžengę į tvarkios mo
teriškaitės butą, tuoj pas
tebėsime ir geros tvarkos 
sąvoką. Jos namų rakandai 
gali būt atsilikę nuo taip 
vadinamos “stailos,” bet 
taip meniškai sutvarkyti, 
šiuom bei\ tuom papuošti, 
kad net malonu pasižval
gyti.

Pas ją kiekvienas daiktas 
savo vietoj, ir nieko nerei
kalingo nebus pamesta ant 
stalo, krėslo ar kur kitur. 
Ši moteriškaitė, jeigu iš kur 
parėjo geresnėmis drapano
mis apsitaisius, tai padeda 
jas, iš kur paėmė, ir kitu 
kartu žinos, kur jos tas ar 
kitas aprėdalas randasi, ir 
ji apsirengs į kelias minu
tes laiko.

Tačiaus mes, įėję į kitos 
“misiukės” butą, rasime 
taip vadinamus “fornišius” 
vėliausios mados, bet viskas 
atrodys, kaip plėšikų na
muose būta, ar žemės po jos 
namais drebėta. Tie jos pa
skiausios mados rakandai 
apmėtyti visokiais skarma
lais, kaip ant New Yorko 
Baurės. Gi pati “misele” 
tuoj puolasi nereikalingus 
skarmalus rankioti, kad 
būtų kur svečias pasodinti,

čios, bet pas jas viskas 
tvarkoj. Štai kad ir mano 
kaiminka Baltruvienė. Ka
da tik pas ją užeik, tai rasi 
skaitant ar siuvinėjant, bet 
niekad ją nerasi apsijauku
sią. Kada ji tą namų ruošą 
atlieka, tai tik jinai galėtų 
pasakyti. O aš, minu, minu 
ir vis ant vietos. Kodėl, tai 
aš pati nežinau.”

Tai todėl, “misele,” kad 
tu kaip ir anas farmerys, 
neturi savo ruošoj sistemos. 
Jūs kiekvieną dieną prade
date dirbti vis iš naujos 
vietos, iš kito galo, o ką 
rankoj turėjote, ten ir pa
drėbėte. Tvarki moteriškai
tė, savo drapanas pasideda, 
kur jų vieta. O tu, misele,
kur ką nusivilkai, ten ir pa
metei. Gi kuomet kitą kar
tą tau prisieina rengtis, tu 
bėgioji iš kambario į kam
barį, per vienas drapanas 
lipdama, antrų bejieškoda- 
ma, pati save pameti. Tos 
tai prižasties dėlei tavo vi
sa ruoša palieka be pra
džios ir be pabaigos.

Slovakijos Valdžia Sveikino 
Sovietų Sąjungą

Nafta arba, kai]) Ameri-
koj vadinama, “aliejus” yra 
vienas iš pačių svarbiausių' 
produktų naujoviškame gy
venime. Tas “aliejus” reika
lingas pramonei, automobi- 

; liams, auto, sunkvežimiams, 
lėktuvams ir laivams. Jis 
ypač reikalingas motorizuo
tai kariuomenei, tankams, 
kariniams laivams ir karo 

! lėktuvams.
i

Žymia dalim ir dabartinis 
Europos karas yra veda
mas dėl naftos - aliejaus 
šaltiniu. c

Milžiniški daugiai alie- 
] jaus yra kasdieną suvarto
jami visuose pasaulio kam- 

' puošė, ypatingai kariaujan- 
; čiose šalyse. O jo šaltiniai 
nėra begaliniai.

Žinovai teigia, kad alie
jaus ištekliai žemėje nepasi- 
pildo: naujos naftos neat- 

; si randa. Taigi jos tegali 
padaugėti tik dviem būdais:

Gali būt surasti nauji šio 
aliejaus šaltiniai. Yra, pa
vyzdžiui, spėjimų, kad jo 
gali būt ir po amžinais snie- 

! gynais Pietų Poliaus žemė
se.

Panašų aliejų galima ga
minti iš pigios anglies. Ta
tai bandoma daryti ypač 
Vokietijoj. Bet, kiek žino
ma, gaminimas šitokio dirb- 
tinio-sintetinio aliejaus kur 
kas brangiau kaštuoja, ne
gu pirkimas gamtinio alie- 

i jaus.
Iš žemės aliejus dau

giausia yra gaunamas 
dviem būdais: gręžiamas 
yra šulinys, iš kurio aliejus 
tryška fontanu; o kai po
žeminis spaudimas sumažė
ja, tai aliejus pumpuoja
mas iš požemio.—šiedu alie- 

! jaus gavimo būdai yra vaiz
dingai aprašyti ALDLD iš- 

‘ leistoj knygoj vardu “Alie- 
jus.”

Bet šiais dviem būdais 
traukiant aliejų iš žemės, 
vis tiek dar pasilieka joje 
dideli aliejaus kiekiai neiš
naudoti. Tai dabar yra pra
dedama plačiau pritaikyti 
“kasyklinį” aliejaus išėmi
mo būdą. Čia yra kasamos 
kasyklos, statomi reikalin
gi požeminiai sutvirtinimai 
ir tik tada aliejus pumpuo- 

! jamas. Šis jo gavimo būdas 
yra brangesnis, ale kur kas 
geriau išnaudoja aliejaus 
šaltinius.

Iš žemės ištrauktas alie
jus yra apvalomas, disti
liuojamas ir perdirbamas 
taip, kad tiktų įvairiems 
tikslams. Per apdirbimą iš 
aliejaus gaunami įvairūs 
produktai, tarp kurių žino
miausi yra gazolinas (arba 
benzinas), kerosinas-žiba
las, varomoji ir sunkioji 
nafta-gazolis.

Aliejus būna per šimtus 
ir tūkstančius mylių perva- 

I romas požeminiais vamz
džiais iš jo gavimo vietų į 
apdirbimo fabrikus ir san
dėlius kitose vietose, kur- 
daugiausia suvartojama jo 
produktų.

Per jūras aliejus vežamas 
tam tikrais tankiniais lai
vais.

(Pabaiga ant 4-to pusi.)
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Karas ir Darbininkų Klasė
Kapitalistiniuose Kraštuose
Jurgis Dimitrovas, Komunistų Internacionalo Sekretorius.

cializmui pergalę vienam žemes kamuolio 
šeštadalyj.

Laikydami aukštai iškeltą proletarinio in
ternacionalizmo vėliavą ir stiprindami bro
liškus solidarumo ryšius tarpe visų kraštų 
darbo žmonių, komunistai padės darbo 
žmonėms pravesti savo istorinę misiją.

Kariaujančių kraštų imperialistai pradėjo

karą už naują persidalinimą žemės ka
muolio, už pasaulio valdymą, pasmerkdami 
milijonus žmonių sunaikinimui. Darbininkų 
klasės uždaviniu yra sulaikyti karą naudai 
savo, naudai visos dirbančiosios žmonijos ir 
tuo būdu sykį ant visados panaikinti pama
tines priežastis, kurios gimdo imperialisti
nius karus.

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 
{vairiom spalvom.
STOKES
kamp. Broadway

tų darbininkų judėjime įtaką, kad juos at
skirus nuo darbo žmonių.

Juk tai Blumas ii’ jo

Darbininkų

(Pabaiga)
Juk tai buvo Blumas ir jo sėbrai, kurie, 

su pagalba Anglijos ir Francijos buržuazi
jos, pasmaugė Ispanijos- respubliką savo 
“nesikišimo” politika. Jie rėmė Municho 
“taikos darytojus” tuo tikslu, kad būtų ga
limas karas prieš Sovietų Sąjungą. Jie yra 
tais žmonėmis, kurie dabar reikalauja, kad 
darbo žmonės turėtų eiti mirti už atstaty
mą subankrutavusios Lenkijos dvarponių ir 
kapitalistų valstybės.
sėbrai, kurie išardė Francijoj liaudies fron
tą ir atidarė vartus žiauriausiai reakcijai 
prieš darbininkų klasę. Juk tai jie ir Jou- 
haux (Francijos darbo unijų lyderis, soci
alistas), ką dabar duria Francijos proleta
riatui į nugarą peiliu, skaldydami darbo 
unijas ir traukdami jas į karinę tarnybą. 
Juk tai Blumas ir jo sėbrai, kurie šiuo metu 
traukia darbininkus ir valstiečius į karo 
lauką, reikalaudami juos lieti savo kraują 
ir mirti tam, kad Anglijos ir Francijos im
perialistai galėtų viešpatauti Indijoj, Mo- 
rokkoj ir Indo-Chinijoj. Juk tai Blumai, 
DeBrouckeresai ir Anglijos darbo unijų ly
deriai, kurie, podraug su Anglijos ir Fran
cijos buržuazija, kelia viršun jau diskredi
tuotą “Anti-Kominterninį” obalsį, kurį Vo
kietijos naziai buvo aplinkybių priversti 
numesti žemyn. Juk tai social-demokrati- 
niai ministerių kabinetai eilėje kraštų, ką 
buvo atsisakę Ispanijos žmonėms parduoti 
ginklus, neva dėl neutralybės išlaikymo, 
šiuo metu pilniausiai gelbsti karo kontrak- 
toriams, kad juo daugiau pagaminti mirties 
ginklų; jie gelbsti skleisti prieš-komunistinę 
ir prieš-sovietinę kampaniją.

Iš to išvada seka, kad komunistai negali 
daryti bendro fronto su tais,, kurie yra ben
dram fronte su imperialistais ir kurie remia 
kriminalinį karą prieš liaudį.
klasė ir visi darbo žmonės neturi nieko 
bendro su social-demokratų 
niais” ir “radikalais” politikieriais, 
parduoda svarbiausius žmonių
Tarpe žmonių masių ir tų imperializmo le- 
kajų stovi kruvino karo praraja.

Bet karo sąlygose, ir sąlygose krizio, kuri 
karas iššaukė, vienybės tarpe plačiųjų dar
bo žmonių masių reikalas iškyla didesnis, 
negu kada nors. Milionai darbo žmonių ka
pitalistiniam pasaulyj, ir ypačiai karo apim
tuose kraštuose, yra labai suįdominti dėl 
kovingosios darbininkų klasės vienybės su
darymo ir įsteigimo tikrojo liaudies fronto 
prieš karą, prieš reakciją ir prieš nesulai
komą masių plėšimą. Ir komunistai ne tik 
nesiliaus kovoję už proletarinių eilių apvie- 
nijimą ir už būrimą krūvon darbo žmonių 
masių, bet dar padidins savo toj linkmėj 
veiklą dešimteriopai.

Tačiau, šiuo metu darbininkų klasės vie
nybės ir bendro liaudies fronto sudarymo 
klausimas yra keliamas naujoj formoj. Prieš 
karą komunistai bandė sudaryti bendrą su
vienytos darbininkų klasės veiklą susitari
mu tarpe komunistų ir social-demokratinių 
partijų. Dabar tokia sutartis neįmanoma. 
Dabartinėj situacijoj darbininkų klasės vie
nybė gali ir turi būti pasiekta iš apačių,, pa
siremiant pačių darbininkų masių judėjimo 
plėtimusi ir kova prieš socialdemokratinių 
partijų lyderius. Ir šis procesas iki didelio 
laipsnio palengvės dėlto, kad pastaruoju lai
ku tarpe komunistų ir didelės social-demo
kratinių darbininkų dalies užsimezgė drau
giški santykiai bendroje kovoje prieš reak
ciją ir karo ruošėjus.

Tatai palengvės dar ir todėl, kad social
demokratinės partijos, dėka jųjų vadovybių 
kriminalinei politikai, vis irs, o sveikas pro
letarinis elementas stos su komunistais, 
drauge kovojant prieš imperialistinį karą ir 
kapitalizmą.

Pereitam laikotarpyj komunistai bandė 
sudaryti suvienytą liaudies frontą sutartimis 
su social-demokratų ir kitomis smulkiai- 
buržuazinėmis partijomis, “demokratinė
mis” ir “radikalų” partijomis, su jų vado
vybėmis, pasiremiant bendros kovos prieš 
fašizmą ir karą platforma. Bet ant tiek, ant 
kiek tie paminėtų partijų lyderiai visiškai 
nudardėjo imperialistų logerin, o toki, kai 
Francijos radikalai netgi vadovauja karui, 
tai apie jokias panašias sutartis su jais da
bar negali būti jokios kalbos. Taigi šiuo 
metu vienijimas darbininkų klasės, valstie
čių ir darbininkų, o taipgi ir progresyvių 
intelektualų, gali ir turi būti daromas nuo
šalyj nuo tų partijų lyderių,—prieš juos; 
tatai turi būti daroma iš apačių. Tokia ben
dras masių frontas negali būti sudarytas be 
griežtos kovos prieš social-demokratų; “de
mokratų” ir “radikalų” imperialistinių le- 
kajų, kad sunaikinus šitų buržuazijos agen-

demokrati- 
kuric 

interesus.

IV.
Šiuo metu kapitalistinių kraštų darbinin

kų klasė stovi prieš nepaprastai svarbius už
davinius. Jie turi gelbėti milionus žmonių 
nuo karinės pražūties, gelbėti savo kraštus 
ir žmones nuo visiško sunaikinimo. Tik dar
bininkų klasė, vadovaudama valstiečių ir 
miestų darbo žmonių masėms, gali griežtai 
pasipriešinti buržuazijai ir imperializmui, 
sulaikyti jų kriminalinius darbus ir sykį ant 
visados panaikinti priežastis, gimdančias 
imperialistinius karus.

Tie uždaviniai galima gyvenimai! įvykinti, 
šiuo metu tarptautinio proletariato jėgos 
kur kas didesnės, negu jos buvo per pereitą 
imperialistinį karą.

Darbininkų klasės avangardas—Sovietų 
Sąjunga,—įsteigė nenugalimą socializmo 
tvirtumą. Gyvavimas Sovietų Sąjungos žy
miai sustiprina galią visų kapitalistinių 
kraštų darbininkų klasės ir stiprina josios 
pasitikėjmą savo jėgomis.

Ne taip, kaip buvo per pirmąjį imperia
listinį karą, dabar darbininkų klasės pasi
tikėjimas buržuazija ir kapitalizmu tik pra
sidėjus karui, jau pradėjo smarkiai mažėti. 
Social-demokratiniai lyderiai ilgai nepajėgs 
masių apgaudinėti, kaip jie darė per per
eitąjį imperialistinį karą. Jų-išdavikiška po
litika, jų anti-komunistinės, anti-sovietinės 
kampanijos jau kelia nepasitenkinimą pa
čiose social-demokratų eilėse. Karui tęsian
tis, masių pasipiktinimas vis labiau augs ir 
anti-karinis judėjimas vis plėsis. Net ir 
žiauriausi buržuazijos puolimai negalės pa
smaugti darbo žmonių kovos prieš imperia
listinį karą.

Istorinė komunistinio darbininkų klasės 
avangardo rolė šiuo metu yra organizuoti 
ir vadovauti toms kovoms. O kad galėjus 
sėkmingai tą rolę atlikti, komunistai turi 
pilniausiai suprasti šito karo pačią esmę ir 
sumušti tąją social-demokratų lyderių šlykš
čią pasaką, būk šis karas esąs anti-fašistinis 
karas. Aiškinkit, aiškinkit ir dar kartą aiš- 
kinkit masėms tikrąjį dalykų stovį, šis už
davinys šiuo metu yra vyriausias, nes tai 
vienintelė sąlygą masių organizavimui kovai 
prieš imperialistinį karą ir kapitalistinę re? 
akciją.

Kad išplėsti tikrai platų judėjimą prieš 
imperialistinį 
turi veikti ir 
ri žinoti, ko 
klausyti jųjų
nuoširdžiai atjausti. Komunistai neturi nuo 
masių atsitolinti. Jie turi iškelti obalsius; 
tinkamus esamąjai padėčiai, obalsius, ku
riuos masės suprastų, turi visuomet vado
vauti masių judėjimui ir vadovauti sprendi
me atsirandančių naujų uždavinių.

šių dienų rimta padėtis išimtinai reika
lauja, kad komunistai nepasiduotų Viso
kiems persekiojimams ir priespaudai, bet 
kad jie griežtai ir drąsiai išstotų prieš karą, 
prieš savo krašto buržuaziją, kad jie veiktų, 
kaip mokino Leninas, kad jie veiktų, kaip 
dabar mokina didysis, išmintingasis darbo 
žmonių vadas, draugas Stalinas.

Komunistų partijos turi greit persiorga
nizuoti savo eiles sulyg tuo, kaip reikalauja 
karo sąlygos, turi išvalyti savo eiles nuo 
sugedusių, pasiduodančių priešui elementų, 
ir įsteigti bolševikišką discipliną,
koncentruoti savo kovos ugnį prieš opor
tunizmą, pasireiškiantį “tėvynės gynimo” 
klausime, prieš tuos, kurie skelbia pasakas, 
būk šis karas yra anti-fašistinio charakterio 
karas, kurie pasiduoda buržuazijai. Ir juo 
greičiau komunistinės partijos tatai pada
rys, tuo jos bus geriau pasiruošusios vesti 
nepriklausomą savo darbą darbininkų judė
jime ir juo geriau josios galės pravesti gy
veniman tuos uždavinius, kurie stovi prieš 
jų akis.

Einant karui, visos komunistinės partijos,. 
visos darbininkų klases organizacijos, visi 
aktyvūs darbininkai atsistoja prieš didelį iš
bandymą. Silpni individualai svarbesniais 
pasisukimais pasitraukia. Elementai, svetimi 
darbininkų klasei, karjeristai, renegatai bus 
pašalinti iš komunistinių partijų. O komu
nistinės partijos, kaipo tokios, be abejojimo, 
savo pozicijas atlaikys. Josios dar labiau 
pasiruoš būsimiems mūšiams. Nauji šimtai 
tūkstančių darbininkų klasės kovotojų įstos 
į komunizmo armiją.

Komunistinės partijos ir darbininkų kla
sė kapitalistiniuose kraštuose gaus įkvėpimo 
iš didvyriškų rusų bolševikų darbų, įkvėpi
mo iš Lenino ir Stalino partijos, kuri 1914- 
1918 metais parodė proletariatui tikrąjį ke
lia išėjimui iš karo ir tuo būdu' laimėjo so-

karą ir reakciją, komunistai 
dirbti darbo žmonių tarpe, tū
tos masės pageidauja, turi 
balso, ir turi jųjų kentėjimus

Jie turi

Rochester, N. Y
Lapkričio 11 d., Paliaubų 

Dieną, lietuviški legionieriai 
turėjo vakarienę bažnytinėj 
svetainėj. Per vakarienę to 
vakaro pirmininkas perstatė 
kalbėti kunigą Bakšį. Vienas 
legionierius užprotestavo ku
nigui Bakšiui kalbėti., i Kitas 
legionierius pritarė ir rankom 
paplojo, nenori, kad kalbėtų 
kunigas. Kilo sumišimas;’ pie
šėją nori išmesti laukan. Ku
nigas paraudonavo iš piktu
mo.

Parėmė jas sako, kad kuni
gas nėra nei tikieto už vaka
rienę mokėjęs. Kunigas pri
šokęs trenkė parėmė ją į grin
dis, sakydamas, “lauk iš ma
no svetainės!” piešėjas tapo 
išvarytas lauk. Kun.’ Bakšis 
gavo kalbėti.

Kalbos nerašysiu, nieko 
svarbaus nepasakė. Tiek tu
riu priminti, kad kunigas B. 
prašė visų, kad niekam ne
sakytum to atsitikimo.

Aš nuo savęs jum, legionie
riai, patariu, kad kitą Paliau
bų Dieną pasiimkite tokią sve
tainę, kaip Gedemino, kur 
niekas neis už dyką ir ne
mėtys iš svetainės. Atsikra
tykite kunigiškos diktatūros ir 
būkite laisvi Amerikos patrio
tai.

gražias gėles-vainikus, kaip 
pavieniams, taip organizaci
joms. širdingai ačiuojame už 
automobilius, už pagelbėjimą 
laidotuvėse draugams, kurie 
atvyko net už kelių dešimtų 
mylių, kurie sėdėjo prie ve
lionio karsto nemigę ir nu
vargę. Didelis ačiū d. D. M. 
Šolomskui už pasakytas atsi
sveikinimo prakalbėles na
muose ir ant kapų. Vienu žo
džiu—ačiū visiems!

Nors mums sunku ir liūd
na netekus mūsų mylimiausios 
ypatos, bet mūsų našta pasi
daro nors kiek lengvesnė, ži
nant, kad turime taip didelį

būrį širdingų ir atjaučiančių 
draugų.

Dėkingi liekame, 
žmona—Ona, 
Duktė—Evelyn, 
Sūnus—Albert,, ir 
Brolis—Ant., Šlapikai.

Long Beach, L. 1., N. Y.— 
Nežinia kas pro. langą nu
šovė namie šio miestelio 
majorą Edwardsą ir sužei
dė saugojusį jį policininką.

Maskva. — Anglija, dali
nasi ir Amerika kursto Suo
miją prieš Sovietus, kaip 
sako Maskvos spauda.

“Laisvės” Vajaus Kontestas
X

Gavimui Naujų Skaitytojų
Draugas Stripeika dar aukščiau pakilo pirmoje vietoje, 

bet gerokai pasispyrė ir drg. Bakšys. Pittsburghas veikia po 
vardu ALDLD 4-to Apskr. Ten yra būriukas kietų vajinmkų : 
Lekavičius, Pipiras ir Martin. Jie vėlai išsijudina, bet kada 
stoja į darbą, tai dirba tikrai proletariškai.

Su ryt diena vėl bus žymių pasikeitimų. Turime laiškų iš 
Waterbury ir iš Lawrence apylinkės, kurių rezultatus paduo

Kareivis.

Easton, Pa
Viešas Padėkos Žodis

Šiuomi mes reiškiame gi
liausios padėkos žodį visiems, 
kurie kaip nors prisidėjo prie 
pernešimo to didžiulio smū
gio ir širdies skausmo, kokį 
mūsų šeimai suteikė netikėta 
mirtis mūsų brangaus tėvo, 
vyro ir brolio, Jono šlapiko. 
Jis mirė 7 d. lapkričio, 5:20 
vai. ryte, ir tapo palaidotas 
Eastono Kapinėse 12 d. lap
kričio. Per visą tą laikotarpį 
jo karstą aplankė šimtai jo 
draugų ir pažįstamų,; 
pagelbėjo mums ir
mus toj baisioj liūdesio valan
doj. Mes žinome, kad nepa
jėgsime atsilyginti kitaip, 
kaip tik tardami širdingos pa
dėkos žodį visiems, kurie jį 
lankė ligoje ir numirus daly
vavo laidotuvėse, taipgi už

taipgi 
ramino

ĮVAIRUMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Iš “žalio” aliejaus-nąftos 
padaroma apie 36 procentai 
gazolino, 7 proc. žibalo-ke- 
rosino, 46 proc. kuro me
džiagų ir dujų, 4 proc. te
palų ir tt., o apie 3 proc. 
žūsta per įvairius perdirbi
mus.
. Dabartiniu laiku gauna
ma per 200 milionų tonų 
aliejaus visame pasaulyje 
per metus. Gausiųgiausi 
naftos-aliejaus šaltiniai yra 
Jungtinėse Valstijose, So
vietų Sąjungoje, Venezuelo- 
je ir kitose Pietų Ameri
kos srityse, Maksikoj, Ira- 
ne-Persijoj, Mesopotamijo
je, Rumunijoje ir Angliško
je ir Holandiškoje Indijoje.

Naftos šiluminė vertė yra 
pusantro karto didesnė ne
gu “akmeninės” anglies. Ki
tas dalykas, tai naftą-alie- 
jų yra patogiausia paimti 
ir vartoti, kaip kad laivams 
ir lėktuvams; ir įvairiais 
atžvilgiais niekas negali pa
vaduot aliejaus produktų.

sime rytoj.

A. Stripeika, Elizabeth .......................................... 1448
K. Žukauskienė, Newark ................................  1183
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua ............................................ 1073
J. Bakšys, Worcester ..........................................   . 1034
ALDLD 10 kp., Philadelphia ............................... 746
Waterbury Vajininkai ........................................,. . . 607
A. Klimas, Hartford .........................................  500
D. M. Šolomskas, Brooklyn ................................... 439
ALDLD 4-tas Apskr. ir apylinkė ............................ 382
G. Shimaitis, Montello . ........................................... 356
V. Vindžiulis, Hudson ............   304
Senkevičienė-Šlapikas, Easton ............................... 252
L. Prūseika, Chicago ................................................... 233
J. J. Mockaitis, Bridgeport ................................... 222
J. Rudman, New Haven............................................. 204
S. Puidokas, Rumford ..........................................   192
A. Žemaitis, Baltimore .............................................. 187
S. Paulenka, Lowell ............................................  182
H. Žukienė, Binghamton ................   182
R. Aučius, J. Bimba, Paterson............................... 181
P. Žirgulis, Rochester ................................................. 179
S. Kuzmickas, Shenandoah ....................................... 175
S. Mason, New Haven ................ ,...............  154
S. Kirslis ir J. Kalvelis, Bridgewater ................ 138
V. Padgalskas, Mexico .....................   122
J. Navickas, Haverhill ............................................ 118
A. Mickevičius, Bristol . . ........................................... 94
J. Grybas, Norwood ................................................. 84
M. Klimas, Richmond Hill ..............   80
R. Mizara, Brooklyn ................................................. 80
J. Žilinskas, Lewiston ...................................  78
A. Taraška, Hartford ................................................. 75
J. Gugas, Detroit ........................................................ 72
J. Borriš, Dedham ........................................................ 72
M. Youces, Cleveland.................................................... 72
L. Petrokas, Leechburg .......................................... 72
V. Andrulis,, Chicago ................................................. 7ą
A. Balčiūnas, Brooklyn ............................................... 70
J. Urbonas, Pittsburgh ............................................ 62
F. J. Repšys, Milford ............................................... 60
P. Šlekaitis, Scranton ............   57
V .Pucin, St. Louis ........................................................ 55
J. Navalinskienė, Binghamton .............................. 50
M. Baltrušaitis,. Seattle ............................................... 50
P. Kabosis, Maidsville ...:.. ................... 50
J. Miliauskas, McKees Rocks ............................... 50
J. Marshalonis, Bristo! ............................................... 50
W. Goodis, Utica ...................................................... 50
P. Buknys, Brooklyn ............................................... 46
F. J. Madison, Youngstown ..................................... 44
Senas Vincas, Gibbstown................................................44
J. A. Jerome, Barre Plain .....................................  44
A. Valinčius, Pittston .................................................... 44
Ig. Kubiliunas, So. Boston........................................ .44
V. Sutkienė, San Francisco ...................................... 44
A. Lideikiene, Great Neck . .................................... 44
J. Gasiunas, Brooklyn ..................  42
R. Jarvis, Plymouth ................................................... 30
G. Kuraitis, Brooklyn....................  30
J.1 Mažeika, Cleveland ............................................. 27
O. Cibulskienė, Brooklyn ...........  27
P. Sprindis, Kenosha ................................................. 22
J. Mitchell, Washington ............................................. 22
J. Visockis, Wilkes-Barre .......................................... 22
S. Žostautas, Kapuskasing, Canada ..................... 20
J. Adams, Grand Rapids.......................................... 19
J. RamaraUskas, Minersville.....................................  12
K. Kuzmickas, Harrison ............................................ 12
G. Stasiukaitis, Cliffside . .■...................................... 10

JONAS 
512 Marion St. 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y. 
Te!.: Gienmore 5-6191

Tei.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiglnančfų Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain 
Cremo “Connecticut Best” 
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo 

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

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 Barberlal

Estą te o f

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbing? s laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

SCHOOL days 
GRCIEN

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.

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

CHIEF ... 15 fewel GRUEN. Yellow 
gold filled c.ne. Guildite back, $24.75

Robert Lipton
Įsteigta jiuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173
EKSPERTAI TAISYME

nuolaidą.Su šiuom skelbimu

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu 

206 WEST FRONT STREET
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straws in the wind:—
BUT-Will it Help You 
In Your Writing?

frankly speaking:-
Things A Fellow Ex 
pects A Girl to Do

in a

while 
creak

To eat daintily after a strenuous 
afternoon of brisk walking 
wind-swept park.

To pick up ping-pong balls 
brassiere and slip straps 
alarmingly.

To listen to risque jokes like an 
old roue.

Not to tell one.
To pick the movie or other place 

of entertainment when his finan
cial status is a dark secret and he 
has that lean look anyhow.

To listen to his latest theories 
about women’s hats when his re
sembles a squashed football.

Nonchalantly, after a charming! 
evening together, to bid goodbye at 
the subway with the long deserted, 
12 p. m. blocks harboring their 
York bogeymans.

To wear high heels if he’s 
and low heels 
peanut stand.

To make a 
without flying
his “supposedly” 
goes out almost into a 
lute.

To sit nonchalantly 
a crowded auto going 
country road.

To merge her intellect with his 
on Gertrude 
poems, and drafty communications 
with nature.

To maneuver waffles on a hot
griddle without quoting the Bible, ny face.

To meet Hedy La Marr’s hip and

if he measures

New

tall 
to a

turn 
when 
hand

quick dance
off into space 

supporting
Heil” sa-

on his lap in 
over a bumpy

Stein, Cubism, tone

Textbooks for West Turkey’s Loss,
Byelo-Russians

three

bust measurements after sitting in 
an office all day for 4 years, and 
eating Wheaties for breakfast foi’ 
9 years.

I To squeak deliciously 
' frogs, worms, and little 
; then romp lightheartedly 
blood-thirsty police-dog.

To laugh moderately.
To share ,his passion for bits of 

paper, precariously glued to tooth
picks, for what passes as model 
airplanes.

To listen appreciatively to his ac
counts of the raven-black hair, 
waistline, 3-inch ankle, curley eye
lashes and mole-on-the-right-shoul- 
der of his ex-girlfriend.

To cluck commendingly upon his 
photo shots of trees that look like 
diffused mountains of mottled gar
bage.

To ignore the cockroach sharing 
the salad and not to call the belli- 
gerant waiter for a swap.

To sit in the middle of 
while he points out places 
rest and the driver keeps 
gears tempestuously.

To smell like a violet
stormy session at the tennis courts.

To ignore tactfully his failure to 
introduce his handsome cousin from 
Hoboken.

To pass jewelry, furniture and 
baby carriage windows with a sto-

MOSCOW.—Approximately 
millięn textbooks in the Byelo-Rus- 
sian, Russian, Polish, and Jewish 
languages will be sent to West Bye- 
lo-Russio this year.

B’ldyn s Gain on 
Thanksgiving Eve

Newark LoDeStars 
To Hold Gala Dance

at toads, 
bugs, and 
with his

the seat 
of inte- 
shifting

after a

—Birute Fulton.

MAN ABOUT TOWN
by JOSEPH SACAL

Pittsburgh Snaps:—
The young couple in the parlor 

chatted for over an hour. Outward
ly the scene appeared calm and se
rene.
would have noticed a mental strain 
and a nervousness such as is most 
common and evident amongst young 
lovers.

A close observer, however,

The moment had come. It was 
or die, he thought to himself. If 
failed now, the next time may 
worse. Summoning his last ounce 
courage and strength and in
voice audible several doorways away 
he said:

“Mamie, will you sign on the dot
ted line and become a member of 
the LDS?

do 
he 
be 
of 
a

She was only nineteen. Her simple 
clothing blended in most master
fully with her silken tresses 
flashing blue eyes. To an 
was a dream.

artist
and 
she

wasolder, 
answer to

The boy, several years 
what one may call “the 
a maiden’s prayer.” His physique 
and general appearance was typical 
of the much publicized Mercury, 
Grecian god of vim, vigor and vita
lity. His 
class of 
moment 
how to 
dreaded 
the lovely

Bracing 
the young 
said softly, 
ah,” and 
words.

“Yes, 
“go on.”

“Well, 
just like this .. 
again the young man trailed off in
to nothingness. His nervousness had 
grown to great heights at this point 
and he was further perturbed as 
the girl inched over more closely.

jutting chin put him in the 
a gogetter, although at this 
he was quite perplexed on 
present his question and 

possible blunt NO! from 
lass.
himself for the ordeal, 

man spoke. “Mamie,” he 
Mamie, will you—ah, 

lack of

a

stopped short for

John,” she said

Mamie, you see, 
I—I was

sweetly,

it’s, ah,
..” and

Conn. vs. Lesnevich

Around Town;—

preparing for three days of 
including their own on the

‘Esplenders” dogging the 
a prospective ticket buyer

The LDS girls that sew the town 
socks of LDS organizers ... Lith
uanian youth who after a banquet 
generally wind up with a bottle of 
beer in one hand and a ping-pong 
bat in the other... The North Side 
LDSers 
parties, 
26th...

The 
trail of
for their banquet on the 25th... 
The ever prevalent smile on “Soho” 
Mikeska, a new LDS addition to the 
N. S. group... The heart rending 
songs of the “Cellar Chorus,” 
pably assisted by Helen Kairys 
Josephine Gunas — two other 
ditions to the LDS group ...

Woe is me and my stomach! 
ceaseless hour in the consumption of 
sweets donated most generously by 
two lassies brought forth a pledge 
to refrain in the future ...

The girl who told me that, since 
the flood of new five cent pieces hit

NEW YORK, N. Y. — To-night 
at the Madison Square Garden Billy 
Conn, lightheavyweight champion of 
the world, faces a worthy opponent 
in Gus Lesnevich, Russian Lion, of 
New Jersey. Lesnevich, a former 
Golden Gloves champ, and recent 
kayo winner over Joe Louis’ pro
tege, Dave Clark, in one 
twenty-four years old, 
shortly returned from a 
invasion of Australia.

The Pittsburgh champ, 
favored in the betting at 
from 2 to 3, and as high as 4 to 
one. In some of his last bouts Conn 
has defeated such worthies as Fred 
Apostoli twice, Mėlio Bettina twice, 
Solly Krieger 
Ph illy heavy.

Other bouts 
follows; Billy 
Jenkins, Pat Comisky vs. Steve Du
das, Fred Henneberry vs. George

round, is 
and has 
successful

CIO Official 
Escapes Death Trap

WASHINGTON.—Maurice Dineen, 
CIO field representative for west
ern Texas, was in this city Satur
day after having cheated Texas vi
gilantes vof a threatened killing on 
the barren sand-hills near the bord
er city of El Paso.

Dineen, who has been helping ba
kery workers fight a frame-up case, 
took an early morning train out of 
the Texas city just a few hours be
fore he would have stepped into a 
trap that would have meant death 
or serious injury.

In saving his life Dineen ignored 
a subpoena to appear at the trial 
of four Mexican members of the 
CIO Benito Jaurez Bakery Union 
charged with overturning a truck 
during a strike early last summer.

The CIO official received a late 
night warning that local vigilantes 
were planning a “job” on him. Vigi
lantes posing as Chamber of Com
merce representatives were to pick 
Djneen up on his way to the trial, 
take him to the sandhills and give 
him the works. Dineen’s informant 
further revealed thgit a Mexican had 
been offered a good price for getting 
rid of him, and that he subsequent
ly had to clear out across the bor
der because he feared retaliation 
from the “higher ups” for not ac
complishing the job.

Union officals and members in El 
Paso said that Dineen had aroused 
the distrust and 
nary employers 
because of his 
foundation for
Corrupt politicians cooperate closely 
with the anti-union employers 
forestall unionism, they said.

BROOKLYN, N. Y. — You will 
certainly have a lot of things to be 
thankful for if you attend this 
year’s THANKSGIVING PARTY 
AND DANCE to be held by the 
LDS BuiLDerS, November 23.

Those of you who attended the 
successful banquet last year know 
what to expect: music, dancing, din
ner, games and laughter from 8 p. 
m. until the hours of the morning.

All members of the Brooklyn 
LDS youth branch and friends are 
urged to buy their tickets today. The 
cost is 75c per person and reserva
tions may be made with Alda Or
man or Mary Brown. Make your re
servations today as the committee 
must know for how many people to 
be prepared. Both Alda and Mary 
will be present at tonight’s rehearsal 
of the Aido Chorus.

NEWARK, N. J.—Let it be known 
to those who have been wondering 
what happened to the Newark Lo- 
DeStars since the summer that we 
have come out of our hibernating 
nests. In fact we’re so much alive 
that we have arranged for a big
scale dance to be held December 
2nd at St. George’s Hall, 180 New 
York Avenue, Newark, N. J.

In the musical capacity we shall 
present one of the finest 
—Frances Seider and her 
ors.

We’re hoping, in fact
that all the Metropolitan branches 
will give us their wholehearted and 
loyal support—or else, people will 
be saying “Too bad. They were so 
charming” after reading about us in 
the obituary columns.

There will be dancing from 8:30 
p. m. until half-past milkman time. 
Subscription only 49 cents.

See you all December 2nd!
—Committee.

By all means keep away from 
schools of writing. These are pits 
of corruption and 
chaps come out of 
false illusions.

confusion, 
such places

Most 
with

It is

which 
fellers

and goodthen, 
drinking in

orchestras 
Syncopat-

assuming

AT the moment I write Hitler is 
planning to overrun Holland 

and Belgium. Every edition of the 
newspapers contains alarming ac
counts of the preparations of the 
war-mongers and there is plenty of 
comment over the air-lanes, 
truly a period of upheaval.

Before me are two letters 
discuss the problem of young
in the writing game. They are much 
in the same tone as conversations I 
have had with other young fellers 
about the deuce of a time guys have 
with literary creation. Yes, with 
chances of a lot of us becoming an 
active part of history, there are 
still those who wonder if they 
could write, what to write, and if 
writing — what of it?

Well, kids, many things consider
ed, much of writing depends on in
dividuali talent and human perversi
ty. Of course, social and economic 
conditions are to 
well as the mood

In the midst of 
has his individual
his honest approach as to his equip
ment, will and imagination. Does he 
really want to become a writer? 
Has he an iota of talent? Can he 
plan ?

Laying out the course of life is 
a job (Which should be done very 
carefully. You can’t do it like you 
order a dinner in a restaurant. If 
the meal isn’t satisfactory, you 
needn’t edt there again. But you 
can’t go back in 
over again.

HEN 
want

for granted 
out stories

be considered as 
of imminent war. 
all this each lad 
writing problem,

Terror in Madera
By Jack Young

Reporter for the 
World, arrested in Madera on a 
charge of “conspiracy,” arrested 
and held incommunicado by brut
al jailors, and now, released on 
hail, writing of his experiences in 
Madera County, a scene of a des
perately fought strike of cotton 
workers.

People’s
first work 

Two 
pickets,

hatred of reactio- 
in western Texas 
work in laying a 
CIO organization.

Conn. Choruses
On Upgrade Since 
LMS Conference

to

As was 
on the LMS conference 
month in Hartford, much 
accomplished in the way 
for the next fiscal year, 
three representatives of 

from Torrington, New 
and

pre
Mr, 
for

came in. 
caravans of unarmed 
about 30 persons in 

each, including women and
children, had been stopped on 
the county highways by the vi
gilantes. The pickets were 
dragged from the cars. Three or 
four 
man, 
dirt, 
beat 
him 
the

life and start all

lads say they 
writers I take it

Get . drunk now 
and drunk. But forget 
between the periods of excesses. The 
greatest mistake that can be made 
is to 
your 
you 
lags, 
tion 
run and you become slave to the ha
bit of drinking instead of writing.

Have a love affair—or several— 
with a girl who will go up to your 
room, after some persuasion. I don’t 
mean a prostitute. You should know 
something about them too, but they 
can’t help you much. Have your af
fairs with nice girls. There is one 
mistake a lot of fellers make in 
regards to girls. Some pose as 
woman-haters while others exag-. 
gerate their relationships. Be nor
mal, follow your natural inclinations 
within reason and always 
your

Sit 
mian 
are 
symphony concerts and theatres, but 
sit in the top galleries. Get to know 
all the people who are living like ' 
you, trying to find\ themselves. 
But don’t isolate yourself in their 
groups. Take part in the daily 
struggle of the mass of people be
cause the world is full of the com
mon people and it is their wants 
that in the end have to be dealt . 
with.

Always read the newspapers and 
magazines. Read critically. Ques
tion everything that 
print. Even

think that when you get drunk 
thoughts are nimble, therefore 
must drink when inspiration 

What happens is that addic- 
dulls the senses in the long

dignity.
about in cheap cafes, 
cellars, the parks. The 
wonderful

retain

Bohe- 
parks 

places. Go to the

these 
to be 
that they want to turn 
that will reflect their

capacity as understanding, sincere 
writers. And I believe they have 
ability. If they haven’t, they’d bet
ter quit now. And! if they want to 
write because they think there is 
glory to be had, they’d better quit. 
There isn’t any glory for the honest 
writer. He just goes on writing un
til he’s through, and then he dies.

What I am going to say from 
here on will strike some , as rotndtt- 
tic balderdash, outmoded pursuits 
and somewhat impractical in these 
hectic times. The conditions I will 
write of are part of our rotten sys
tem and should be corrected. Things 
being what they are, however, basic
ally important is action, the itch to 
see, experience and do.

Have you ever ridden a freight 
train? Well, that is something you 
should do. Ride freight trains from 
coast to coast. Get a front 
view of America. And 
have that. Work with 
shovel, wash dishes, get 
farm or ranch, ask a 
dime to get a cup of
with hoboes in jungles and eat from 
a tomatoe can.

I know a lot of chaps who have 
done this only to write of things 
outside of their direct experience. 
What they learned from the hard 
life was the awareness of living, 
knowledge of human behavior and 
the long view. I know one chap 
who’s been all over the world: he 
writes successful fairy tales now.

SOMEONE once said Chicago was 
the place to write. He said to 
sit in a room which looked out on 

a brick wall; live in a hall bedroom 
on the near. North Side. Well, I’m 
not telling you to do exactly that, 
as today the near North Side is the 
refuge of every neurotic and per
vert in the city. Live where you 
can. Get to know every part of the 
city well, the slums, Jhe stockyards, 
the factory districts, Halsted Street. 
There’s nothing else on earth like 
Halsted Street.

this
appears in 

essay!
LWAYS try to look into the in
side of life. Let yourself out.

Don’t be afraid. Don’t falter. Suf
fer and 
to your 
out in 
hard...

There 
know about things and understand 
them. They have to get out and 
learn, and how are they going to do 
it if they don’t look on both sides 
of the fence? They must also be 
able to detach themselves and see 
everything in a far perspective, as 
well as a close one. That’s how 
they learn to put truth in stories. 
The genuineness will come out in 
the heart of them.

Probably you know that few 
people besides writers understand 
writers. They don’t understand how 
hard 
much 
care 
think 
the turmoil going on inside of him, 
driving him on, occupying every 
moment of his life. And because of 
this he doesn’t live in the common 
world. He is wrapped up in the 
universe, and he hasn’t time for all 
the little things which most people 
think are hard 
burdens. The 
them.

But this is 
makes a mistake. He loses contact 
with the real pulse of life. The mo? 
ment he cloisters himself he be
comes misunderstood and sorry for 
himself. He must work out an even 
balance—the scales may tip from 
side to side, but equilibrium must 
be kept in view.

Ant finally, 
other writers, 
experiences of 
sympathetic as

SAN FRANCISCO, Calif. —There 
was blood on the cotton the after
noon I arrived in Madera to cover 
the cotton pickers strike.

That was a Thursday-in October, 
when the Associated Farmers vigi
lantes — they called “flying squad
rons” — started beating up the 
workers on the picket caravans, 
evicting the strikers from their 
shacks on the ranches.

The bus from San Francisco 
pulled into Madera shortly after 3 
p. m. The last few miles before Ma
dera, I had seen the jalopies of the 
workers by the side of the road 
from time to time, seen some of the 
miserable tent and trailer camps of 
those who coudn’t afford to rent a 
shack.

I had seen a group of men in 
Madera county park as the bus 
passed it. Figuring that would be 
the best place to start learning what 
was going on, I walked over there.

(Considering that I am now 
charged with “conspiracy” in con
nection with the strike, it is iro
nic that I went into Madera 
“cold.” That is, I had no idea 
as to who the strike leaders were, 
where they met. When I left 
Francisco, no one 
the job of finding 
self.)

There were about __  A...4. . ,
gathered in the park. They looked. had some rabbit in him because he 
like workers, all right. People were I left right then and we haven’t seen 
signing cards at a table. I questioned | him since.” 
them, learned they were signing up 
strikers in the United Cannery, Ag-

picket found on 
day would be

Mexican youth,

instructions of

had 
the 
the

thejust drove off, 
was just like saying 

‘Well wolves, here

knew. I 
out by

San 
had 
my-

500 people

vigilantes jumped each 
battered him down in the 

kicked and jumped on him, 
him with chains, then told 
that every 
roads next

killed.
An 18 year old 

the side of his head open by a blow 
from a gun barrel, told me this 
story. It was much like that of 
the others.

His caravan had been stopped by 
about 150 Associated Farmers hood
lums. Two state policemen, one 
wearing badge No. 80, had searched 
the strikers to see if they 
arms. The boy emphasized that 
cops followed 
vigilantes.

“Then they 
boy said. “It
to the farmers 
arė your sheep’.

I asked the picket captain if 
I could go out with a picket cara
van the next morning. I wanted to 
get a first-hand story, to see things 
for myself.

“Sure,” he said. “I’ll try to see to 
it that you don’t get hurt. We had 
a reporter with us this morning. 
Said he was from the Sacramento 
Bee. Well, when the Associated Far-! 
mers stopped us, they recognized 
him. One wanted to shoot him right 
then because he knew too much, 
but they let him go. He must have

row 
you must 

a pick and 
a job on a 
man for a 
coffee, live

be happy. Open the door 
emotions and let them rush 
a wild flood. And work 
always. Keep producing.
you are. Writers have , to

HARTFORD, Conn, 
reported 
held last 
has been 
of plans 
Twenty 
choruses
Haven, Waterbury, New Britain 
Hartford were present.

Mr. Pilky of Hartford, acting 
sident, conducted the meeting. 
Valaitis was acting secretary 
the day.

Mr. Balsys of New York, guest 
speaker of the conference, expressed' ricultural, Packing and Allied Work- 
his joy at seeing so many young ers of America (CIO), 
people present and interested. He " “ ~
gave to the young people, who knew strike headquarters. The strike-com- 
very little concerning the organiza- -•-*-* ---- x--— _-i— —
tion, a clear picture of the 
organization, and the way 
it works.

Mr. Latvis, the leader of 
Haven chorus, was elected by the 
conference to arrange the musical 
program for 
lowing year.

town, the banks were selling the old ,Dainų

ca- 
and 
ad-

LMS, its 
in which

the New

Madera County Park was the

buffalo coins for two and three 
cents apiece. Two and three cents 
apiece... phooey!...

The never ending search of the 
“missiftg bathtub” and the people 

> who promised to write... In case 
some may ’ ' ' x ’ J'
article will 
kas...

The rush 
articles on 
by some youngsters ..,. The 
stories of death, torture and murder 
as told by a “certain individual...” 
Don’t forget to bet your 
the chance to win that 
Gold” as offered by the 
era”!

be interested, the next 
be by Stanley

for the L.Y.S. 
Pittsburgh it

Paulaus-

and the 
contains 
horrible

ticket and 
“Chest of 
“Esplend-

Conn, is 
anywhere

and Gus Dorazio,

on the card are as 
Marquard vs. Lew

Things to Remember:—
How much better the song piece 

“Oh, Johnnie, Oh Johnnie, How You 
Can Love,” sounds if “Mamie” is 
substituted in place of “Johnnie ..

The receipt of a torch (burnt) 
from an old flame in Brooklyn. 
Must it be so?

The 
which 
on the

Just
like we have *an “appointment” on

jangling of wedding bells 
involves LDSer Sue Orman 
25th...
in case someone forgot, seems

Abrams. In the curtain raiser young the eve of the 23rd. No?
Jackie Conn, the champ’s brother, Į The North Side “26th committee 
faces Mutt Womer.

—Tom Yėrmal.
meets on the 22nd just in case one 
may be interested...

Diena 
there 
a concert

the affairs of this fol- 
Bcsides the customary 
to be held in Water

will also be given in 
and dance in Hart-

executive committee for the 
as follows: Miss L.

bury, 
spring 
ford.

The
following year is 
Koipack, Mr. J. Bokus, Mr. Valaitis, 
all of New Britain; Miss Budelis, 
Miss Krochalis, both of Torrington;. 
Mr. Bokus of Waterbury; Mr. Sto- 
konis of New Haven.

All business of the conference 
was disposed of smoothly. One dis
agreeable item was the misunder
standing attitude of the Waterbury 
delegates toward the Laisves 
of Hartford.

Chorus

Chorus 
to Mr.

Members of thė Laisvės 
extend their congratulations 
and Mrs. Felix Roman, Jr. Mrs. Ro
man was formerly Miss Mildred Da
gilis. Both Mr. and Mrs. Roman 
were, and, we hope, will bo, active 
members of the chorus.

Also to Mr. and Mrs. Stanley Gi- 
raitis are our congratulations of- 
ferred. Mrs. Giraitis was Frances 
Joseph. The parents of the groom, 
Mr. and Mrs. Peter Giraitis, are 
active in the chorus and other or
ganizations.

—A. M. B.

“Lay down, pup, lay down. That’s 
a good doggie. Lay down, I tell you.”

“Mister, you’ll have to say, “Lie 
down,” he’s a Boston terrier.”

mittee’s chief meeting place was 
the bandshell in the park. Every 
move from the time the picket ca
ravans were formed early in the 
morning until the close of the eve
ning rallies, was broadcast directly 
to the strikers and general public 
over a loudspeaker system from the 
bandshell.

As many as 2,000 people — Mex
icans, Okies, Arkies, Texans, Ne
groes, — would gather at those 
strike meetings. The wives and 
children would be there. There 
wasn’t the slightest sign of racial 
discrimination 
pickers fighting for a chance to 
make a sub-standard wage.

When they learned I was from 
The People’s World, members of the 
strike committee started piling news 
on me faster than I could take 
notes. That’s when I learned that 
Associated' Farmers’ terror isn’t a I 
myth—that it threatens the very life 
of every agricultural worker who 
tries to gėt collective bargaining 
rights in the San Joaquin valley

The strike was 10 days old that 
Thursday afternoon. So far, neither 
the Associated Farmers’ threats nor 
the arrests by county 
broken the spirit of 
pickers. Instead, more 
out of the fields every 
the CIO. Cotton picking was at a 
standstill. The Associated Farmers 
decided on drastic oppression.

The “flying squadrons” of vigilan
tes wearing white ragS as identifi
cation — it never pays to club one 
of your own thugs — had been or
ganized on the suggestion of Stuart 
Strathman, field secretary of the 
Associated Farmers. As I talked

. 0- . .... - -

all were cotton

officers had 
the ’ cotton 

were coming 
hour to join

Ted Sisemore asked me to spend 
the night with him.

“You stay with 
find out all there is 
but you mhy have 
out of you,” he said.

We turned and twisted over back 
roads to Ted’s two-room shack. Ted 
said he never went to and from his 
place twicė the same way. It 
just a simple 
the Associated 
bushing him.

Ted, his
slept in the shack’s
Granville Willingham, strike com
mittee chairman, and I slėpt on 
the floor. A shotgun leaned a- 
gainst the door for use if vigi
lantes raided.

Rats racing over my feet awoke 
me several times during the nght. 
Thinking the Associated Farmers 
had arrived, I would be scared stiff. 
Rats are much nicer company.

me and you’ll 
to this strike— 
the hell kicked

precaution to 
Farmers from

was 
keep 
am-

wife and baby 
one

son 
bed.

DEADLINE NOTES
Deadlines for articles, columns, 

poems, stories, etc. to the Laisve 
Youth Section are as follows:

Wednesday afternoon for Friday’s 
issue.

Friday evening for Tuesday’s is
sue.

Send material to:
LAksVfc YOtlTH SECTION

427 Lbrlnier Street
Brooklyn, N. Y.

Wilmerding Youth 
Set for Get-together

I

WILMERDING, Pa. — A general 
get-to-gether' of. this city’s LDSers 
and friends will take place this 
Friday, November 17th, 8 p. m. at 
the Lithuanian Hall, 110 State St.

It is expected that a goodly crowd 
of youngsters will attend, since the 
main point of the discussion this 
evening will deal with the possibili
ty of establishing an LDS youth 
branch in the city.

Joseph Sacal, LDS youth organi
zer, will speak at the gathering.

—Reporter.

War Boom
--or Boomerang?

the sincere writer works, hoVv 
he suffers. The writer doesn’t

too much. He's got a lot to 
about, and worry about, with

problems and heavy 
writer doesn’t see

where the writer

study the works of 
litten attentively to 
people and be as 

you honestly cah. 
—Bunni Sovetski.

IsLanDerS to Climb 
“Stairway to Stars”

GREAT NECK, L. I., N. Y. —. 
The first “Star Gazing Dance” of 
the year will be held by the Great 
Neck LDS IsLanDerS on December 
2.

The dance will be held at 91 
Steamboat Road in Great Neck, N. 
Y. at 8 p. m. G. Kaye’s well-known 
orchestra will be featured. Admis
sion in advance is 40 cents, at the 
door 50 cents.

All fellow LDSers are invited to 
attend, particularly the Brooklyn 
Builders, Maspeth Cavalcades and 
Richmond Hill Ramblers.

MOSCOW. — Working diligently 
for a period of ten months, divers 
have raised from the sea and river
bottom 75 sunken ships.

Sixtebh Of thė raised ships be
longed to the former Polish Pinsk 
fleet, which were sunk by the Po
lish army as it fled in panic.

In addition, sailors raised several 
with Ted Sisemure, one of the strike barges loaded with military supplies 
leaders, the results cf the vigilantes’ and valuable parts of guns.

The total numberCHICAGO. ... . ..... ____
of workers for whom jobs have been] 
provided by the so-called war boom 
falls short of the number dismissed 
from WPA under the 18 month 
clause, Col. F. C. Harrington, WPA 
administrator, warned in an address 
here. “However large our new war
time employment,” Harrington de- 

«dared, “there will still ue millions 
of unemployed in this count, j Let

us bear in mind that next year 
there will be about 600,000 new 
young workers entering the labor 
market in excess of those older 
workers who leave it. Let us not 
forget that there are a good many 
millions of unemployed workers who 
are not on WPA.

“We shall still need a public 
works program to provide jobs and 
wages for the neediest of them."

Proprietor: “What made that cus
tomer walk out? Did you offend 
him?”

Assistant: “I don’t know. He said 
he wanted a hat to suit his head and 
I showed him a soft hat."

9
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Detroito Žinios
Mušeikų Užpuolimas

Lapkričio 9 d. įvyko d. Tos
terio prakalbos Finų Svetai
nėj, paminėjimui 22 metų So
vietų Sąjungos valdžios įstei
gimo. Programa buvo gana 
puiki ir kalbėtojai pasakė la
bai reiškiančias prakalbas. 
Todėl klausytojai buvo užga
nėdinti ir linksmai rengėsi eit 
namo užsibaigus.

Pusėje programos pasigir
do stiklu skambėsis ir nežinia 
kas metė plytą per langą, pa
taikė moteriškei į petį ir labai 
užgavo ranką. Tik išėjus iš 
svetainės pasirodė pilna gatvė 
policijos. Ant pradžios buvo 
manyta, kad atvyko apsaugoti 
trafiko nelaimių. Vėliaus pa
simatė šimtai diktų vyrų su į- 
nagiais rankose ir turėjo bal
tus ženklelius ant atlapų. Tai 
buvo šimtai organizuotų mu
šeikų, kurie atvyko mušti 
“raudonųjų.” Ir lyg šaligat
vių iš abiejų pusių buvo ap
stota mušeikų, kad niekur ne
buvo galima liuosai praeiti ir 
grįžti į svetainę, nes policis- 
tai mėtė žmones nuo svetainės 
durų.

Tad žmonės, neturėdami ką 
daryti, turėjo eiti ant gatvės. 
Tad mušeikos mušė su viso
kiais įnagiais žmones, kas tik 
jiems pavyko patikti. Todėl 
buvo pilna gatvė ir šaligatviai 
kruvinų žmonių, vyrų ir mote
rų. Kurie bandė sėsti į gatve- 
karius ar į savus automobi
lius, automobilių langai liko 
išdaužyti. ,

Ir todėl kilo baisus klyks
mas ir neramumas apie porą 
valandų laiko. Apie svetainę 
visur buvo uždarytos šviesos, 
kad mušeikos galėtų naudo
tis įnagiais. Policijos buvo ir
gi šimtai, bet nė vienas mu
šeikom nesipriešno, nestabdė. 
Tik sumuštus mėtė į patroles 
ir vežė į -stotis ar ligonines. 
Liko labai daug žmonių su
žeistų ir daug kraujo pralieta. 
Bet kapitalistinė spauda nu
kreipė domę, būk kilo mušty
nės dėlei priešingų unijų ne
sutikimo.

Apie Chryslerio Streiką
Dodge’aus dirbtuvėj prasi

dėjo neramumas nuo spalio 6 
d. ir dar iki šiol tęsiasi. Strei
kas kilo dėlei nežmoniško 
skubumo ir per didelės pro
dukcijos reikalavimo. Streiką 
išprovokavo pati kompanija, 
nes į porą dienų išvarė 128 
darbininkus iš darbo. Kadan
gi jau sutartis buvo pasibaigus 
su kompanija, tai darbininkai 
pradėjo statyti reikalavimą, 
kad būtų nauja sutartis pasi
rašyta. Ir kada darbininkai 
išsprendė kompanijos perse
kiojimą ir padavė skundą į 
Lansingą ir kompanijai, tad 
kompanija griežtai atsisakė

tartis su darbininkais ir nau
ją kontraktą pasirašyti. Todėl 
kito išėjimo nebuvo, kaip tik 
stoti į pikietų eiles.

Dabar kompanija samdo 
visokius provokatorius per 
laikraščius, bažnyčias ir ra
dio. Leidžia visokius melus ir 
agituoja darbininkus eiti at
gal į darbą. Liepia neklausy
ti CIO unijos, nes esanti So
vietų produktas ir visi nariai 
esą komunistai. Tokia šlykš
ti propaganda jau tęsiasi virš 
trys savaitės .

Kad atmušti tuos šlykščius 
melus ir ardyma darbininkų 
vienybės, unija išleido tūks
tančius lapelių su grynais 
faktais ir atsišaukimu į darbi
ninkus, kaip tikrai dalykai 
yra. Taipgi įvyks masinė de
monstracija Cadillac Sq. tre
čiadienį nuo 3 vai. po pietų.

Kompanijos provokatoriai 
šaukia masinį susirinkimą ket
virtadienį po pietų State Fair 
svetainėj, kad darbininkai 
grįžtų į darbą. Dabar unijos 
vadovai kalba per radio kas 
vakaras nuo 8:30, stotis 
WJBK, aiškina darbininkams, 
kur yra teisybė.

Agitatoriai vaikšto stuba 
nuo stubos, ragina darbinin
kus grįžti darban. Nesiduoki- 
me save apgauti, darbininkai!

—o—
Sovietų Dvi Filmos

Gruodžio 2 d. nuo 7 vai. iki 
12 nakties bus rodomi judžiai 
Lietuvių Svetainėj, ant W. 
Vernor Highway. Bus rodoma 
dvi filmos — “Lenin in Octo
ber” ir “1939 May Day Pa
rade.“ Abi filmos labai įdo
mios ir bus rodoma per du 
sykius. Įžanga 25c. Alvinas.

—o—
Išleistuvių Bankietas ir Šokiai

Pagerbimui žurnalisto J. 
Jurginio, Detroito Rašėjų Ra
telis rengia šaunų balių su 
šokiais. Balius įvyks lapkri
čio mėn. 19 d., Draugijų Sve
tainėj, 4097 Porter St., 6 vai. 
vakare.

žurnalistas J. Jurginis pra
džioj gruodžio mėn. mano 
apleisti Detroitą kelionei at
gal į Lietuvą!

Svečias, gyvendamas tūlą 
laiką pas savo giminaitį, mie
lai sutiko ir mokino Detroito 
Rašėjų Ratelio narius lietuvių 
kalbos, rašybos bei gramati
kos kas du vakaru į savaitę.

Varde D. R. Ratelio šir
dingai paačiuoju žurnalistui 
J. Jurginiui už jo dėtas pa
stangas ir gerą norą palavin
ti mus. Nors ir trumpas būvo 
mokinimo laikas, bet daug ko 
mum teko pramokti ir suži
noti, ko mes nežinojome pra
eityje. Daugeliui iš mūs ne
teko lankyti mokyklos, ar la
bai mažai, o nemokant savos 
gimtos kalbos, nemokant gra
matikos bei rašybos, dar sun

kiau yra pramokti anglų kal
bą, kuri mum būtinai yra rei
kalinga čia gyvenant.

Visi būtinai įsitėmykite lap
kričio 19 d. ir būkite Draugi
jų Svetainėj. Bus proga links
mai laiką praleisti ir atsisvei
kinti su gerbiamu svečiu.

Mokinys.

So. Boston, Mass.
Kubiliūno radio programa 

nedėlioj, lapkričio 19, iš sto
ties WCOP, 1120 k., 8:30 iš 
ryto. Programą pildys muzi
kos mokytojo K. Kindurio 
dainininkų ir muzikantų gru
pė iš Lowellio ir Haverhillio 
ir smuikininkas Ernestas (5i- 
ži finas.

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos:

Šeštadienio, lapkričio 18-tos, 
programa per stotį W0RL, 
920 k., 8:30 iki 9 vai. ryte, 
bus sekanti :

1. žinios.
2. Dalyvaus Antoinette Ro- 

čiūtė iš Stoughtono.
3. P-lė May Jenkins iš 

Bostono duos šeimininkėm vi
rimo receptą, populiaraus lie
tuviško valgio.

—o—
Sekmadienio, lapkr. 19-t0S, 

programa per stotį W0RL, 
920 k., 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte, bus sekanti:

1. Gros Modernistics orkes
trą iš Cambridge.

2. Dainininkė Akvilė Siau- 
riūtė iš Dorchesterio.

3. Armonistas Vladas Vo- 
lusenavičius iš Needham.

4. Andrew Yuga iš So. Bo
stono pasakys monologą “Re
feratas apie Nosis.“

Steponas Minkus.
Garsintojas.

“Mirta činčibiraitė“ ir “Mei
lės Elixiras,” dvi komedijos, 
buvo lapkričio 12 d. suvaidin
tos Lietuvių E ir Silver Sts. 
svetainėj, So. Bostone. šias 
komedijas suvaidino Lietuvių 
Jaunimo Ratelis, neseniai at
vykęs iš Lietuvos į šį kraštą.

Tai buvo pirmas Lietuvių 
Jaunimo Ratelio toks parengi
mas. Nors šioj kolonijoj pa
prastai lanko teatro parengi
mus vakarais, vienok publikos 
buvo beveik pilna salė. Tas, 
be abejo, paskatins jaunimą 
iš Lietuvos ir toliau veikti, 
nes ta grupė, matyt, yra pilna 
ūpo ir energijos.

Nors nepažįstu visus vaidin
tojus po vardais, vienok svei
kinu Lietuvos Jaunimo Ratelio 
vaidintojus viršminėtų kome
dijų, jų pirmam teatro paren
gime! So. Bostone labai se
nai teatrai buvo suvaidinti, ir 
malonu buvo praleist popietį 
parengime, kuris davė gar
daus juoko ir smagumo vi
siem. Valentina Minkienė.

Adolfulis Hitleris kalbasi su savo artimais bičiuliais Muniche,, tuojau prieš 
bombos ekspliodavimą, kuri užmušė 6 asmenis. Gal kuris vienas iš šitų jo

frentų bus padėjęs tą bombą?

Binghamton, N. Y.
Numirė Kaz. Misevičius

Lapkričio 9 d. staiga numi
rė Kaz. Misevičius, 49 metų 
amžiaus. Mirties priežastis, 
sakoma, širdies liga. Velionis 
paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Nataliją ir dukterį 
Heleną, taipgi brolius Juozą 
ir Justiną. Buvo kilęs 'iš 
Šiaudynės kaimo; Pušaloto pa
rapijos, Panevėžio apskričio. 
Lietuvoj taipgi paliko du bro
liu ir vieną seserį. Palaido
tas tapo lapkričio 11 d., nau
jose kapinėse — Vestal Hill, 
be bažnytinių patarnavimų. 
Velionis į organizacijas, ro
dos, nepriklausė.

Laidotuvėse dalyvavo la
bai daug žmonių. S. J.

Šypsenos
Gerai Perspėjo

Jonas išvedė Onytę šok
ti. Bešokant sako:

—Žinai, Onyte, kai šoku, 
tai jaučiuos, kad mano ko
jos siekia net debesis.

—Nekelk, Jonuk, taip 
aukštai kojų, nes jos kris
damos nuo debesų vis pa
tenka ant mano batukų.

Viskas Baigta
—Tarp mūsų viskas baig

ta. Daugiau manęs nematy
si !

—O tie šimtas litų, ku
riuos tau paskolinau?

—Jų taip pat nebematy
si !

(Surankiota)

stotis buvo • pasipuošusi so
vietų ir lietuvių tautinėmis 
vėliavomis. Garbės sargybą 
ėjo sovietų lakūnų dalinys. 
Publikos prisirinko nepa
prastai daug, kuri spietėsi 
kituose peronuose ir palei

stoties rūmus. Lietuvos de
legacija buvo išlydėta ne 
tik su pagarba, bet ir su 
simpatija. Tuo pat trauki
niu teko vykti ir man.

J. Šimkus.
(“L. ž”)

s
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Jaudinančios ir Ilgos Valan
dos Maskvoje

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

feroje pabuvoti pusmetį, 
plaukai gerokai pražiltų, o 
širdį tektų ilgai remontuo
ti.

Toks kartais yra diplo
matų darbas, jei jie per il
gą praktiką nėra praradę 
jautrumo.

Bet ir Pasididžiavimas 
Savotiškas

Einu Raudonąja aikšte 
vėlų Maskvos vakarą. Tam
siame danguje dega rubi
ninės Kremliaus bokštų 
žvaigždės. Žinai, kad štai 
šiuo metu ten už mūrų vyk
sta mūsų delegacijos pasi
tarimai su Sovietų Sąjun
gos aukštaisiais vadais. 
Ypatingas jausmas užlieja 
širdį. Atrodo, vaikštai isto
rines valandas netoli tos 
vietos, kur sprendžiamas 
toks svarbus mūsų tautai 
ir valstybei klausimas. O 
gal būt tą momentą, kai ei
nu, nustatoma paskutinė 
susitarimo frazė, o gal de
dami istoriniai parašai. 
Pagauna pasididžiavimas, 
kad štai tokį momentą gali 
būti ne kažkur toli nuo 
sprendimo vietos, bet per 
100—150 metrų. Supranta
ma, kad norisi būti tokiu 
metu lietuvių masėje Lietu
voje ir kolektyviai pajausti 
istorinį momentą, bet tas 
faktas, kad tau pavyko iš 
visų Lietuvos žurnalistų 
vienam būti arti sprendimo 
vietos, su kaupu kompen
suoja aną troškimą.

Grįžtu atgal į viešbutį. 
Palaukiu v i d u r n a k č io. 
Skambinu į Lietuvos pa
siuntinybę kaip ir kiti žur
nalistai. Pasigirsta balsas:

—Nieko dar negaliu pa
sakyti. Gali miegoti ramiai.

Iš to posakio darai išva
dą, kad ryt rytą susitari
mo dar nebus ir stengiesi 
save įkalbėti, kad nemiego
ti nėra jokios,prasmės.

Ankstybą Maskvos Rytą
Nors Metropolio sienos 

neplonos tarp atskirų kam
barių, bet gretutiniame 
kambaryje esąs radijo apa
ratas, laisviau paleistas, 
girdimas ir mano kambary
je. Ir štai girdžiu 6 valandą 
Maskvos laiku (4 vai. mū
sų laiku), kaip iš Kominter- 
no stoties skaitomas sutar
ties tekstas. Prišoku prie 
telefono. Ragutyje atsilie
pia išvargęs balsas:

—Delegacijos nariai dar 
negrįžo. Tiek žinau, kiek ir 
Tamsta. Iš radijo.

Praslinko dar dvi valan
dos. Ir vėl radijas skelbia 
tą patį sutarties tekstą. Iš
bėgu į gatvę ir ėmiau jieš- 
koti laikraščių. Bet jų ne
buvo. Paskambinau į pa
siuntinybę, bet ten žmonės 
po nemiegotos nakties giliai 
miegojo.

Bet radijas jau buvo at
likęs savo pareigas. Mas
kviečiai žinojo sutarties 
tekstą ir tie, su kuriais 
viešbutyje buvau susipaži
nęs, mane ėmė sveikinti. 
Man susidarė toks įspūdis, 
kad tas sveikinimas yra la
bai nuoširdus, nedirbtinis.

—Matote, — man tvirti
no,—kokia tiesi ir teisinga 
yra Sovietų vyriausybė. 
Kas priklauso jums — to 
mums nereikia. Mes juk ir 
nuo Lenkijos dalies atsisa
kėme. Paėmėm tik tai, kas 
yra mūsų. Štai šitokia yra 
mūsų vyriausybės Stalino 
politika.

Stalino vardo suminėji- 
mas man sukėlė visą eilę 
asociacijų.

Stalinas yra nedidelės 
gruzinų tautos sūnus. Jam 
tenka vadovauti šimtams 
milijonų žmonių ir daugy
bei tautų ir tautelių.

Namo, Broleliai.. .
Vakaras buvo šaltas ir 

pūtė šiaurys, kai Lietuvos 
delegacija išvyko atgal į 
Lietuvą. Ale k sandro vo

a

Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMU
Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 

padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA IŠ 56 PUSLAPIŲ 

Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais 
KAINA 30 CENTŲ

Siųskite tuojau, tai bus jūsų giminėm Kalėdų dovana
Pasiuntimas tos knygos j Lietuvą kainuoja 9 centai

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
Brooklyn, N. Y.427 Lorimer St. '

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

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

įtaigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 
Tel. Algonquin 4-8294

BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas
Gaminam valgius Ir 

jm $ t u r im o Amerikos 
įdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

... >,okių vynų ir gero
(Liquor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Dėkų Šventės Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

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

Tel. EVergreen 7-6678

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Pirkitės 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 aukšiau.
Jei atsinešite šj skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

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

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

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.
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Francijos kariai taiso oratinklius iš spygliuotų vielų vokiečių veržimuisi Francijon sulaikyt.

Pittsburgh, Pa.
Sekmadienį, lapkričio 5-tą 

dieną, LDS 112 kp. laikė su
sirinkimą. Narių buvo, kaip ir 
visados, didelė didžiuma. Tai 

I pagirtina, kad mūsų draugės 
4 ir draugai rūpinasi LDS rei

kalais.
Iš kuopos komiteto raportų 

pasirodė, kad mūsų kuopa 
auga kaip turtu, taip ir na
riais. Nuo vajaus pradžios, 
beveik kiekvieną susirinkimą 
prisirašo vienas ar du nauji 
nariai. Mūsų kuopa turi išrin
kus du vajininkus, bet pas 
mus yra bendras veikimas. 
Mes nejieškome garbės, bet 
draugijai naudos. Tokiu būdu, 
katras kur prikalbinam narį, 
tai ir sakom: “Eik šian, broli 
ar sesute, išpildyk blanką, tą 
ar tą dieną bus kuopos susi
rinkimas, malonėkite ateiti.“ 
Tai geriaus ir nereikia. Mūsų 

4 vajininkai, dd. J. Purtikfts ir
r A. Sherbin gavo porą narių ir

išrodo, kad jau jie pavargo. 
Bet man nurodo, kad jie nori 
mūši] kuopai padaryti “sur- 
prizą.” Well, aš nepyksiu.

Aš, kaipo LDS 142 kuopos 
narys, pilnai sutinku su jų 
prašymu. Man atrodo ve kas: 
Jie yra mūsų vaikai ir drau
gai, nes priklauso prie tos pa
čios kuopos. Jie yra mūsų 
įpėdiniai. Metas po metų, 
mes pakratysime kojas. Jie 
užims mūsų vietas ir varys 
mūsų pradėtą darbą pirmyn. 
Taigi, draugės ir draugai, vie
toj atšaldyt juos nuo veikimo, 
pagelbėkim jiems, priduokim 
jiems drąsos ir energijos, o 
nenupuldykim juos dvasioj.

Karvelių Tėvas.

WORCESTER, MASS.

I • ■ • 1 I i kuopos malonėkite išrinkti delegatus
liPWlSlftn IT Annum U šią konferenciją, nes yra svarbių 
Uviilulvll IM 1JLUUU111' j (ja]yi^ų aptarti. Delegatui malonėki-

Maine te pribūti laiku. — D. Lukienė, 
Sekr., 43 Austin St., Worcester, 
Mass.. (271-272)

DARIUS - GIRĖNAS

Cleveland, Ohio
Iš Atsibuvusio Ly*ros Choro 

Koncerto
Lapkričio 12 d. Lyros Cho

ras surengė koncertą. Paren
gimas gerai pavyko, šį kon
certą Lyros Choras perstatė, 
taip sakant, vien tik savo 
“spėkomis,” svetimų artistų 
visai neturėjo. Vienok lyrie- 
čiai šį sykį parodė Clevelan- 
do publikai, kad jie patys ga
li surengti gražią programą 
vien savo spėkomis. Publika 
kiekvieną programos dalyvį 
pasitiko didėliais aplodismen
tais. -I

Tą pačią dieną, pasibaigus 
LDS 142 kuopos susirinkimui, 
įvyko ALDLD ekstra susirin
kimas. Narių dalyvavo 10. Iš- 
pildėm C. P. K. prisiųstas bal
savimui blankas ir draugai 
pasiėmė knygas. Kadangi mū
sų draugai priklauso prie 
įvairių organizacijų ir kitom 
dienomis sunku visiems sueiti 
į susirinkimą, likosi nutarta, 
kad kiekvieną mėnesį, tuoj po 
LDS 142 kuopos susirinkimui, 
bus mūsų susirinkimas. Sekre
torius turi parašyti ant lentos 
kelias dienas prieš tai.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad mūsų kuopa prisidėtų 
prie Amerikos Lietuvių Kon
greso ir parengtų kokį paren- 
gimėlį kuopos .naudai. Tas li
kosi atidėta ant reguliario su
sirinkimo.

Worcester!© Naujienos
Lapkričio 12 d. vakare įvy

ko šaunus bankietas Worces- 
terio Suvienytų Draugijų nuo
savoj svetainėj, 29 Endicott 
St. Čia buvo gražios publi
kos. Svetainė gražiai išpuošta, 
uždėta gražūs langų papuo
šalai. • Matyt, pridėta labai 
daug darbo. Svetainė atrodo 
dabar kaip gražus išpuoštas 
palociaus rūmas. Už šį gra
žų darbą kreditas priklauso 
S. W. D. pirmininkui J. J. 
Bakšiui ir draugėms B. žali- 
mienei, M. Sukackienei ir II. 
Gurskienei, kurias pats ma
čiau siuvant langams papuo
šalus.

Jaunavedžiams Pagerbti 
Vakaras

Lapkričio 11 d. D. L. K. 
Gedemino Draugystė surengė 
šv. Baltramiejaus svetainėje 
puikų vakarą pagerbimui Juo
zo ir Juogasės Apšegų, taipgi 
ir Aldono Kaulakio su žmo
na. Abi poros šliūbą ėmė 
laisvą.

Salės dekoracija puiki, sta
lus puošė gyvų gėlių bukie
tai ir žvakės. Draugas M. Bi
renąs, kaipo vakaro vedėjas, 
pirmiausiai savo komplimen
tais pasveikino susirinkusius 
ir abi poras jaunavedžių, pa
linkėdamas jiems geriausios 
ateities. Paskui perstatė ir 
jaunuosius pasakyti po keletą 
žodžių. Jie savo kalboje 
dingai dėkavojo visiems 
surengimą tokio gražaus 
karo dėl jų. O labiausiai 
kuoja už gražias dovanas,
rios, sako, pasiliks ilgai mūsų 
atminčiai.

Po vakarienės buvo šokiai, 
kurie tęsėsi iki vėlumos nak
ties. Beje, šokiams grajino J. 
Plikavičius, K. Kalvelis ir W. 
Žilinskas.

O ant rytojaus draugai J. J. 
Apšegai pasikvietė ant pietų 
visus komitete buvusius drau
gus ir gimines. Tuomi norė
dami nors dalinai atmylėti 
tuos, kurie daugiausiai dirbo 
tam vakarui surengti.

HUDSON, MASS.
Laisvės Pašalpinč Draugija rengia 

metinį balių ir šokius, 
lapkr. 18 d. Liet. 
Svet., 17 School St. 
Kviečiame vietinius 
dalyvauti. Grieš J.
kestra iš Nashua. Bus gėrimų ir už
kandžių. Tikietas 35c. Kviečiame da
lyvauti. (271-272)

šeštadienį, 
Piliečių Kliubo 
Pradžia 7 v. v. 
ir iš apylinkės 
Tamulionio Or-

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 19 d. lapkr. LLD 11 

kp. rengia metinį bankietą, Olympia 
Park Svetainėj, įvyks 5 vai. vaka
ro. Bus ir muzikalis programas. Visi 
skaitytojai ir rėmėjai prašomi skai
tlingai dalyvauti. Įžanga 50c.—Ren
gėjai. (271-272)

ROCHESTER, N. Y.
Išgirskite Robert Minor kalbant, 

nario 
Partijos,
vaikščioti 
voliucijos. 
vai. vak. 
St. Paul St. Komšir- 

už 
va- 
dė- 
ku-

Nacionalio Komiteto, Kom. 
Prakalbos rengiamos ap- 
22 m. sukaktį Rusijos re- 
šeštadienį, lapkr. 18 d., 8 
Labor Lyceum Svet., 580 

(271-272)

Dienraštis “Laisvė” daro sieninius kalendorius. 
Tik dabar gavome naują paveikslą su Dariaus ir 
Girėno atvaizdais; taipgi atpieštas orlaivis ir 
Bavarijos miškai, kur jie nukrito, kur tragiškai 

žuvo tie du didvyriai.
Dydžio 15X20, kaina 25 centai

Biznieriai, kurie norite to naujo lietuviško paveikslo 
sieninių kalendorių, tuojau kreipkitės 

į dienraštį “Laisvę” adresuodami:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
Brooklyn, N. Y,

arba telefonuokite STagg 2-3878
427 Lorimer Street

MINERSVILLE, PA.
LLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 19 d., 7 vai. vakaro. Prašome 
narių dalyvauti, bus balsavimas Cen
tro Komiteto ir kiti svarbūs tarimai. 
Kurie dar neužsimokėjote duokles, 
prašome užsimokėti. — Kom.

(271-272)

NEWARK, N. J.
Sekmadienį, 19 d. lapkr., Šv. Jur

gio Svet., 180 New York Avė., įvyks 
Card Party ir Bingo. Pelnas bus 
skiriamas “L.” vajininkams. Ruošia 
ALDLD 5 kp. Dovanos laimėtojams, 
šiame parengime dalyvaus ir "Lais
vės” vedėjas, P. Buknys. Turėsime 
ir skanių užkandžių ir gėrimų. Įžan
ga 35c. Pradžia 4 vai, po 
gera orkestrą šokiams, 
visus dalyvauti.

pietų. Bus 
Kviečiame 
(270-271)

Padarome su lietuviškais ir su amerikoniškais 
kalendoriais, tokiais, kokių jūs reikalausite. Siųs
dami užsakymus malonėkite pažymėti, kokių kalen
dorių norite—lietuviškų, ar amerikoniškų.

! VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

banke pinigų virš $50. 
jiems išrodo, kad per ma- 
Jie apskaitliavo, kad rei- 
knygynėlį įtaisyti, reikia

Lapkričio 8 dieną buvo 
LDS 142 kuopos jaunuolių 
susirinkimas. Narių dalyvavo 
8. Perskaitytas pereito susi
rinkimo protokolas ir priim
tas kaip skaitytas. Komiteto 
nariai išdavė raportus. Rapor
tai likosi priimti. Iš raportų 
pasirodė, kad mūsų jaunuoliai 
turi 
Bet 
žai. 
kia
radio nupirkti, sporto atžvil
giu “base ball” ar “mush 
ball” tymą sudaryti, ar kitą 
ką. Prie bet kokio sporto rei
kia ir uniformos (drabužių). 
O kiek turto jie turi, tai per 
mažai.

Tokiu būdu mūsų jaunuo
liai nutarė surengti puikią 
vakarienę, kuri bus 25 d. lap
kričio š. m. savoj svetainėj, 
po num. 3253 W. Carson St., 
Pittsburgh, Pa. Taipgi nuta
rė prašyti savo tėvų ir drau
gų, kad jiems pagelbėtų jų 
darbe.

—o—
’ Aido Choras rengiasi per

statyti vieno veiksmo komedi
ją “Aš Numiriau“, ir prie to, 
bus dainų ir muzikalė progra
ma. Įvyks Padėkavonės Die
noj vakare, gražiausioj Wor- 
cesterio lietuvių svetainėj, 29 
Endicott St.

—o—
Lapkričio 19 d. 5 vai. va

kare įvyksta Olympia Parko 
svetainėj šaunus metinis ban
kietas LLD 11 kuopos. Kas 
brangina lietuvybę, apšvietą 
ir kultūrą, tas parems LLD 11 
kuopos, kaipo kultūrinės or
ganizacijos, šį parengimą. O 
rengėjai laukia jūsų visų, 
draugės ir draugai rėmėjai.

—o—
Patėmijau Worcesterio va

kariniame ' laikraštyj praneši
mą “Prisirengia dėl atsargu
mo.” Sako, “Naujos Anglijos 
policija organizuoja parink
tus šautuvų vyrus.’’ Tai bus 
armija “Minute Men,” “ku
ri susidės iš apie 30 tūkstan
čių vyrų, gerai mokančių 
vartoti šautuvą.’ “Yra organi
zuojami slaptai per Naujos 
Anglijos policijos viršinin
kus saugojimui nuo galimų 
įvykti karo laike sukilimų.”

Tas reiškia nieko daugiau, 
kaip buržuazijos prisirengimą 
pult darbininkus ir unijų su
sirinkimus, jeigu Amerika 
įsiveltų į karą. O gal rengia 
armijas prie fašistinio per
versmo? Mes, darbininkai, tu
rim lankyti savo susirinkimus 
ir budėti šiais klausimais.

J. M. L.

Programa susidėjo iš due
tų, solo, sekstetų, piano du
eto. Buvo šokikė, merginų 
Choras ir pats Lyros Choras. 
Visi artistai labai gerai atli
ko savo užduotį, taip, kad 
publika po keletą sykių juos 
iššaukė dainuoti.

Pats Lyros Choras po va
dovybe jauno mokytojo Juo
zo Paltanavičiaus taip pat šį 
sykį labai gerai atsižymėjo 
dainomis. Todėl publika iš
šaukė chorą keletą sykių dai
nuoti.

Abelnai programa buvo ne
ilga, bet gyva ir entuziastiš
ka. Publika atrodė labai ge
ram ūpe ir patenkinta.

I. A. V.

Waterbury, Conn.

“Gaukite “LaisveP Naujų 
Skaitytom.

Waterburio Vilijos Choras 
pasibriežęs šį žiemos sezoną 
pastatyti porą veikalų. Per
eitam choro susirinkime skai
tytas laiškas nuo LMS 4-to 
Apskričio klausime maršruto 
B. šalinaitei su jos ensembliu. 
Po apsvarstymo, nutarta reng
ti, su pastaba, kad tokis marš
rutas būtų rengiamas apie 
kovo mėnesį, 1940 m.

Gruodžio 9 d. bus persta
tytas veikalas “Vis Pamoky
ti.” Tai graži komedija. Prie 
šio veikalo bus duodama ir 
daugiau juokų, kaip tai, di
alogas, tėvas ir sūnus važiuo
ja sulūžusiu Forduku ir ken
čia baimę, kad nesugriūtų. 
Bus duetų, kvartetų, pats Vi
lijos Choras sudainuos kele
tą naujų dainelių, tai bus ti
kras juokų vakaras. Virš mi
nėtas vakaras yra rengiamas 
nauja metodą. Todėl kolohi- 
jos turėtų kviesti pas save 
waterburiecius, sulošimui juo
kų palei naująją madą. Šiuo 
margumynų vakaro pastaty
mu rūpestingai darbuojasi Vi
lijos Choro mokytojas Klem 
Strižauskas. Jam ir tinka to
kis darbas.

Dar keletą žodžių noriu 
tarti kas link paties Vilijos 
Choro. Vilijos Choras šiuo 
laiku per mažai turi narių. 
Choro rėmėjai ir visa Water
burio progresyvė publika tu
rėtų susirūpinti, kad padau
ginus skaičių narių ir sustipri
nus chorą materialiai’.

Choro Simpatikas.

Ir mums visiems bepietau- 
jant, drg. M. Bironas ir drau
gė E. Krapavickienė prisimi
nė apie Vilniaus varguolius, 
kurie šiandieną gal neturi sa
vo pastogės ir kenčia badą 
ir šaltį. Jiems reikalinga me
džiaginė parama, todėl paau
kaukime, kiek kas galime. Vi
si mielai tam pritarė, ir grei
tu laiku sumetė keletą dolerių 
aukų.

Aukavo šie draugai: J. Ap
šega, J. Apšegienė, K. Bukis 
po 50c; po 25c—A. Kaulakis; 
V. Kaulakienė, J. Vaišvila, J. 
Laučienė, A. Laucius, S. Bui
vydienė, S. Krūkienė, F. Krū- 
kas, E. Vilkauskienė, J. Vil- 
kauskas, F. Apšega, A. Dali
nis, E. Krapavickienė, J. Kra- 
pavickas, E. Levis, E. Binge- 
lienė, A. Bironienė, M. Biro
nas, A. Apšegienė ir P. Ur- 
bačius; po 10c—A. 
kienė, M. 
manskis.
$6.80.

Aukos 
konsului

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū. A. Apšegienė.

WILKES-BARRE
LLD 43 kp. rengia bankietą pami

nėjimui dienraščio “Laisvės” 20 m. 
sukaktį. Įvyks sekmadienį, lapkr. 19 
d., 325 E. Market St. Pradžia 6 v. v. 
Šiame bankiete bus Pig Roast ir ki
tokio maisto. Gerų kalbėtojų. Mu
zika šokiams. Įžanga 30c. Kviečiame 
visuomenę dalyvauti. (.271-272)

PA.

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 19 d., 2 vai. po pietų, Baka- 
nausko Svet. Visi nariai dalyvaukite, 
ypatingai tie, kurie dar šių metų 

neatsiėmėt. — Valdyba.
(271-272)

knygą

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. vakarienė įvyks sek

madienį, lapkr. 19 d., 6:30 v. v. 
Liet. Kliubo, 4lh ir Upland St. Bus 
šokiai prie geros muzikos ir gero 
gėrimo. — Kviečia Kom.

(271-272)

Daunienė, 
Viso aukų

pasiųstos 
p. Budriui.

časkaus-
S. Kle- 

surinkta

Lietuvos

GIMĖ KŪDIKIS PO MOTI
NOS MIRTIES

Baltimore. — Universite
to Ligoninėje apopleksija 
užmušė vieną moterį, kuri 
čia laukėsi kūdikio. Mirus 
motinai, gydytojai po pen
kių minučių išėmė iš jos kū
dikį, 6 svarų ir 2-jų uncijų 
svorio. Kūdikis esąs, svei
kas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LLD 7-to APSKR. METINĖ 

KONFERENCIJA
LLD metinė konferencija įvyks 

gruodžio 17 d., Liet. Piliečių Kliubo 
kambariuose, 376 Broadway, So. 
Bostone. Pradžia 11 vai. ryto. Visos

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, lapkr. 19 d., bus ap- 

vaikščiojimas Rusijos Revoliucijos 
22 m. sukaktuvių. Kalbės Kom. Par
tijos Centro Komiteto narys, 
dainininkų ir lošėjų. Todėl visi 
čiami dalyvauti, Odd Fellows 
420 Main St. Pradžia 8 v. v. 
ga 25c. (271-272)

bus 
kvie- 
Hall, 
Įžan-

GREAT NECK, N. Y.
Liet. Amerikos Piliečių Kliubas 

rengia Balių, šeštadienį, 18 d. lapkr. 
A. ir J. Kasmočių Svet., 91 Steam
boat Rd., pradžia 7:30 v. v. šokiams 
grieš G. Kazakevičiaus orkestrą iš 
Brooklyno. Įžanga: 40 centų, iš ank
sto perkant 35c. Bus leidžiama du 
kalakutai laimėjimui. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(271-272)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbią paskaitą sveikatos klausi

mais duos daktarė Emilija Rudokiū- 
tė ateinantį nedėldienį, lapkričio 
(Nov.) 19 d., 7 v. vakare, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj, 376 
Broadway. Po to bus lengva vaka
rienė su gera muzikalė programa. 
Rengia ALDLD 2 kp. moterys ir 
kviečia visus atsilankyti. Įžanga 25c. 
—Rengėjos. (270-271)

WILMERDING ,PA.
LDS 37 kp. laikytam susirinkime, 

5 d. lapkr., nutarė sušaukt jaunuolių 
susirinkimą lapkr. 17, 7:30 v. v. 
Lietuvos Sūnų Svet., 110 State St. 
Drg. J. Sakalauskas, jaunuolių or
ganizatorius iš Brooklyno dalyvaus 
tame susirinkime. Todėl kviečiame 
Wilmerdingo ir apylinkės jaunuolius 
dalyvauti susirinkime. (269-271) A - - -..   —

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūsles 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 Sų. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.

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

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

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

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

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

Vertės $30.00 už $22.50
Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 

drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamu 
“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

X Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA«

417 Lorimęr St. Brooklyn “Laisves” Name 
*&**&• *^*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršienai 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro* *
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Am. Darbo Partijos Karinis 
Nusistatymas Kainavo 

Dar Vieną Vietą

Kaltina Firmą Mokant 
2 Centu per Valandą

C. I. 0. Konvencijos 
Vieša Sesija

Planuojama Albudavoti 34 
Sritis Miesto Naujais, 
Moderniškais Namais

Minor ir Gil Green Kalbės 
Browderiui Gint Mitinge

Amerikos Darbo Partijos 
' viršininkų karinė isteriką da

vė dar vieną smūgį ^os par
tijos spėkoms visuomeniškame 
gyvenime.

Trečiadienį Queens’e pa-( 
baigta skaitliuot to apskričio 
piliečiu balsai, paduoti už 
kandidatus į tarybininkus. 
Vienatinis iš ten buvęs dar- 
bietis tarybininkas Belous ta
po sumuštas. Jis gavo 41,116 
balsų. Išrinkta 3 demokratai 
ir vienas republikonas, 
jau esą nariais šioje 
Taryboje. Išrinktieji 
balsų sekamai:

James A. Burke, d., 
Hugh Quinn, d. ... 
John M. Christensen,

, visi
Miesto

gavo

75,000
57,285

Federalė valdžia pereitą 
trečiadienį New Yorke įkaiti
no pirštinių išdirbėją prasi
žengus Algų ir Valandų įsta
tymui. Įkaitinta yra Gold- 

I smith firma, 230 Fifth Ave., 
samdanti 3,800 Porto Rico 
darbininkų, išduodant darbus 

! po stubas.
Surinkti daviniai rodo, kad 

firma moka mažiau 2 
per valandą ir net 84 
už 42 valandų savaitę.

Tarp įkaitintų yra 
Daniel Hays, Inc., turinti ša
pas Gloversvillėj ir Fulton- 
villėj, N. Y., ir Rutland, Vt. 
Ji mokanti daugeliui ameri
konų darbininkų mažiau 25c 
per valandą, kuri kaina buvo 
nustatyta kaipo minimum tai 
industrijai prieš spalių 24-tą,

centų da bus 
centus

taipgi

Laivas Manhattan, pribuvęs 
New Yorkan trečiadienį, •'su 
1,037 keleiviais, sakoma, bū
siąs padžiautas iki pasibaigsI * 1 L <->

darbiečiai Ikaras, einant nauju Amerikos

republikonas ...
Wm. A. Conrad, d., 48,420 ° P° tam minimum yra nusta- 
Iki šiol demokratai būsimai ^yta 30c per valandą.

tarybai turi 9 tarybininkus,, 
republikonai 2, nepriklausomi 
1, nepr. demokratai 1, ir dar
biečiai 1. Laukiama Brookly- 
no pasekmių.

Esamoj Taryboj
turėjo 6 tarybininkus. Dar 
yra vilčių, kad gal pavyks 
gauti 1 tarybininką Brookly
ne ,tai darbiečiai iš buvusių 6 
tarybininkų turėtų du. Jei 
kam dar lig šiolei buvo neaiš-j 
ku, prie ko veda 
ninku karo dūdon pūtimo ir, 
puolimo ant komunistų poli-j 
tika, turėtų pamatyti ir pa- ; 
simokinti dabar, kad nevesti I 
darbo žmonių judėjimą 
dar liūdnesnių pasekmių.

BROOKLYNE

“neutralumo” aktu.

PIETAUKIT SU LLD 
ŠEIMYNA

Jungtinių Valstijų senato
rius Robert F. Wagner ir Sid
ney Hillman, nacionalis CIO 
vice-prezidentas, kalbės New 
York o Valstijos CIO konven
cijos ekstra sesijoj šį vakarą, 
lapkričio 17-tą, 7:30 vakaro, 
Manhattan Center, 34 th St. 
ir 8th Ave., New Yorke.

Apart kalbų, viena vai an- 
pašvęsta taip vadina

mam “variety show,” persta- 
tyt įvairių unijų švietimo ir 
pasilinksminimo veiklą. Vai
dins transportininkų, kailia- 
siuvių, amalgameitų, ofisų 
darbininkų ir kitų unijų gru
pės.

Konvencija bus CIO antra 
metinė. Prasidės šį rytą, 1.0 
vai., Manhattan Center,
lyvaus virš 800 delegatų, at
stovaujančių apie 900,000 na

trių. Tikimasi, kad majoras 
LaGuardia atvyks pasveikint 
konferenciją.

Gubernatoriaus L e h m a n 
kalba bus perduodama p c r 
radio 3:30 po pietų, o Wag- 
nerio 10:15 vakare, abi per 
stotį WMCA.

Pa

EKSPLOZIJA SUŽEIDĖ 
DARBININKES

JOS

Miesto Planavimo 
posėdyje

Komisi-
pereitą trečia-

yra pri ruoštiskad komisija 
planus atbudavot 34-rias seno 
miesto sritis naujais, moder
niškais, vidutinėmis rendomis 
išnuomojamais namais.

Tas planas, sykiu su kitais 
miesto statybos plano punk
tais, bus viešai diskusuojamas 
Miesto Salęj gruodžio 6-tą, 
2:30 po pietų.

Ne visas iš eiles sritis mies
tas ims miestavai namų staty
bai, jos bus parinktos sulyg 
miesto bendro plano ir 
žiūros, kad jos dar 
metams turės pasilikti 
narnomis sritimis, 
tos bus parinkta 
prie didelių darbo 
gyventojai galėtų 
darban.

Tokias vietas, kur darbai to
li, manoma palikt privatiškai 
statybai, aukštesnėmis rendo
mis namams.

Išdirbant planą, taip pat 
buvę kreipta daug atydos į ' 
patogumą susisiekime su mie- j 
stu, į mokyklas ir žaislavie- 
tes.

Daugiausia tų projektų nu
matoma statyt iš abiejų pu
siu East River ir central.inia- 
me Bronxe, taipgi Brooklync 
nuo Navy Yard iki Evergreen, 
ir Bay Ridge.

Queens projektai numato-Į kiaušiai tai buvo drg. Moc- 
mi į pietvakarius nuo Linden Į kaus varda^ su pakeista vie- 
kapinių ir maža sritis pieti-|na raide. Atsiprašome.
nėj Jamaicoj į pietus nuo Li-1------------------------------ - -------------
berty Avė.

Komisijos pirmininkas Tug- * 
well nurodė, kad 
viršutinis planas, 
kusijose jis tikisi 
pataisų. Prie to, 
gali praeit dar

nuo- 
ilgiems 

gyve- 
Tokios vie-
daugiausia 

centrų, kad 
pėsti nueit

Gil Green, 
veikėjas, 
išaiškint, 
dirba ne 
to komi-

Jaunųjų Komunistų rengia
mame Browderiui gint mitin
ge, lapkričio 24-tos vakarą, 
kalbės Robert Minor, pasku
bęs kovotojas, ir 
j a u n u jų ko m u n i stų
Jie pasirengę plačiai 
kaip Dies komitetas 
amerikonišką darbą, 
toto užpakalyje stovint nea-
merikoniškiems el n agro- 
biams: Fordams, Girdleriams, 
jų pakalikams Coughlinams ir 
kitiems panašiems elemen
tams.

Mitingas bus Royal Windsor 
salėj, 69 W. 66th St., N. Y.

Svarbi Pramogėlė Maspethe
šį šeštadienį, 18 lapkričio 

(Nov.), Maspetho K. P. kuo
pelės ir ALDLD 138 kuopos 
nariai rengia draugišką pra
mogėlę. Įvyks Zabielskių sve
tainėj, 
Road, 
kviečia

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

PIRKDAMI PAS MUS—MOKATE 
TIK UŽ PERKAMĄJĄ PREKĘ

Nuoširdžiai Kviečiam Visus Pirkti Lietuviu OVER GLOBE 
Gamybos Avalynę Lietuvių Krautuvėse

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

'SNEAKERS IR MOTERIMS ŠILKINIŲ KOJINIŲ

nežadam, ko negalim ištesėti. Bet užtikrinam, kad pirkiniu

a

Mes 
jo kaina būsite patenkinti. AVALYNĘ GAUSITE stiprią, patogią, 

jūsų kojoms pritaikytą.
UŽ JŪSŲ PALANKUMĄ IŠ ANKSTO DIDŽIAI DĖKINGAS

ir

po num. 61-38—56th 
Maspethe. Rengėjai 
Maspethe ir apielin- 

kės lietuvius dalyvaut šiame
parengime.

šokių nebus, bet rengėjai 
žada turėt gerų užkandžių ir 
gėrimų. Įžanga 75c.
skiria m a s K o m u n i s t ų 
.švietimo darbui.

Pradžia 8 vai. vakaro.
Rengėjai.

Pelnas
Partijos

SUNDIAL 
SHOES

56-27 
66-31 
69-21

Office Phone 
EVergreen 8-1090

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC.
STASYS A. ATILSIUS, Sav.

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

Clermont Ave., Maspeth, L. I.
Grand Ave., Maspeth,. L. I.
Grand Ave., Maspeth, L. I.

i

Klaidos Pataisymas

A

t

Redakcijai pranešta, 
“Laisvės” koncerte Vilniui au
kojusiųjų sąraše apleista K. 
Mockus, aukojęs $1. Vietoj jo 
pažymėta K. Morkus. Vei-

S. Berg Quilting Co. ša- 
330 W. 38th St., eksplo- 

oro spaudėjui, darbi- 
tapo ištrenktos iš ke- 
a p ra i ž y tos skraidančių 
Jos leidosi bėgt. Pora

ADP virsi- Sekmadienį, lapkričio 19-tą, 
ir j lietuvių šeimynos galės duot 

savo . šeimininkėms pas.ilsį, o 
šeimininkės savo šeimynai 
permainą 
sveikatą, 
ateidami 
teratūros 
kuopos 
salėj, 419 Lorimer Stt., Brook
lyne.

prie

šeimininkėms 
i savo 
kas visiems bus j 
Tai galite padaryt 

pietaut Lietuvių Li- 
Draugijos 1-mos 

pokilyje, “Laisvės”

Inside Phone 
EVergreen 4-6488

Brooklyne jau buvo pabai
gę 33-čią skaitliavimą, bet 
dar toli iki užbaigos. Iš li
kusių 19-kos kandidatų, de
šimts iš jų turės artimas lenk
tynes. Pirmos penkios vietos, 
atrodė, vis tebebuvo užtikrin
tos demokratams, o už pa
skutines dvi dar niekas nega
lėtų tikrinti. Atrodo, kad ga
li būti imtynės tarp visų ke
turių dalyvaujančių partijų: 
demokratų, republikonų, fuzi- 
jos ir darbiečių. Už 
ar poros teks pamatyt 
nas pasekmes.

Cacchione tebebuvo
už jį antro pasirinkimo halsų 
mažai teprisidėjo, kadangi už 
antro pasirinkimo balsus 
Cacchionei nebuvo nei agituo
ta. Kaip ir buvo numatyta, 
antro pasirinkimo balsai ma
žai bepakeis bendrą komunis
tų balsų skaičių.

dienos 
galuti-

1 l-tu,

Dvidešimt viena iš žymiųjų 
Amerikos firmų, buvusių 
šaulio Parodoj, pasirašė 
tartį palaikyt pavilijonus 
kamais metais.

Pa- 
su- 
se-

Iškilmingi
PIETŪS

nė, 1
bus pietūs, ne vakarie- 
val. dieną. Įžanga $1.

po J, 
davus 
n ink ės 
d žiu ir 
stiklų,
merginų sužeista gana pavo
jingai, keletą kitų lengviau 
užgautos skeveldromis, taipgi 
skubinant išbėgt. Nelaimės 
laiku dirbo 30.

Mašina buvo vartojama pri- 
kimšt k ai d ras vata.

Darbų Agentūrą
Reikia Suskubti Atlikt 

Savo Pareigą

tai tik pa
ir- -. i • i

Viešbučių Amatų Taryba, 
A F of L, paskyrė komitetą iš 
šešių kartu su Viešbutininkų 
Sąjunga rūpintis įsteigt sam
dymo agentūrą, vadinamą 
Joint Labor Exchange, per 
kurią būtų samdoma unijiniai 
darbininkai.

Pareiškime nurodoma, kad 
tuo norima prašalint išnaudo
jimą, kurį darbininkai ne 
kartą paneša susidūrę su suk
tomis agentūromis, taipgi 
prašalint laukimą prie viešbu
čio durų, kol kas pašauks. 
Esant savai agentūrai, darbi
ninkai ten galės 
laukt pašaukimo 
agentūros raštinę.

Numatoma taip 
mokyklą paruošt
besimiems darbams.

susirinkt ir
per savos

pat steigt ir 
darbininkus

beliko
Finan -1

T IJam

Veik pora savaičių 
iki Komunistų Partijos 
sinio Vajaus užbaigos, 
rubežius nustatyta lapkričio
30-tą. Gi dar daugeliui kuopų 
trūksta po nemažą sumą pi
nigų sukelti. Nesukels kuo
pos, atsiliks sekcijos ir dis- 
triktai, nukentės partijos dar
bas, kuris privalo juo geriau 
eiti šiais nepaprastais laikais.

Atsilikimo darbo dabar ne
galima daleisti ir jo nebus, 
jei kiekvienas partinis ir ne-| 
partinis komunistas atliks sa-į 
vo pareigą, kas darbu, kas au- p.‘ 
komis. Kurie dar neprisidė- 
jote tam fondui ar galėtumėt 
prisidėt daugiau, atneškite au
kas Lietuviu Kom.. 5-tos kuo
pos susirinkiman šį pirmadie
nį, lapkričio 20-tą, “Laisvės” 
salėn.

Viešose dis- 
su gesti jų ir 
jis nurodė, 

daug laiko, 
kol kiekvienai iš tų sričių bus 
paruošta smulkmeningas pla
nas ir dar ilgiau, kol jie bus 
įgyven dinti. 
kad einame 
sveikesni o 
miesto. Piliečių veikla toje sri
tyje 
gerų

SUSIRINKIMAI
LDS APSK. VALDYBAI
LDS 3-čio Apskričio senos ir nau- 

; valdybos susirinkimas įvyks šį 
lapkričio 19-tą, 11:30

St., Brooklync. 
(271-272).

jos
sekmadienį, 
ryto, 419 Lorimer

J. Gužas.

Tačiau svarbu, 
prie švaresnio, 

ir laimingesnio

daug gali paskubinti 
planų Įgyvendini m ą.

Visu Žiniai

tu

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

BROOKLYN, N. Y. 
Moterims

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliu- 
bo susirinkimas įvyks šį ketvirtadie
nį, lapkričio 16-tą, 8 vai. vakaro, 419 
Lorimer St., Brooklyn. Kviečiame 
nares ir ne nares. — Valdyba.

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Nigh!

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

MIRĖ
Helen Kraus, 44 metų 

žiaus, gyvenus 57-46 
St., Maspethe, mirė 
15 d. Laidotuvės bus 
nį, 18 lapkričio. Bus
ta šv. Trejybės kapinėse. Da
bar pašarvotas jos 
sisi savo 
64th St., 
rūpinasi 
Garšva.

Velionė pasimirė Troy ligo
ninėj, New York City.

PRASIDEDA PAMOKOS
Lietuvių klasės mokintis anglų 

kalbos ir rašybos pirma pamoka 
bus lapkričio 21-mą, 7:30 v. vak., 
Eastern District High School, kam
pas Marcy Ave. ir Rodney St., 
Brooklyne. Mokina veltui. Visi no
rinti mokintis kviečiami pribūt. — 
L. M. A. Kliubas. (271-274) 
g--------------------------------------------------fi

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun., all day and night

Šiuomi pranešu gerbiamiems 
lietuviams, jei jums reikalin
ga bus pasaldinti gyvenimą su 

i medum, tai prašau kreiptis 
I pas mane, aš jums patarnau
siu. Aš parduodu 100% ga
rantuojamą tikrą bičių medų, 

i Dobilų (White Clover) ir 
Orange Blossom, kuris yra 
vienas iš geriausių Amerikos 
medų. Trijų svarų stiklas 
kainuoja 69c, penkių svarų 
viedras kainuoja tik 95c. Ga
lite gauti susicukrij tįsio arba 
skysto. Taipgi jei kam medus 

am- nepatiktų, sugrąžinu pinigus. 
— 64th | Tiesa, siunčiu paštu ir į kitus 
lapkričio miestus sulyg pareikalavimo.

1 Irgi parduodu ir į krautuves. 
Tačiaus parduodu ir visą kitą 
gamtišką 
tą. Mano 
dara kas 
iki 9 vai.
nuo 11 ryte iki 10 vai. vakare. 
Rašykite arba kreipkitės as
meniškai šiuo antrašu:

Natural Health Foods
I. Kanaporis 

380 Hooper Street 
Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

•r'

©•

šeštadie- 
palaido-

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams

337 UNION AVĖ.
dalies

BROOKLYN, N. Y.
Kent

buveinėje, 
Maspethe.
graborius

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

Vienuolikos mėnesiu vaiku- 
is A. S. Selby rastas užtroš

kęs po užklodais vežimėlyje 
savo tėvų kieme, 2475 Elm PI., 
Bronx.

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—IIAvemeycr 8-1158

(naturališką) mais- 
krautuvėlė būna at- 
vakaras nuo 5:30 
vakare; subatomis

šiame orporte sugabenti 26 
bomberiai laukia progos išve
žami Anglijai. Keturiolika jų 
atskrido iš Atlanta, Ga.

kūnas il- 
57-46 — 

Laidojimu
Juozas

Williamsburge planuojama 
kampanija už nugriovimą 

aukštojo gelžkelio 
nuo Havemeyer St. iki 

Avė.

LAISVĖS SVETAINĖJE
419 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANbA 
(Tėvas ir sūnus Lovandauskai)

UNDERTAKERPrašome įsitėmyti, jog bus ne vakariene, bet pietūs 

Pradžia 1-mą valandą dieną
Bus duodama labai geri valgiai ir, kaip matote, hus gera 
muzika šokiams. Tad malonėkite skaitlingai atsilankyti.

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 1 Kuopa 

Įvyks ŠĮ Sekmadienį

Lapkričio 19 November
Pietūs bus duodami 1-mą vai. dieną. Įžanga $1.00

Floyd Bennett Orporte 
Bomberiai

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

Siunčiame duoną per paštą f kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kainas

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




