
Vienam Chicagos dienraš
ty j skaitau tokį pranešimą:

Lietuviij Socialistu Sąjun
gos konferencijos Scrantone 
išrinktas naujas Pildomas 
Komitetas laikė šį pirmadienį 
antrą posėdį, dalyvaujant 
pirm. P. Grigaičiui, sekr. Dr. 
A. Montvidui ir K. Liutkui. 
Buvo apsvarstyta ir priimta 
“Principų Deklaracija,’’ kuri 
bus kartu su LSS įstatais at
spausdinta atskiroje knygelė
je. Įstatai buvo svarstyti ir 
priimti pirmesniame Pild. 
Kom. susirinkime, kuris įvyko 
rugp. mėnesį. (“N.’’, rugs. 
28.)

Visas tas komitetas suside- 
Jie išdirbs, 

visiems 
taip

kam čia tų eilinių narių, 
Bet 
tai

ta

d a iš trijų vyrų, 
parašys ir paskelbs 
socialistams principus, 
pat konstituciją. Visi turės 
ir tuos principus ir tą kons
tituciją pildyti. Nei suvažia
vimo, nei konferencijos. Už
tenka trijų didelių “demokra
tų,
kam tos demokratijos, 
šnekėt apie demokratiją 
tik paduok.

* * *
Vargšė čechoslovakija 

po Muniche keturių vyrij 
dviejų fašistinių diktatoriuj ir 
dviejų bailių, nuteista ir su- 
mėsinėta, jai ten visai nesant.

Anglijos ir Francijos demo
kratijos prisikalė save prie 
baisios gėdos stulpo. O todėl, 
kad tų demokratų pryšakyje 
stovi buržuazija. Anglijos ir 
Francijos darbo
kada nors turės tą gėdą nu
šluoti. 

* *

el emo krati ja

pavieto 
Dewey, 

būti re- 
cukrine

*
Republikonai kaustosi dide

lei kovai. Jie ton kovon šį 
sykį nebęjos senu raukšlėtu 
slonium. Tą parodė New 
Yorko valstijos republikonai. 
Jie čia nominavo į valstijos 
gubernatorių ambicingą ir pa
žangų New Yorko 
prokurorą Thomas 
Ponas Dewey sutiko 
publikomi reakcijai 
maska.

Bet New Yorko žmonių ne
apgaus. Jie žino, kokie nuo
dai po ta maska slepiasi.

* * *
Texas valstijos tloustono 

mieste susirinko 58-toji Ame
rikos Darbo Federacijos kon
vencija.

Ką ji nutars? Ką ji pasa
kys?

Federacija turi tris milionus 
su viršum organizuotų darbi
ninkų. Jos balsas už progre
są, už demokratiją būtų reikš
mingas.

Deja, William Green ir jo 
kamarotai tursinasi prieš re
akcionierius.

Viltis yra Federacijos ma
sėse. Pavyzdžiui, Pensylva- 
nijos valstijos Federacija at
metė Green reakcinę politiką 
valstijos valdininkų rinkimuo
se.

Tačiau sunku tikėti, kad ir 
šioj konvencijoj eilinių narių 
balsas galės garsiai skambėti.

Federacijos konvencijos su
sideda beveik išimtinai iš ma
šinos kontroliuojamų organi
zatorių ir agentų. O jie šoka 
pagal savo boso Greeno mu
ziką.

Italijai Tik 6 Savaitėm Būtų 
Užtekę Karo Reikmenų, 

Pasak Gen. Goeringo
Paryžius. — Čia gauta ži

nių, kad Vokietijos oro lai
vyno ministeris feldmarša
las H. Goering priešinosi 
nazių pasinešimui į karą su 
Francija ir Anglija, jeigu 
jodvi būtų gynusios Čecho- 
slovakiją. Goeringui atrodė, 
kad Italija tokiame kare bū
tų menka talkininkė Vokie
tijai. Nes Italijai būtų tik 
šešias savaites užtekę karo 
reikmenų. Pranešama, kad 
ir Italijos karalius bijojęs 
tokio karo.

ir Nukryžiavojo. 
Maska.

i Proga.
Rašo A. B.

Krislai
Demokratai be Demokra

tijos.
Nuteisė
Cukrinė
Auksinė

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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TERORO-NAZIAI ŽUDO IR GROBIA NENAZIUS 
’žmones VISKĄ PALIEKA, GELBĖDAMI 

SAVO GYVYBE NUO KRUVINO HTTLE- 
1 RININKU-ŽMOGŽUDŽIU TERORO

ANGLUOS VALDŽIA, PO “AMŽINOS 
TAIKOS” SUTARTIES SU HITLERIU, 
STENGIASI SURAMINI FRANCIU

Naziai Garbina Fran 
A:ijos Valdžią, Siunčia 

S S S R j "Aziją”
Anglų Premjeras Perša Seimui Anglijos Santarvę su 

Vokietija, Francija ir Italija, Neva Taikai “Sustiprini”
London, spal. 3. — Angli

jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain, atėjęs į seimą, 
pareikalavo užgirt jo “tai
kos” politiką su nusileidi
mais Hitleriui ir Mussoli- 
niui. Jis taip pat turįs ben
drą planą “sustiprint” Eu
ropos taikai, “pertvarkant 
esamus Anglijos santikius 
su visomis Europos šali
mis,” siekiant keturių vals
tybių sutarties (tarp Angli
jos, Francijos, Vokietijos ir 
Italijos) ir darant bendrų 
žingsnių baigt karą Ispani
joj,—kaip praneša United 
Press.

Anglijos premj. Chamber- 
lain pasiuntė pareiškimą 
Daladierui, Francijos mi 
nisteriui pirmininkui, ra
mindamas jį, kad Franci- 
jai, girdi, nesą ko bijot 
C h a m b e r 1 aino “amžinos 
santaikos” sutarties su Hit
leriu, kurią jiedu pasirašę 
praeitą penktadienį Muni
che.

Chamberlain žada ir 
liau “bendradarbiaut” 
Francija, “stiprinant 
ropos taiką” ir dėkoja 
ladięrui, kad šis padėjo An
glijai “išspręst” Čechoslo-

to- 
su 

Eu- 
Da-

MUSSOLINIS SIUNČIA VIS 
DAUGIAU TALKOS GE

NEROLUI FRANKUI
Burgos, Ispanija. — Buvo 

paskleista girdai, kad Itali
ja atšaukianti 500 savo la
kūnų ir tūlas armijos dalis 
iš fašistų valdomo Ispanijos 
ploto. Generolas Franco da
bar sako, kad tie girdai yra 
visai be pamato.

London, spal. 3. — Musso- 
linis dabar siunčia juo dau
giau karinės talkos genero
lui Franco’ui, kad “greit ir 
griežtai” sumušt Ispanijos 
respubliką. Anglijos nuolai
dumas Hitleriui ir Mussoli- 
niūi, laike Muhicho derybų, 
labai padrąsino Italijos fa
šizmą.

Franco “valdžios” iškil
mėse dalyvavo atstovai An
glijos, Lenkijos, Japonijos, 
Italijos, Vokietijos ir aštuo
niolikos kitų kraštų. Gen. 
Frapco čia vėl buvo patvir
tintas 
va.”

kaip “valstybės

ORAS

Šiandien debesiuota ir šil
čiau.—N. Y. Oro Biuras. 

vakijos - Vokietijos krizį 
(s k a 1 d y mu Čechoslovaki- 
jos).

(Anglų premjeras Cham
berlain supranta, kad jo su
tartis su Hitleriu pasėjo 
Francijoj neramumą ir ne
pasitikėjimą Anglija.)

4 Žvėrys Drasko Čecho- 
slovakiją, Sako Sovietų 

Vaiky Laikraštis
Maskva. — Vaikų organi

zacijos laikraštis “Pionie
rių Pravda” rašo, kad An
glijos, Francijos, Italijos ir 

- ^okietijos valdovų konfe-
rencija Muniche, tai buvo 
“tik turgus-derybos tarp ke
turių imperialistinių žvėrių- 
draskūnų.

“Anglija ir Francija ten 

lais nelaimingos Čechoslo- 
vakų respublikos už pasau
linio karo atidėjimą.

“Anglijos ir Francijos 
valdžios mėgino paslėpt sa
vo piktadarystę tuom, kad 
jos garsiai bažijosi, būk jos 
saugojančios taiką Europo
je-

“Niekšiškas ir išdavikiš
kas pasielgimas Anglijos ir 
Francijos, tačiau, ne ati
deda, bet pagreitina” įvy
kius, vedančius į pasaulinį 
susikirtimą, sako “Pionierių 
Pravda,” ir priduria:
/‘Jodvi (Anglija ir Fran

cija) greitai turės užmokėt 
už savo niekšišką politiką.”

Sudegė Penki Vaikai; Žuvo 
ir Didvyriškas Tėvas

Deep River, Conn. — Per 
gaisrą, kilusį iš virtuvės pe
čiaus eksplozijos, sudegė W. 
Beckwithu penki vaikai, 
nuo 18 mėnesių iki 18 metų 
^amžiaus, ir mirtinai apdegė 
jų tėvas Willis.

Trys, taipgi apsvilę vai
kai, nušoko nuo antro atloš
to per langą į artimą medį. 
Tai tėvas, jau beveik mir
damas, susisodino juos į 
automobilį, vežt į Middle- 
towną dėlei daktariškos ir 
gaisrininkų pagelbos. Tuos 
tris vaikus, 12 iki 16 metų 
amžiaus, jis pamokino, kaip 
vairuot automobilį, jeigu jis 
bevažiuojant numirtų.

Atvykus į Middletowną, 
tėvas buvo paimtas į ligo
ninę ir tuojau mirė.

Berlin. — Hitlerininkų 
laikraščiai “Boersen Zei- 
tung,” “Essener Nazional 
Zeitung” ir kiti labai giria 
Francijos ministerį pirmi
ninką Daladierą. Nes jis su
tiko su Anglijos premjeru 
Chamberlainu atplėšt Če
choslovakijos “v o k i škus, 
lenkiškus ir vengriškus” 
ruožus ir atiduot juos Hit
leriui, Lenkijai ir Vengrijai.

Nazių spauda džiaugiasi, 
kad Daladier tuomi išlupo 
“grandį (Čechoslovakiją) iš 
grandinio, kuriuom Pary
žius buvo susirišęs su Mas
kva.”

Municho sutartis ir “am
žinos” taikos pasirašymas 
tarp Hitlerio ir Chamber- 
laino, Anglijos ministerio 
pirmininko, tai, pasak nazių, 
“kirtę visa-slaviškai Komu
nistų Internacionalo politi-

Įnirtus Minia Išmušė Nazių Vadą iš Union City; 
Sudegino Hitlero Pavidalą ir Jy Vėliavas

— Kai 
čia at- 

nazių 
galva 

naziam

Union City, N. J. 
sekmadienį vakare 
važiavo Amerikos 
B undo (Sąryšio) 
Fritz Kuhn sakyt 
kalbą jų sveitainėje, tai jį 
pasitiko 3,000 žmonių, au
dringai demons truodami 
prieš Hitlerį, šaukdami “už
mušt, deportuot” Kuhną! 
Jie Sykiu degino nazių vė
liavas gatvėje ir supleškino 
didelį Hitlerio pavidalą.

Tarp demonstrantų pasi
žymėjo ypatingu smarkumu 
buvusieji Amerikos karei
viai, Amerikonų Legiono 
nariai,/ užsidėję oficiales 
kepures tos organizacijos. 
Jie buvo begaliniai įnirtę 
prieš nazius kaip žudytojus 
demokratinės Čechoslovaki
jos.

Po 50 policininkų apsau
ga, Fritz Kuhn šiaip taip 
įėjo į svetainę, bet jis nega
vo sakyt prakalbos. Nazių 
priešai sukėlė viduj didžiau
sią ermyderį, ir tuoj išsi
vystė smarkios muštynės 
tarp amerikonų ir nazių. 
Tada policijos viršininkas 
Harry Little garsiai užreiš- 
kė, kad nazių vadas Kuhn 
turi tuoj išsinešdint iš šio 
miesto ir jis čia nepagei
daujamas. Taigi Kuhn ir 
spruko laukan su savo smo
gikais pro užpakalines du
ris.

O kai Kuhn su ketvertu 
smogikų įsėdo į automobilį 
grįžt į New Yorką, žmonės 

kai žiauresnį smūgį, negu 
buvę galima kirst bet ku
riuo kitu ginklu.”

Nazių vadai per savo laik
raščius siunčia “Rusiją į 
Aziją” ir palieka Lenkiją 
kaip “rytinį Europos rube- 
žių,”—praneša New Yorko 
Times korespondentas iš 
Berlyno, Guido Enderis.

Hitlerininkų spauda iš
reiškia viltį, kad Francija 
sutraukys bendro apsigyni
mo sutartį su Sovietais ir 
sumegs artimus ryšius su

Nazių politikai garbina 
Franci jos premjerą Dala- 
dierą kaip “toli-matantį” 
valstybės vyrą, kuris, ta
čiau, girdi, “pilnai apsaugo- 
jąs Franci jos vardą ir įta
ką;” sako, jis “sugniuždąs” 
senuosius Francūzų obalsius 
prieš Vokietiją.

vėl jį užpuolė akmenimis, 
plytomis ir pagaliai^, išbels- 
dami automobilio langus ir 
kerštingai šaukdami: “Už
mušt jį! Išdrėbt laukan! 
Deportuoti”

ANGLIJA ir FRANCIJA BI
JOJO DUOT MINIOMS

GINKLUS PRIEŠ NAZIUS
Maskva. — Sovietų vy

riausybės organas “Izvies- 
tija” rašo, kad Anglijos ir 
Francijos valdovai pasirin
ko vely nusilenkt prieš Hit
lerį ir nusileist jam, negu 
rizikuot duot ginklus mi
nioms vyrų prieš Vokieti
jos nazius.

Vaisius dabartinio Fran
cijos ir Anglijos pasidavimo 
Hitleriui bus tas, kad toliau 
jos turės duo£ dar daugiau 
nuolaidų Italijai ir Vokieti
jai,—sako “Izviestijų” ko
respondentas iš Genevos.

Manevrai Sovietų Karinio 
Laivyno Baltijos Jūroj pa
rodė, jog Sovietai pajėgtų 
apgint savo jūrinius rube- 
žius ir kirst pražūtingą 
smūgį bet kuriam užpuoli
kui, kaip praneša sovietinė 
spauda.

UŽMUŠTA DAR 38 asme
nys susikirtimuose tarp žy
dų ir arabų Palestinoje. Iš 
žydų puses kriti 20 jų tau
tiečių ir vienas anglas in
spektorius.

Čechoslovakija Prašo Anglijos ir Francijos Paskolos— 
Trūksta Lėšų Apgyvendint Daugybę Pabėgėlių ■B

j '•■i'.

Bayreuth, Vokietija, spal. 
3.—Šiandien Hitleris įva
žiuoja kaip “pergalėtojas” 
į Egerį, trečią iš keturių 
“vokiškų” Čechoslovakijos 
sričių, kurias Anglija, Fran
cija, Mussolinis ir Hitleris 
nutarę perveda Vokietijai

Vengry Naziai Savinasi 
Čechoslavijos Plotą su 
3,500,000 Gyventojų
Budapest. — Vengrijos 

ministeris pirmininkas B. 
Imredy priėmė Čechoslova- 
kijos pasiūlymą sudaryt 
mišrią Vengrijos-Čechoslo- 
vakijos komisiją, kuri spręs
tų, kokie “vengriški” Če
choslovakijos ruožai turi 
tuoj būt pervesti Vengrijai 
ir kokiuose plotuose reikia 
padaryt visuotinus- gyven
tojų balsavimus, — ar žmo
nės nori pasilikt su tais plo
tais Čechoslovakijos ribose 
ar prisijungt Vengrijai.

Vengrų nazių organas 
“Magyarsag” ir jų vadai K. 
Hubay ir kiti baisiai pasi
piktino tokiu “nuolaidumu” 
dabartinės valdžios; jie šau
kią, kad jinai tuoj pasi
trauktų iš vietos, kad “tik
ri vengrai” (naziai) paimtų 
valdžią į savo rankas ir 
maršuotų prieš Čechoslova- 
kiją.

Pagal Vengrijos valdžios 
skaitmenis, Čechoslovakijoj 
esą apie 750,000 vengrų. 
Bet naziai reikalauja pri
jungt Vengrijai didžiulį Če
choslovakijos plotą su pus
ketvirto miliono gyventojų, 
nes, girdi, tas plotas “pri
klausęs” Vengrijai pirm pa
saulinio karo.

Bet ir dabartinė Vengri
jos valdžia nesitenkina tik 
Č e c h o slovakijos vengrais. 
Jinai reikalauja padaryt vi
suotinus balsavimus ten ru
sinu ir slovakų plotuose, 
kad patirt, ar jie nori per
eit į Vengrijos žinybą ar 
liktis Čechoslovakijoj.

CHINAI IšžUDe 10,000 
JAPONŲ, supliekdami juos 
per trijų dienų kovą ant 
Yangsin vieškelio, už 
mylių nuo Hankowo.

75

Mineola, L. I.—Suimtas 
Harry Johnson teisinasi, 
kad jis iš “gailaširdvstės” 
nužudė gesu savo pačią, ne
pagydomai sirgusią vėžiu.

be balsavimų.
Užimant Hitlerio armįjai 

pirmą ir antrą sritis su Fin- 
sterau ir Warnsdorf ir Jo- 
sefthal rrtiestais, 75,000 če- 
chų, slavokų, žydų, taipgi 
vokiečių sočia Idemokratų 
pabėgo nuo nazių teroro į 
Pragą ir kitus demokrati
nės Čechoslovakijos mies-' 
tus, palikdami faktinai visą 
nuosavybę.

Dbsėtkais tūkstančių bėga 
žmonės ir iš kitų vietų, kur 
atmaršuoja Hitlerio armija, 
sėdama kruviną terorą prieš 
žmones priešingus Hitleriui.

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia atsišaukė į Angliją, 
ir Franciją, kad duotų pas- 
kolos apgyvendinti didelę 
daugybę žmonių, pabėgusių 
ir dar bėgančių nuo hitleri
ninkų keršto.

Dar pirm ateinant JJitlė- ~ 
rio armijai, vokiečiai Sūdė* 
tai čechoslovakijos naziai 
šaudo Čechoslovakų polici- 
cininkus ir valdinjįnkus to
se vietose, kaip kad, pav., jie 
darė Kreibitze ir kituose 
miestuose. Šie naziai išankS-’ 
to ginkluoti Vokietijos ka-: 
riniais šautuvais ir revolve-’ 
riais. Kai kurie jų eina ne-J 
va “nekaltai”; vesdamiesi 
moterį bei merginą, o pasu
kui išsitraukia ginklą ir 
šaudo čechoslovakus.

Naziai grobia čechoslova
kus valdininkus, net pašto 
tarnautojus ir nusivaro juos 
į Vokietiją.

Čech oslovakijos Sudetų 
“vokiškų” miestų majorai 
bandė meluot, būk tuos už
puolimus darą “komunis
tai”. Bet besitraukiančios 
Čechoslovakų armijos k(F 
mandieriai pagrąsino šau
dyt užpuolikus; tai tik todėl 
naziai kai kur truputį lyg it* 
susivaldo.

>•3 i i
J
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Fašistai Laimėję Ebro Srityj, 
Liaudiečiai—Šiaurėj

M
■Burgos, Ispanija. — Pa

gal fašistų pranešimą, tai 
jie atėmę 11 aptvirtintų po
zicijų kalnuose iš respubli- 
kiečių vakariniame šonfe 
Ebro upės, arti Fatarellos. •

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Respublikos 
kariuomenė, kontr-atakuo- 
dama fašistus, tarp Trempo 
ir Sorto, šiauriniame Kata- 
lonijos fronte, įvarė kylį i 
fašistų pozicijas tenai.

$
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LIETUVOS ŽINIOS
gė-
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todėl ir ėjo vidun. Bet vos spė
jo slenkstį peržengti pasigirdo 
du šūviai ir Raineckas išbė
gęs iš pirties už kelių žingsnių 
sugriuvo. Abu šūviai pataikė 
Į koją. Tuomet “kriauČiukas” 
iššoko iš pirties ir pribėgęs 
prie gulinčio Rainecko palei-

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
530 Summer Ave. ‘ Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7864

do į krūtinę dar tris šūvius. 
Bet laimei šūviai buvo nemir
tini ir Raineckas galėjo pasa
kyti žudiko pavardę.

“KriauČiukas”, norėdamas 
užmaskuoti savo ^nusikaltimą, 
tuoj išvažiavo į Nemunėlio— 
Radviliškį, kuris yra už 50 
km. Bet policija jį tenai su
ėmusi patalpino kalėjiman. ‘

Raineckas atvežtas Panevė
žio apskr. ligoninėn mirė.

pastaraisiais savo pasisekimais, padės sa
vo agendo j Lenkijos padalinimą.”

Tai teisingai pasakyta. Jeigu begėdžiai 
Lenkijos ponai nežino to dabar, tai jie 
greitu laiku tatai sužinos.
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United States, six months.....
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Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

Entered as second class matter March
" the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 
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Kaip “Škaplierninkas” Parda-j 
vinčjo Škaplierius

“Škapliefninkas” N. vaikš
čiojo po miestelius ir kaimus 
pardavinėdamas šventus pa
veikslus, rožančius, škaplierius 
ir kitas “brostvas”. Praeitą sa
vaitę minėtas “škaplierninkas” 
sukinėjosi po Viešintų valsčių.
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" Tauta Turi Vienytis, Jei Nori 
Išgelbėt Respubliką

Tokiu Šukiu Čechoslovakijos Komunis
tų Partija atsikreipė į visą liaudį nepa
prastoj krašto kritingoj valandoj. Tuo
jau, kai tik Vokietijos, Italijos, Anglijos 
ir Franci jos premjerai nutarė Muniche 
sudraskyti Čechoslovakiją, tai to krašto 
Komunistų Partijos Centro Komitetas 
išleido sekantį pareiškimą:

“Vyriausias šios dienos reikalavimas 
yra palaikymas nepaprastos vienybės vi
sų krašto žmonių. Jūs visi žinote įvy
kius, kurie tiktai ką buvo padaryti. Ko
munistai visuomet buvo pirmieji nurodę 
grūmojantį pavojų. Komunistai visuo
met nurodė aiškų kelią, kurio einant bu
vo galima sulaikyti karas, jei tai būtų 
daryta su laiku. Mūsų nelaimei, buvo 
pasirinkta kelias atiduodant dideles agre
soriams koncesijas.

v‘Jūs turite aiškiai matyt, kad galo 
tiems pavojams, į kuriuos tapo įstatyta 
liaudis ir respubliką, dar nesimato. Ag
resorius netiktai grūmoja Sudetų sri
tims, bet ruošiasi pulti visus žmones. 
Agresorius tąjį savo žygį remia Respub
likos priešų disorganizuotu darbu.

“Komunistai, kurie visuomet sakė tie
są, šiandien dar garsiau ją pakartoja. 
Jeigu norima žmones apsaugot nuo su
naikinimo, jei norima sulaikyti visišką 
sukrikimą, tai būtinai reikalinga palai
kyti vienybė.

“Saugokitės provakatorių! Būkite drą
sūs. Būkite pasirįžę ir griežtai nusista
tė ir turėkite galvoje, kad patsai didžiau
sias mūšis, už išlaikymą Respublikos dar 
'vis stovi prieš mūsų akis!

“Tik einant šituo - keliu, mes galime 
pasiruošti sulaikymui ant mūsų puolimo, 
kuris yra daromas prieš mus. Tuo būdu, 
kovokim šiandien vieningai, suglaustose 
eilėse ir atsargiai.”

Lenkai Kasa Duobę Savo Nepri
klausomybei, Sako ‘‘Pravda”

^Turbūt nėra pasaulyj negražesnio dar
bo, kaip tas, kurį Lenkijos ponai šiomis 
dienomis suvaidino linkui Čechoslovaki- 
jos. Momente, kada Hitleris, Chamberlai- 
has ir kompanija nutarė Čechoslovakijos 
respubliką sudraskyt, tai ir Lenkijos po
liai begėdiškai atkišo durtuvą į savo tai
kiojo kaimyno krūtinę. Tie ponai, kurie 
tiek daug turi pasigrobę svetimų kraštų 

t ir tautų, dabar pasimojo “išvaduoti” len
kus iš Čechoslovakijos. Nereikia nei sa
kyti, kad jie tokiu savo žygiu labai daug 
pradėjo prie Hitlerio padrąsinimo su- 
ųįikinti Čechoslovakijos respubliką.

^Weisingai Maskvos “Pravda” sako, kad 
šitokiu savo žygiu, tai yra užgrobimu 
Teschen’o srities, jie savo rankomis kasa 

* ^dUobę, kurioj bus palaidota Lenkijos ne- 
..priklausomybė. Laikraštis pareiškia:

•' “Tenka mažai abejoti, jog netoli tas 
^laikas kai fašistinė Vokietija, apsvaigusi

Katalikų Rašytojas apie Ispaniją
“Laisvoji Mintis” rašo:
“Gal būt, atsiranda žmonių, kurie ne

sąmoningai patiki tais šmeižtais, kuriuos 
tarptautinis kleras skleidžia apie Ispa
nijos respublikos teisėtą valdžią ir kraš
to laisvės gynėjus. Kuniginė spauda pilia 
pamazgas ant respublikos gynėjų galvų, 
kaltina juos bolševizmu, skelbia, kad jie, 
griaudami bažnyčias, žudo ir kunigus ir 
vienuolius. Mūsų kunigai per pamokslus 
kartoja tuos šmeižtus. Todėl kai kam ga
li atrodyti, kad vis tik tuose jų žodžiuo
se yra tiesos. Nekalbėsime apie Ispanijos 
įvykius savo vardu. Štai paklausykite, ką 
sako apie Ispaniją Francois Moriac, gar
sus katalikų rašytojas, francūzų akade
mijos narys, kurio raštai visų katalikų 
išgirti ir popiežiaus palaiminti. Jis rašo:

“ ‘Aš tik norėčiau tikinčiųjų katalikų 
dėmesį atkreipti į vieną aplinkybę: kata
likai kiekvienai teisėtai valdžiai stengiasi 
būti klusnūs. Madrido vyriausybė buvo 
tautbs išrinkta, prie jos buvo akredituoti 
svetimų valstybių atstovai, tad katalikai 
neturėjo teisės prieš ją sukilti. Aš ste- 
biuosiu, kad po dviejų metų skerdynių, 
kada Ispanija aplieta nekaltu krauju, dar 
atsiranda žmonių, kurie drįsta tvirtinti, 
kad tas sukilimas buvo protingas, reika
lingas ir kriščioniškas! Kaip galima kal
tinti katalikišką baskų tautą, kuri atsi
sakė sukilti prieš savo teisėtą vyriausy
bę? Ir kodėl baskų tauta turėtų teisintis 
prieš sukilėlius? Ispanijos respublika jau 
buvo jai besu teikianti autonomiją, prieš 
kurią sukilėliai stojo žiauriausiai kovoti. 
Dažnai tenka girdėti priekaištą, kad bas
kų tauta dar prieš sukilimą susidėjusi su 
Maskva. Tai yra neteisybė. Popiežiaus 
nurodymų niekas taip griežtai nevykdė, 
kaip baskų tauta. Tačiau sukilėliai įstū
mė baskus į kruviną verpetą.

“ ‘Keliamas triukšmas, kad vyriausybi
ninkai užmušė don Martiną Lecnoną'ir 
don Gervasio de Alzibą. O kodėl neprisi
menama baskų kunigai, kuriuos nužudė 
sukilėliai? Jų sąrašas kelias dešimt kar
tų ilgesnis. Paminėsiu: Doną Alejardo 
Mendicuto, Joguin Arin, Leonardo de 
Guridi, Jose Renagercano, Celestino de 
Pnainda (kuris sukilėlių šaudomas giedo
jo Te Deum), Jose de Adaraga, Jose de 
Aritztimuto, Roman van Šav Jose, prio
ras Amarabieta. Visus tuos kunigus iš
tiko vienodas likimas. Jūs manote, kad 
Ispanijoj buvo tik 16,000 aukų, kurias 
priskaito sukilėliai? Tuo tarpu šimtai 
tūkstančių žmonių virto sukilėlių, vokie
čių ir italų lakūnų taikiniu. Jie nesikarš- 
čiuodami, pagal kataliko Franko, “Šven
tosios Armijos” vado įsakymus, žudo vai
kus ir moteris. Tokių baisybių neįvykdė 
patys baisiausi Barcelonos žudikai, pęi 
įniršę anarchistai. Praeis dešimtmečiai, 
kol Gernikoje, Durange, Barcelonoje iš
žudytų motinų vaikai pamirš “Šventosios 
Armijo” žygius, tą gėdą visai kultūrin
gai žmonijai.’

“Taip rašo žymiausias mūsų laikų ka
talikų rašytojas, pasaulinio masto lite
ratas. Jis paskelbė atsišaukimą į visą 
pasaulį, pasmerkdamas tas žudynes, ku
rias rengė ir rengia sukilėliai, kataliko 
Franko vadovaujami, Romos laiminami. 
Jis 
ma 
sos 
kai 
vės 
likų rašytojo žodis yra ryškiausias jų 
veidmainiškumo įrodymas. Jis juos ant
spauduoja gėdos dėme, kurios jie niekad 
ųeįstengs nusiplauti.”, '

paskelbė tikrų tiesą. Tačiau nei Re
nei mūsų kunigija neišdrįsta tos tie- 
paskelbti tikintiesiems. Jie fariziejiš- 
tai nutyli, o tikruosius Ispanijos lais- 
gynėjus šmeižia ir puola. Šitas kata-

Klausimai ir Atsakymai
•SENATVĖS PENSIJA ILLI- ri būti 65 m. ar virš, idant 

gauti senatvės pensiją. Jis 
i turi būti piliečiu Jungt. Valst.

Illinois 
valsti- j valstijos mažiausia penĮds me- 

Chicagoj, | tus.

NOIS VALSTIJOJ
• • Klausimas

■ Koki yra senatvės pensijos I Turi būti gyventoju 
Reikalavimai Illinois 
Joj ? Aš gyvenu

>jąu turiu 66 m. Mano vaikai,
4ji, negali mane užlaikyt. Ar 
galiu prašyt pensijos?

Atsakymai
Asmuo, Illinois valstijoj, tu-

Jeigu jūsų vaikai negali jus 
užlaikyti, tai valstija tamstai 
mokės pensiją, bet gal galės 
iškolektuoti tamstai išmokėtus 
pinigus nuo vaikų, kada jie

galės prisidėti prie jūs užlai
kymo. Aplikantas yra kvali
fikuotas tik, jeigu jo įeigos 
yra mažiau $30 į mėnesį, ir 
neturi daugiau sutaupytų pi
nigų už $200, ir kurio turtas 
neviršija $2,500. Birželio me
nesį, paprasta rata imokėta 
seniems žmonėms buvo $22.82 
į mėnesį.

Aplikaciją pasiųsk į “Bu
reau of Public Welfare, Coun
ty Building, Chicago, Ill.

sinakvojo pas vieną ūkininką. 
Bet vakare, dar nespėjus at
sigulti, “škaplierninkas”, iš
ėjus vyrui gulti, čiupo šeimi
ninkę į glėbį ir parsigriovęs 
ant lovos pradėjo draskyti jos 
drabužius. Bet šioji pradėjo 
šaukti ir gintis. Vyras, išgirdęs 
žmonos šauksmą, atbėgo ir ra
do “škaplierninką” ant lovos 
ir bedraskantį jo žmoną. Vy
ras, nieko nelaukdamas “škap
lierninką” čiupo už pakarpos 
ir gerokai prikūlė, o kitą rytą 
norėjo perduoti policijai, bet 
šis atsiprašė ir ūkininkas 
paleido.

“Laisvėj” perskaičiau d. 
D. M. Šolomsko vertimą— 
“Kaip Mes Atmušėm Japo
nus.” Straipsnį rašė kapito
nas Steženko.

Tai įdomus aprašymas. 
Smagu skaityti ir labai pa
traukiantis.

Man teko matyt judžiuose 
rodant tą įvykį. Tai buvo 
Paramount News. Ir taip 
sakant tik “snap shot.”

Parodė, kaip daug Japo
nijos skaitlingos kariuome
nės buvo apkasuose. Apka
sai tęsėsi per kalną—Za- 
oziornaja (Changkufeng). 
Tai Sovietų teritorija. Ma
tėsi Sovietų ,kareiviai neto
li tankų einant pirmyn. 
Taipgi matėsi keletas jau 
kritusių tame savo teritori
jos atsiėmimo kare. Vėliau 
parodė, kaip Sovietų Raudo
noji Armija paleido darban 
kanuoles, kurios medžius ir 
žemę nešė į padanges. Be 
abejonės, nešė į padanges ir 
užpuolikus. Tuojaus paskui 
kanuolių šūvius smarkiai 
bčgo tankos, o kareiviai pa
skui. Tik neparodė, kokios 
pasekmės buvo tų Japonijos 
apkasų ir kareivių.

Bet tuojaus buvo paro
dyta Manchukuo mieste. 
Daug vaikučių plevėsavo 
Japonijos vėlukus. C 
riuomenės vado veidas visai 
prastai atrodė. Jis nuliūdęs, 
nusiminęs; mat, kovą pralo
šė.

Skaitant “Laisvėje” tą 
straipsnį ir mačius tuos 
“snap shots,” aprašymas ga
na teisingas.

Greičiausiai tas laukia ir 
isteriko Hitlerio!

Sovietų Raudonoji Armi
ja, tai ne Japonijos ar Hit
lerio armija.

Sovietų kareiviai kovoja 
už savo tėvynę, kur nėr iš
naudojimo žmogaus žmogu
mi, kur yra didžiausia dar- 

manė, kad arklį įvedė į pirtį, | bo žmonėms demokratija.

km. 
našlys Raineckas prieš kiek 
laiko vedė antrą žmonelę, ra
miai su ja gyveno ir augino 
vaikučius. Bet tas ramumas 
neilgai tesitęsė. Prie jaunosios 
žmonelės pradėjo suktis to 
kaimo “kriauČiukas” Petras 
Strilčiūnas. Pagaliau ir Rainec- 
kienė įsimylėjo į “kriaučiuką” 
ir pradėjo su juo bičiuliautis.

Pragyvenus jiems taip ket- 
veris metus ir nors vyras gal 
ir nujautė žmonos santykius 
su “kriaučiuku”, bet nieko 
perdaug nesakydavo. Bet pa
galiau “kriaučiukui” nusibodo 
drebėti dėl vyro ir nutarė vi
sai pasiimti Rąineckienę nuo 
vyro, bet šioji galutinai mesti 
vyrą atsisakė. Kitos išeities 
neliko, kaip atsisakyti myli
mos, ar nuo kelio pašalinti vy
rą. Nutarė pašalinti vyrą.

Rugpjūčio .mėnesyj, “žo
linės” išvakarėse Rainec
kas parsivedė arklį namo, kad 
nereiktų važiuojant į atlaidus 
jieškoti ir prisirišo prie na
mų. O “kriauČiukas” visą lai
ką slankiojo, jieškodamas pro
gos Rainecką nužudyti.

Kai šis įėjo į pirkią, jis pa
leido arklį ir laukė, kuomet 
Raineckas, pamatęs palaidą 
arklį, išeis jį pririšti ir pasitai- 

• kius progai nušauti. Bet pa
togios progos nebuvo. Tuomet 
jis atrišo arklį ir nuvedė už 
daržinės, o pats įėjo į pirtį 
palikdamas atdaras duris. 
Raineckas pamatęs, kad ark
lio vėl nėra, sako žmonai:

—Matyt tas Strilčiūnas man 
krečia šposus.—Ir abu su žmo
na išėjo jieškoti arklio. Pama
tęs pirties duris atdaras, pa-

Japonijos įsiveržėliai Chinijoj maršuoja per pavo
jingus Šansi provincijos kalnus.

' MaM*******

O Japonijos kareiviai to 
turi ir neturės patol, 
tarnaus ir kovos už Japoni
jos militaristų reikalus.

Tas pats ir su Vokietijos 
kareiviais.

Visa bėda yra su demo
kratijos šalimis, kad ten tik 
kalbama prieš fašizmą, ar 
apie fašizmą, o veikti nevei
kia prieš jį. Dar aršiau! An-

glijos valdžios galvos par
davė Čechoslovakiją. O 
Franci jos diplomatai tam 
pritarė. Gėda'- ir didelė 
da tiems niekšartis!

Lietuvių tautą irgi 
vergs Hitleris, kuris 
Vokietijos turčių šuneliu. 
Vokietijos planai yra dideli 
—būt pirmos rūšies valsty
be. 0 su kitomis šalimis, 
kaip amerikonai sako: “To 
hell with it!” .Tik .darbo 
žmonės, susiorganizavę į 
tvirtą bendrą frontą ir tu
rint tinkamus asmenis prie
šakyj, užduos mirtiną smū
gį fašizmui.

Bet laukti nėra kada. Jau 
atėjo tas laikas jungti spė
kas visiems ir kovoti už 
tautų teisę gyventi. Nerei
kia duotis fašistiniam ele
mentui įsigalėti.

' J. Brukąs.
"5 DARBININKŲ SVEIKATA
SUGEDUSI DANTIES 

ŠAKNIS
Drauge gydytojau, malo

nėkite duot ir man patari
mą per “Laisvę”. Iškalno 
ačiū.

Aš esu moteris, 68 metų, 
134 svarų, 5 pėdų ir 2 colių. 
Man jau net 1910 metais 
pradėjo augti ant gomurio 
tokia kaip ir votis. Iš pra
džios susidarydavo kokius 3 
ar 4 sykius per metus, bet 
vėliau—dažniau ir dažniau, 
kas mėnuo ir da dažniau. 

O ka-1 Man dantys buvo ištrupėję, 
tai buvo užsilikę sugedusios 
šaknys.

Kai 1921 metais atvažia
vau Amerikon, man dantis
tas vieną danties šaknį iš
plėšė net su šmotu kaulo. 
Ir ilgai burna buvo sutinu
si. Tai vis tiek pat kaip 
augo, taip augo ta votis.

1928 metais kitas dantis
tas išėmė šaknis, ir dar kur 
turėjau dantis, nutraukė 
X-atvaizdą. Sakė, kad ten 
viršutinis kaulas — kas ten 
yra. Tai pats dantistas ve
dė pas kitą daktarą. Tas 
gremžė tą kaulą, bet, kai tas 
kaulas užgijo, tai ant gomu
rio, ne ten, kur augdavo, 
pasidarė skūra tokia stores
nė. Tas dantistas mėgino 
durt ir kirpt, bet paskui nie
ko nedarė. Tai padarė dan
tinę plėkštvę ir dėl tos vie
tos—tokią duobutę. Sykiais 
ten prisirenka pūlių, ir tas 
kenkia mano sveikatai. Man 
sykiais pažandėj pasidaro 
guzai ir pradeda skaudė t. 
Ir šykiais map galvos skū
ra taip skaudi, kad ir ant 
paduškos negaliu gulėt.

Šiemet pradėjo dažnai 
veidų kaulus pagal akis 
nakties metu niežtėt. Man 
nosis labai dažnai uždžiūs- 
ta, sykiais net su krauju iš
pučia. Sykiais man pasidaro 
taip silpna, kad, rodos, jau 
paskutinis galas. 1933 me- ( 
tais man irgi būdavo silpna, 
tai man daktaras buvo da
vęs receptą, tai aš tebevar
toja. Bet, kai geriau, aš ne- ; 
vartoju tų liekarstų: manaū i 
—galiu priprast. Ar tiesa, ; 
daktare; kad pripranta kū
nas prie liekarstų? <

Ir sykiais vėl užeina toks ( 
šiltumas, tai tada aš silpna , 
pasidarau. Aš turėjau tul
žies uždegimą. Nuo to laiko

mano dešinė pusė tokia 
skaudi. Kai aš atsigulu ant 
dešinės pusės, tai rodos, kad 
ant kokio kieto daikto gu
liu. Ir nugarą po lopetom 
dažnai paskauda.

ATSAKYMAS
Iš Jūsų, Drauge, aprašy

mo galima spręsti, kad 
Jums ten viršutinio žando 

; kaule vis da tebėra netvar
ka: vis da tebėra kaulo ge
dimas. Veikiausia vis tai 
yrą pasėka to išgedusio 
dartties,' kurio sugedusi šak
nis praskleidė gedimą ir į 
aplinkos ■ kaulą. O kaulo ge-. 
dimą (apkrėtimą) nelengva 
apstabdyt. Jums tenai 
gramdė, skaptavo, bet, ma
tyt, neišskaptavo viso ko, 
kas jau buvo išgedę.

Keblus dalykas. Jūsų, 
Drauge, teisybė, kad tai ža
los dąro visam Jūsų orga
nizmui. Patariu Jums eiti 
kur ligoninėn. Tegul vėl 
padaro bent kelias X-spin- 
duliais nuotraukas. Ir, jeigu 
chirurgai nuspręstų, tai pa
siduokite operacijai, kad 
Jums išimtų negyvas kaulo 
dalis.

Vaistais čia nedaug ką 
padarysi. Čia chirurgijos 
dalykas, Drauge. Klausiate, 
ar kūnas pripranta prie 
vaistų. Gali priprasti. Vis 
tai priklauso nuo vaistų rū
šies. Yra vaistų labai nau
dingų, ir tokie galima var
toti labai ilgai, jei gydytojas 
taip patarė.

Jeigu Jūsų tie vaistai yra 
priskirti tik skausmui apra
minti, tai, žinoma, jie gero 
nedaro, ir jų vely nevarto
kite. Jūs pasiklauskite to 
gyčtytojo, kuris tuos vaistus 
prirašė.

Beje, Jums kartais gali 
būt ir veido kaulo tuštimų 
įdegimas (sinusitis). X-spin- 
dulių atvaizdas ir tai galės 
išaiškint.

Tuo tarpu vartokite gam
tinį, nesugadintą maistą. 
Imkite džiovintų bravoro 
mielių, žuvų aliejaus ir daž
niau žuvų valgykite.

Saulė ir ultra-vijoletiniai 
spinduliai Jums būt nau
dingi.

Užprenumeruok Dienraltį 
“Laisve'’ Savo Draugams
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War Tremors Over 
A Fearful World

History for the past five years has had an astonishing trait. 
Few events had occured that were not foreseen. Manchuria, 
Ethiopia, Spain and Austria were ah expected and all accounted 
for.

The average high school pupil last year could have told you 
that Hitler’s next grab, Czechoslovakia, might precipitate an in
ternational war. Newspaper editorials continually warned, 
“Beware of 1938.” The whole world knew what was coming 
—that is, the whole world with the possible exception of 
Chamberlain and the ruling classes of several other nations.

For that reason when Hitler spoke two weeks ago and pro
mised to save the Sudeten Germans from “Czech terror” every 
young person knew what forces were being aroused. Within a 
week nazi precipitated riots arose in the Sudetenland. 
campaign for the annexation of Czechoslovakia was on . 
force. After the Bohemian republic—the road to the 
Union.

German troops had long been on the Czechoslovakian 
maneuvering. Germany was already in arms and driven to a 
hysterical climax by Hitler’s speeches at Nuremburg.

At this time the Soviet Union informed Czechoslovakia and 
France that she would stand by her treaties to aid the little 
democracy if invasion occured. France, under extreme press
ure from Britain, declined to act and Czechoslovakia was left 
alone to face the nazi attack.

On September 19 Chamberlain made his first historic trip to 
personally beg Hitler not to invoke a world war. With the ace 
cards of bluff an bluster being held by Hitler, Chamberlain 
returned to face a resentful populace with the 'following 
terms:

The partition of Czechoslovakia, with areas over 50 per 
German ceded immediately.
Plebiscites in other areas.
An international guarantee by Britain, Germany 

Frąjįce and other powers to protect whatever 
choslovakia.

Their terms betrayed the Czechoslovakian 
only did it accept when France and England 
ous pressure.
Jan Sirovy replaced him.

Presumably the crisis was over. England and France were 
shaken by popular resentment. Mass meetings were held every
where protesting this latest bow to the dictatorships, but the 
governments persisted in their suicidal course, 
we beheld the 
hand in hand 
people.

Chamberlain
on September 23. There, to his “intense surprise, 
additional demands. Hitler demanded the Czech surrender 
by October 1, or the Nazi armies would march. Troops were 
also to occupy the territories where plebiscites were to be 
held.

Chamberlain, the naive son of innocence, was “astounded.” 
He failed to see why Hitler should see fi£ to risk a war over 
a problem that had already been solved.

The truth was clear—Hitler did not concern himself 
the Sudeten minorities. The course of events were set to 
voke a war against Czechoslovakia in which Germany would 
have a free hand without British or French intervention. The 
entire Sudeten crisis was built upon a lie. The Sudetenland 
has never in the history of the world been a part of Ger
many.

Deladier and Chamberlain continued to face tremendous 
resistance at home. As is usually the case, people were able 
to understand the implication of events when the ruling 
classes were wilfully blind as cohorts of fascism.

The voice of the people raised itself and became effective. 
On Monday, Septembr 26, Britain, France and the Soviet 
Union pledged to defend Czechoslovakia agaihst Germany’s 
attack. Hitler was stopped. Collective security proved its 
value.

Two days later Hitler’s war moves abruptly stopped. Ag
gression had been stopped by the collective voice of the de
mocratic nations.

But wait, a four power conference was called in Munich by 
Hitler. Deladier, Mussolini, Chamberlain and Hitler met to 
discuss “peace terms.” ^Neither Czechoslovakia nor the So
viet Union, the two countries most vitally interested in the 
proceedings, were invited to attend the meeting. Democracy 
was betrayed.

Czechoslovakia was laid upon the operating table and cooly 
amputated by Adolf Hitler with the sweet suggestion of Ne
ville Chamberlain.

A tear bedecked page was then added to the Book of 
History. * i

Greet C. Young at 
Large Banquet

. The 
in full 
Soviet

border

In
Lithuanians demonstrated their feel
ing of international solidarity by 
holding a welcome-home banquet 
for Charles Young, a veteran of the 
Lincoln Brigade who has fought 
for over a year for Spanish demo
cracy.

Many of the speakers pointed out 
the factors leading up to the in
vasion of Spain, but it remained 
for this youthful veteran to drama
tically point out why he risked his 
life in defense of democracy.

“I could not bear”, he said sim
ply and quietly, “to know that in
nocent and defenseless women and 
children were killed by Italian and 
German planes. It is not a case of 
Fascism vs. Communism, but a case 
of Democracy vs. Fascism, and that 
is why I went”.

He spoke only 
excusing himself 
more of a soldier

Charles Young
be honored by his heroism in Laisve 
Hall 
who 
were 
vinas 
time
teer will come home.

foi* a short time, 
by saying, “I am 
than a speaker”, 
was the fourth to

by a grateful people. Others 
have returned before Charlie 
Bunni Sovetski, Anthony Lit- 
and Joe Sacal. Within a short 
another Lith-American volun-

cent
2)
3)

remained of
and 

Cze-

and

Movies
government 
exerted tremend- 

Premier Milan Hodza and his iCabinet resigned.

At this period 
spectacle of democratic governments working 
with fascism to overrule the dictates of the

again visited Hitler, this time at Godesburg 
he received

over
pro-

BuiLDerS Prepare for 
Activity Season

BATTLE OF SIGNS

eye-idea that thinning the 
is a modern beautification 
erroneous”, declares Frank 
producer-director of “If I

“The 
brows 
idea is 
Lloyd, 
Were King”, with Ronald Colman in 
the starring role 
Frances Dee, Basil 
Drew and others.

supported by
Rathbone, Ellen

authorities andAfter consulting
doing other considerable research in
to 15th century France, with which 
his latest production deals, Lloyd 
also reported on, eyebrow plucking:

“Why they not only plucked the 
eyebrows to thin lines and some
times removed them entirely, but in 
many cases plucked or shaved both 
the neck and forehead, so that no 
hair would be visible beneath their 
headdresses!” ?

Wallace Beery, who worries his 
studio employers by piloting his own 

, added to their fears by or- 
; a Hollywood flying squad-

airplane, 
ganizing 
ron.

Beery
Edward 
Clarence 
coached by Minor Watson, 
who was a formation flying instruc
tor during the World War.

enlisted James Stewart,
Norris, Vctor Fleming and

Brown. They will be
actor

A Dorothy Lamour 
da sent word to her 
Louis Blues” set that 
a chair for her to 
scenes on the set. He

in Cana- 
the “St. 
designed 
between

fan 
on 

he’s 
use
explains that 

it is constructed to give a maximum 
amount of relaxation and recom
mends it especially for anyone recu-

THE

Today is the fourth day of 
Laisve’s Subscription Drive. 
What are you doing to help? 
Every reader of the LYS, eve
ry young Lithuanian - Ameri
can should do all in his po
wer to get more subscribers 
for this Lithuanian daily.

This can be done by getting 
your parents to subscribe, by 
having your adult friends sub
scribe and by doing every
thing you can to facilitate the 
Subscription Drive. Your as
sistance is imperative!

Help g'et subs for the Lith
uanian Daily Laisve!

The Modern
Dictionary

WASHINGTON, D.C.—A delega
tion of 37 student leaders, represent
ing 75,000 young people in the col
leges of New York state, last week 
urged President Roosevelt to con
tinue his efforts to maintain world 
peace.

Including newspaper editors, pre
sidents of student councils, members 
of student Christian Associations 
and the American Student Union, 
the group saw officials of the State 
Department, and protested against 
fascist agression at the German and 
Italian Embassies.-

In a statement left with the State 
Department which was addressed to 
President Roosevelt and Secretary 
of State Cordell Hull, student lead
ers rapped the four power parley 
at Munich.

’ “We urge you to continue your 
efforts to secure negotiations of 
‘All nations concerned’, on the 
of fair dealing and justice—on 
tral soil”, they declared.

“We urge you to continue
to secure the immediate

Special Election Demands 
Of Progressive Youth

NEW YORK.—Marriage subsidies, granted by the state 
all newlywed couples, is a principal proposal of the Election- 
and Legislative Program as published yesterday by the New 
York State Council of the Young Communist League, whose .* 
state-wide membership is in excess of ten thousand.

This Election Program, according to John Little, Young 
Communist League Executive Secretary, who issued it in the name of the 
State Council, is the “complete and basic programmatic statement of the 
New York State Young Communist League on the issues of the 1988 
elections”. , v

J

and to
for an

least 
to con

Mediation . . . Intervention of a 
third party, often a public official, 
acting as an impartial friend of 
both employers and employees, in 
order to effect an agreement be
tween them. The mediator may meet 
separately with each side or he may 
bring them together for the dis
cussions. His task is not to pass 
judgement but to attempt to break 
down each side’s opposition 
discover common ground 
agreement.

Minimum Wage . . ; The 
amount of money, according
tract or according to law, that an 
employer can pay his employees. 
The sum may be determined by liv
ing-wage standards or by value of 
service. The United States Supreme 
Court in upholding the Washington 
State minimum wage law in 1937 
considered not the value of services 
rendered but fixing of minimum 
wages on the basis of “services that 
are performed in particular occupa
tions under normal conditions”. Mi
nimum wage laws, where they exist, 
usually refer to a flat bottom rate 
for women, according to the indus
tries in which they are employed. 
In union contracts, where chief se
curity and highest standards for mi
nimum wages obtain, the differen
tials of bottom wages are often de
termined by the degrees of skill 
involved in, different types of work. 
Anti-unionists who say that mini
mum wage rates level all wages to 
their low have been answered by 
workers in industries where mini
mum wage rates prevail without 
tending to become maximum.

Missionaries .'.. Strikebreakers hir
ed to establish themselves on a 
friendly footing with strikers and 
their relatives. Called “industrial 
diplomats” by strike-breaking agen
cies, these men and women visit 
strikers’ homes, sow dissension 
among the more timid members of 
their families and spread distortions 
about the integrity of the union, so 
as to persuade strikers individually 
to return- to work before the strike 
is settled.

perating from an appendicitis opera
tion. i

basis
neu-

your

We hope to be able to influence the young people of this state to vote, 
progressive candidates”, LittleH------------------------------------- ■'*<

Every once in a month the Brook
lyn BuiLDerS get down to brass 
tacks and accomplish something. 
This “something” may be a new 
activity, a visit here or there, but 
this month this “something” will be 
the monthly business meeting of the 
Brooklyn BuiLDerS to be held on 
October 5th.

BASLE, Switzerland—France, and 
Germany are at war—with sign
boards. When Nazis hoisted a sign 
reading “one Reich, one people, one 
Fuehrer”, on their bank of the 
Rhine near here 
hated by raisin;
“Liberty, equality, fraternity”.

on their bank of 
Frenchmen reta- 
one which said

the 
the | 
the 
the

This Wednesday was originally 
scheduled for a theatre party but 
it has been postponed. We will see 
“You Can’t Take it With You” Ute 
following Wednesday, but keep to
morrow open for thę important 
meeting. President Tony Sineus 
asks that all members attend this 
meeting and come promptly at 8:15 
p. m. to Laisve Hall. —Comm.

Lake Tana, about one-eighth 
size of Lake Erie, gives rise to 
Blue Nile River, which, joining 
White Nile at Khartoum in
Sudan, furnishes, in its overflow, 
the needed irrigation water and.rich 
silt for coaxing river valley areas 
in the Anglo-Egyptian Sudan 
Egypt into flower.

by A. REDFIELDRULING CLAHSS

efforts 
holding of an international confer
ence of all Kellogg Peace Pact sig
natories. Either the projected four- 
power parley should be expanded 
and moved to neutral territory, or 
a new conference gathered together.

“We urge you to bend every ef
fort to secure amendment of our 
neutrality act to see that it dis
tinguishes clearly between an ag
gressor nation (denying it all access 
to American economy) and the at
tacked nation (offering it the assis
tance of our democracy under such 
provisions designated to keep us 
out of war.)

’’Let America show now its de
termination to use every political 
and economic measure to sober up 
the aggressors, by cutting off all 
access to American raw materials 
and other products. In this case 
we mean Germany”.

for progressive candidates”, ------
averred, “to support progressive 
proposals and, in general, to cam
paign for the defeat of the forces 
of reaction, such as O’Connor, Me 
Naboe, Barton and Fish, 
manifest in the candidates 
grams of Tammany Hall 
upstate Republicans”.

“The Young Communist League 
supports all progressive candidates 
represented by the endorsement of 
the American Labor Party, the Com
munist Party and pother progressive 
groups”.

Along with the plank on “mar
riage subsidies”, the election pro
gram calls for “a maternity grant of 
$75 for needy expectant mothers to 
insure proper care for babies”. In 
this connection it also urges that 
state maternity and infant health 
stations be established to “supple
ment 
exist

that
and pro-
and the

are

the inadequate facilities which 
today”.

Jobs and Security

its first plank, the YCL pro
calls for “Jobs and Security 

It urges that

Sports Chatter
by Toni

of living to those who are 
and by providing useful 

relief for those whom 
has failed to provide

Big 
em-

Yermal

to the Brooklyn 
month after the 

been in ' full

When he came 
Dodgers about a 
regular season had 
swing, Vito Tamulis set his heart
on gaining 12 victories. He bagged 
his 12th win of the season last 
Thursday in his last start of the 
year, making good his prediction. 
With his record of 12 wins against 
6 losses, Tammy finished with the 
highest pitching percentage on the 
Brooklyn staff. Even though he 
doesn’t quite hit it off with Mana
ger Grimes, or so we are led to be 
believe, there is no question but 
that Vito should come in for and 
well deserve a large salary increase 
for 1939. * * *

Joe Krakasukas, the other Lith
uanian lefty, also comes in for his 
share of glory. In his last two 
starts against the Champion New 
York Yankees, Krakauskas turned 
back the hard-hitting McCarthymen 
both times for the Senators. In his 
last win Joe turned in a five hitter, 
no less. Now that the baseball sea
son is over we can think of no bet
ter time to wish both boys a plea
sant 
good 
also 
next
lis versus Krakauskas in the 
Series play off.♦ * *

Anent Jack Sharkey.
Ex-Champ Jack Sharkey is mak

ing a strong campaign for appoint
ment as Boxing Commissioner of 
Massachusetts. Sharkey is now 
more popular than during hiis career 
as a boxer and would make a good 
man for. the job as he knows all the 
ins and outs connected with the 
game.

off-season, with good golfing, 
hunting and good fishing. We 
hope that at the end 
ball season we can see

of the 
Tarnu- 
World

* * *
Radvilas and Stulgaitis Shine

Art Radvilas and Frank Stulgai
tis played major roles in Columbia’s 
great 27 to 14 win over Yale Col
lege last Saturday. The two Liths 
crossed Yale’s line for touchdowns. 
Both aided Sid Luckman, star pas
ser, no little. Playing in his new 
position as a back, Radvilas made 
the most of his opportunity by bril
liant blocking and receiving of 
Luckman’s numerous passes. Stul
gaitis made the most sensational 
play of the game when he snared a 
50 yd. pass from Luckman who had 
faded back at least 20 yds. before 
he had a chance to heave the ball.

♦ * .. *

In 
gram 
for Young America”, 
the government help the youth of
the country in two ways: “by guar
anteeing decent conditions of work 
and wages to assure an American 
standard 
working; 
work or 
Business
ployment”.

The points embrace demands 
increased WPA and NYA aid, rati
fication of the Child Labor Amend
ment, the extension of the state’s 
minimum
week law to all businesses and in
dustries, 
training, and the establishment of a 
State 
would 
youth

for

wage and thirty hour

proposals for vocational

Youth Department which 
“coordinate all programs for 
aid”.

Health and Life
So that “health should, not be the 

privilege of wealth alone”, the YCL 
in its election program recommends 
“free health insurance”, supported 
by a state subsidy; a comprehen
sive program of education and state- 
supported clinics, offering free ex
aminations and free treatments, to 
prevent social diseases; and a state 
law to guarantee the purity of 
foods and medicines.

Also a major point in the pro
gram as published today was a plank 
reading “Giving the Youth a Chance 
to be Young”, which asked that 
state funds be appropriated for the 
building of (more swimming pools, 
playgrounds, gyms, and free social 
centers. Included in this is a de
mand that “police persecution” of 
social clubs be stopped.

In releasing the Legislative 
Election Program, Mr. Little 
dared: “We must remember in

ing that wars of aggression are now! 
being waged by Germany and Italy 
in Spain and by Japan in China and 
that at this present moment Hit
ler is attempting to invade Czechos-. 
lovakia. With this latest aggression 
he intends to throw the entire 
world into a horrible slaughter. The 
people we send to Washington must 
realize that the peace of our own 
country is interlinked with the 
peace of the world, and the policy 
which we must follow is a policy i 
of cooperation with the people of 
Great Britain, France, Czechoslova
kia and the Soviet Union to stoji 
fascist aggression by ‘quarantining? 
the aggressor. This is the policy out
lined by President Roosevelt in his 
Chicago speech. Immediately, this? 
means that America must invoke 
the Kellogg Peace Pact, stop trade 
relations with Germany, declare that 
an invasion of Czechoslovakia would 
imperil the peace of the United 
States, and lift the embargo on de
mocratic Spain”.

A Progressive Program - •

“Our election program”, contin- z 
ued Mr. Little, “is one that em
bodies the needs and desires of thb |
youth of this state. We realize, of I
course, that it is only Socialism, 
such as exists in the Soviet Unibh si' 
today, which will provide perma
nent jobs and security. Socialism 
will come in this country when "a ( 
majority of the people of the United 
Spates realize its necessity. But this 
program, which we have just pub
lished answers the immediate de
sires of the youth, and we are of
fering it to all progressives inter
ested in defeating reaction in the 
coming elections. It is around such • 
a program that the young people th 
the Empire state can rally and unite 
in order to better their immediate 
conditions and win a i .ore abundant . 
life”. ...••¥

j

and 
de- 

vot-

Gentle Valor
I

Getting dark getting dark 
o’er lonely lavender

Sea
Loved girl loved girl

Sailing away to what is to
Be

Looked 
gathering 
back goldy

Curl
Stept into 

untrembling
Unfurl

II 
far out in 
dusk and

caravel 
did the

brushed

and 
sail

HI
On an altar her 

silver sword and
Shield
In a heart thb

gentle valor of herself is
Sealed

—Donald Kirkpatrick

I am thankful for being alive on 
this earth today.

One reason is that I can observe 
almost daily the ebb and flow 
human progress and atavism as 
typified in the intrigues of Euro
pean capitals. The newspapers and 
radios are tantamount .to first hi 
information and one may rest 
the softness 
watching the destiny of mankind j
being settled by bombing planeb 
and bullets, as well as by betrayalš, 
naivette and just plain cussed stu
pidity of those whose noses are 
tweaked with exhiliratlon by Hit- į 
ler and Co.

The other reason for my appre
ciation of this meagre life is the 
fact that there exist some people 
who appreciate my small efforts 
portray one individual’s reactions 
the world about him. This 
shown by the numerous letters 
postcards I received during the past 
two weeks asking for a return bl 
the “Past Present and Future”. 
Heaven knows why they want it, 
but for all the words of encourage
ment I say a hearty and sincere^ 
“Thank you all!” 

___ 0__ _
In today’s issue we print the 

first of a series of five poems by 
Donald Kirkpatrick in memoriam for 
Elyte Grozan, the talented y 
poetess whose death last 
was a deep loss not only to 
who knew her, but to all those who 
understood the beauty she painted 
in simple words.

These five poems speak eloq 
ly-

Last week Chester Kent was 
roneously credited with taking 
three photos of the LDS O1

of his chair wl

st ’■ •
•

•

and

“Ignore the stinker. His father 1s only in the $200,000 class”

has
ter-

In contrast to the ant ^yhich 
a wasp-like waist the common 
mite has a straight up and down 
body, a quarter of an inch long, 

and six legs.

v,..

Three Liths took part in Ford
ham’s 47 to 0 wins over Upsala. 
Yudikaitis, Zaleckas and Petrauskas 
are the lads and all showed promise 
of developing into stars in time to 
come.

Berlin gold beaters exhibited re
cently gold leaf which had been 
beaten so thin that it would take 
282,000 layers of it to produce the Pardon, folks, it was Anthony Gu- 

thickness of an inch. zauskas of the Chicago Sparks.
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S. Nemunaitis.

Žvėriškas Teroras Priverčia 
moj Darbo Stovykloj

kartą jiems buvo išduoti 
baltiniai.

Šiandien, lygiai po viene- 
rių metų nuo stovyklos ati
darymo, joje randasi 93 ka
liniai, iš jų 36 politiniai ir 
šeši hitlerininkai. Pagrindi
nis darbas yra akmenų 
skaldymas. Be to dirbama 

I prie statybos, žemės ūkio 
darbų ir lentų pjovimo. 
Penkios stovyklos kalinės— 
moterys (pažymėtina, kad 
net fašistinėj Vokietijoj mo
ters nesiunčiamos į privers
tines darbo stovyklas) dirba 
virtuvėj ir skalbykloj. Žiau
riausios darbo sąlygos yra 
prie akmenų skaldymo. Pri
žiūrėtojas Plukaitis, kurį 
kaliniai dėl jo žvėriškumo 
pavadino “Lojolą” priima 
kiekvieną naują kalinį su 20 
kilogramų sveriančiu kūju 
ir didžiuliu nesuskaldomu 
akmenim. Po dviejų dienų 
kankinimų kalinys nebegali 
stovėt ant kojų ir išvaro
mas į kitą darbą.

Darbo diena — 12 valan
dų. Kiekvienas prižiūrėtojas 
išgalvoja prie darbo kitus 
kankinimo būdus. Žmonės 
taip išmušami iš paskutinių 
jėgų, kad jie net sekmadienį 
negali atsikvėpt. Atsigult 
ne r nakties metu, stovykloj 
draudžiama. Pirmuoju lai
ku kaliniai geriau eidavo į 
karcerį negu į darbą, bet 
viršininkas vieną dieną pra
nešė, kad karceryj išbūtos 
dienos į bendrą bausmės lai
ką nebuę įskaitytos, ir ta
da karcerininkų skaičius 
sumažėjo.

Darbai dažnai beprasmiš
ki—tik kankinimui sugalvo- 

|ti: nešt iš vienos vietos į 
riant sugriuvus; namelį, ku-1 antra nepakeliamus rąstus, 
riame žmonės senai jau ne-:akmenis> kast duobes ir pa
galėjo gyventi. Įvairiausi! našiai. Kalinys Ginzburgas, 

ėmėsi. studentas, kurį administra-

“Jūs Matote, kad. Mokame 
Kankinti”— Atvirai Pareiš

kia Stovyklos Viršininkas

(Laiškas iš Kauno)
Šis mano laiškas bus pa

švęstas fašistiniam terorui 
darbo stovykloj. Doroji vi
suomenė, o ypač Amerikos j 
lietuviai, turi žinoti visus

• tautininkų n u s i k a Itimus. 
Tam ir paskirtos visos ma
no korespondencijos.

't ' Ministeris Čaplikas, kru
vinasis policijos žandaras, 
buvo pareiškęs seime, kad 

( priverčiamoji darbo stovyk-
• la turės būti sudaryta re

miantis hitlerinės Vokietijos 
sadistų “patyrimu.” Jisai 
dargi prisiminė vieno idio-

I \tiško Kubos diktatoriaus 
“principą”: “Siųst į kator
gas žmones net įtarimo ne
keliančius: užtenka, kad

• koks patamsių provokato
rius nurodytų, kad ‘tam tik
romis aplinkybėmis’ jis gali 
tapt ‘pavojingu’.”

Tai buvo “juridiniai” pri
verčiamosios darbo stovyk
los pagrindai.

Netrukus fašistai išsiun
tinėjo visiems laikraščiams 
džiuginančią žinią, kad sto-l 
vykia, ačiū Dievui ir Čap
likui, jau paruošta. Pats 
Čaplikas ją inspektavo ir ra
do geriausioj tvarkoj, tin-

• karnoj “tautiniam auklėji-
jf įimti.”
L --Penki politiniai “atiduo

tieji” (taip oficialiai vadina- 
sLstovyklos kankiniai) pir-

C nbeji atvažiavo į naująją 
Lietuvos katorgą. Jie nie
ko stovykloj nerado, išski-

t

parazitai pirmieji r ’ 
“apsidirbti” su “atiduotai
siais.” Žmonės paprašė pa
klodes, antklodes, baltinius; 
jie gavo griežtą atsakymą: 
tokie prabangos dalykai ne
numatyti tautiniam auklėji
mui. Administracija net 
degtukų ugniai padaryt 
neišdavė.

vDarbas buvo nenustaty
tas: reikėjo pastatus statyt, 
šulinius kast, lentas nešti. 
Paskiau, kai darbo ėmė pri- 
trūkt, buvo įsakyta nešt 
sniegą, kas duobes ir vėl 
jas pripilt—ir visa tai rei
kėjo daryt prie tokių šalčių 
ir audrų, kai arklių 
leisdavo iš arklidžių.

Tik vienas dalykas 
gerai nustatytas nuo 
inųjų stovyklos dienų: kan
kinimo sistema.
į Vos tik žmonės prisikėlė, 
prądėjo varyt juos į “gim
nastiką,” kuri pasidarė ypa
tinga kankinimo priemone. 
Kaliniai turėjo atlikt viso-

neiš-

buvo 
pir-

cija dėl to laikė “vadu,” tu
rėjo nešt ant nugaros glėbį 
antklodžių ir prie to nė kiek 
neįsilenkti. Į jo protestus at
sakė lazdos — vienintelis 
atsakymas į visų dejavimus 
ir skundus.

L a i k r a š čiuose fašistai 
skelbė, kad stovykloj duo
damas tas pats maistas, kaip 
ir kariuomenėj. Bęt karei
vių maistas tik nepasiekia
ma svajonė stovyklos kanki
niams! Net pieniška sriuba, 
kurią duoda kalėjimuose 3 
kartus į savaitę, stovykloj 
neduodama. Duonos porci
jos menkos, bet ir tos pačios 
duonos dažniausiai negali
ma nei paragaut ir atsitin
ka, kad ir velniškai išalkę 
kaliniai turi savo duoną iš
mest. Kasdien duoda kruo
pų. Lajus, kurį davė kali
niams, dažniausiai smirdėjo, 
ir tik po to, kai kaliniai su
organizavo “lajaus streiką” 
pradėjo duot vakarienei

t kius nergėtus “pratimus,’^ o ! taukų.
policininkai juos sadistiškai ; Iki sausio mėnesio mais- 
kankiridavo ir mušdavo. Su i tas iš laisvės nebuvo 41eis- 
ypatingu sadizmu pasižymė- i tas. Bet dorosios visuome- 

į jo policininkas Pranulis, ku- Į nes protestai ir noras pa- 
| riš per vieną gimnastikos ; kelti darbo našumą priver

tė administraciją {leist mai
sto siuntinius. Kiekvienas 
kalinys turi teisę gaut 3 ki
logramus taukų, dešros ir 
sviesto. Kiti produktai neį
leidžiami.

Viešuose par eiškimuose 
fašistai gyrėsi, kad jie siun
čia į stovyklą tik fiziniai 
sveikus ir stiprius “nusikal
tėlius.” Tuo tarpu dauguma

J valandą liepė, pavyzdžiui, i 
<1 kaliniui Ginzburgui sukt 

' pusę valandos savo galvą 
ratu.
. Kalinių skaičius nuolat 
augo, ir administracija pa
galiau buvo priversta daryt 

•keletą nuolaidų: po dviejų 
mėnesių kankinimosi tikram 
parazitų pragare, kaliniai 
buvo nuvesti į pirtį ir pirmą

kalinių nepajėgia dirbt sun
kesnių darbų. Į stovyklą bu- 

, vo išsiųstas epileptikas Gri- 
lis ir aklasis Vilkariškis. Po 
trijų mėnesių kankinimo jie 
buvo paleisti. Šiandien dar 
randasi stovykloj: pavojin
gą širdies ligą turįs Karo
lis Grosmanas, kuprą turin
ti Marytė Tamošauskaitė, 
Rachelė Valiauskytė, li
guista moteris ir kiti. Me
dicinos pagelbą suteikia bu
vęs karo sanitaras Matulai
tis— toks faktas geriausiai 
rodo, kaip x administracija 
tyčiojasi iš sergančių kali
nių. Vienintelės gydymo 
priemonės yra jodas ir pi
ramidonas. Tais vaistais 
“gydomos” visos ligos—pra
dedant dantų skausmu ir 
baigiant bjauriau siomis 
odos žaizdomis, kurios taip 
kankina stovyklos kalinius. 
Ypatinga gydymo priemo
ne tapo guminės lazdos, 
kuriomis žiauriai baudžia
mi: sergantieji kaliniai, ku
rie drįsta dažniau prašyti 
pagelbos.

Bendrai guminė lazda yra 
svarbi tautinio auklėjimo 
priemonė stovykloje. Ja 
naudojasi visa administraci
ja, pradedant viršininku ir 
baigiant paprastu policinin
ku. Tačiau kaliniai mušami 
ir kitaip. Prižiūrėtojas Pli
kai tis žiauriai apkūlė kalinį 
Fridmaną už tai, kad šis 
nepajėgė pakelt didžiulio 
akmėns. Skųstis teoretiškai 
galima, bet ir tik pas virši
ninką. Toliau skųstis apie 
vidujinę stovyklos santvar
ką draudžiama. Bet tasai, 
kuris išdrįso skųstis pas 
viršininką, jau ir antrą syk 
tatai nepanorę... Fašistų 
sadistai turi pakankamai 
auklėjimo priemonių!

Prižiūrėtojai dažnai gra
sina pavartoti ir šautuvą. 
Stovyklos viršininkas išaiš
kino, kad šautuvas gali būti 
panaudotas kiekvienu atve
ju, kai “atiduotasis” “pasi
priešina prižiūrėtojo valiai.” 
Ką tai reiškia, gerai su
prantama.

Knygų į stovyklą neįlei
džia. “Apie knygas reikia 
čia užmiršti”—nuolat kar
toja jau žinomas kankinto
jas Rudaitis, buvusis Var
nių koncentracinės stovyk
los viršininkas. Iš laikraščių 
iki paskutinių laikų buvo 
įleidžiamas tik “Lietuvos 
Aidas.”

Bendrai tvarka griežtai 
karinė. Turime kreiptis kas
kart: “Tamsta prižiūrėto
jau, aš atiduotasis X pra
šau leist kreiptis.” Tik ga
vus tokį leidimą, galima 
prašyti toliau.

Iš ryto ir vakare visi ka
liniai išrikiuojami kariškai 
ir dainuoja tautos himną. 
Po dienos kančių ir nakties 
skausmų reikia giedoti apie 
tiesą ir šviesą, ir kas balso 
ne taip pakelia, jau pajus 
ką jam šiandien ręiškia Lie
tuva, tėvynė mūsų...

Du * syk į stovyklą buvo 
atvažiavę valdžios atstovai. 
Pirmas atvažiavo vidaus 
reikalų ministeris pulk. Le
onas. Jis atvyko stovyklon 
girtas, vos • tesilaikydamas 
ant kojų. Taip pasirodė tau
tiškos valdžios eksponentas 
prieš valstybės nusikaltė
lius. .. Jis nieko neapžiūrė
jo, tik kiršino kalinius lie
tuvius, kad jie paprašytų 
izoliuot atskirai nuo jų ka
linius žydus. Paskiau atva
žiavo sveikatos departmen- 
to direktorius: jis kreipėsi 
į moteris, dirbančias virtu
vėj : “Ar jūs mėsą paprastai

išverdat arba apkepat?” 
Tokiais ciniškais klausimais 
jisai “inspektavo” stovyklą.

Kalinių buvimo laikas 
faktinai nenustatytas. Vir
šininkas savo nuožiūra gali 
pratęsti bausmės laiką, kiek 
jis nori. Dar įdomią teisę 
turi viršininkas: jis gali 
premijuoti kalinius už gerą 
darbą (už darbą atlygini
mas nemokamas). Vienas 
kalinys, prieš apleisdamas 
stovyklą, buvo pašauktas 
pas viršininką. Jis jam teks- 
tualiai pasakė: “Jūs esate 
pasižymėjęs darbe. .Galite 
gaut premiją.

“Bet premijos vietoj jums 
pasakysiu. Jūs matote, kad 
mokam kankinti, kai ateisit 
pas mus antrą kartą, kan- 
kinsim dar daugiau.”

Taip fašistai nori “per
auklėti” tautiškoj dvasioj 
savo politinius priešus. Bet 
visi Kankinimai nepalaužia 
kalinių valios ir įsitikinimų. 
Atvirkščiai: jie išeina iš 
stovyklos su dar daugiau* 
neapykantos fašistams ir 
dar daugiau pasiryžimo.

Doroji Lietuvos visuome
nė įvairiais būdais stengiasi 
paremti stovyklos kalinius. 
Ji siunčia kaliniams maistą, 
baltinius ir savo moralinę 
paramą, savo pasiryžimą 
kovot už stovyklos panaiki
nimą. Prie šitos kovos, prie 
kovos už politkalinių anti
fašistų visišką amnestiją, 
turi visomis savo jėgomis 
prisidėti Amerikos lietuviai. 
Tegul šis mano laiškas ir vi
si jame paminėti autentiški 
faktai paragina mūsų tau
tiečius Amerikoj sustiprinti 
savo kovą už lietuvių tautos 
išvadavimą iš fašistinio 
roro.
Kaunas,
Rugsėjo 10 d., 1938.

W. Lastauskas, P. Fadek, G. 
Valtukas.

Daugelio vardų nėra ga
lima paminėti, kurie prisidėjo 
prie sukėlimo minėto uždar
bio, dalyvaudami “bingo” lo
šime, prie gėrimų ir užkan
džius pirkdami.

•xRochesterieciai nėra taip 
lengva išjudinti, bet kartą 
išjudinus, tai jau, bracia, tik 
laikykis.

Prie rašinėjimo vardų su 
aukomis pasitaiko padaryti 
klaidų, apleidžiant vardą ar
ba aukautą kiekį. Tad jeigu 
būtų klaida, prašom praneš
ti 13. Duobienei. Ir bus pa
taisyta. Visiems dalyviams 
varde liaudiečių širdingas 
ačiū. Buvęs.
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti. *

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilj, gonorėją ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenipią, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją Įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDEKITE į konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKI adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

ŠI knyga yra ir “Laisvės” knygyne.
.......................iiiiiiiiiiiiiyiiiniiiiiniiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

te- “Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Rochester, N. Y
Įvertina Ispanijoj Liaudiečių 

Rėmimą.
atžymėti pažangiųjų 
įvertinimą paremti 
liaudiečius. Vos pra-

Reikia 
lietuvių 
Ispanijos 
bėgus porai savaičių, kaip bu
vo sukelta $26.30, kaip buvo 
pranešta per spaudą, dabar 
su kugelio pietais vėl pada
ryta $66.86. Reiškia, į porą 
savaičių sukelta $93.16. Pa
žvelgus į vardus-pavardes, 
daugelio vardai 
su doleriu paramos, 
reikia pasakyti, kaip 
kas buvo atlikta.

Pirmiausiai, tai dd. 
vičiai davė vietą veltui vertės 
mažiausia $5. J. Šūkis, barz- 
daskut'is pagrojo veltui, ver
tės apie $3.

Draugės B. Merkevičienė, 
II. Mateikienė, A. Duobienė ir 
E. Duobienė aukavo po bab- 
ką.

Taipgi abi Duobienės ir 
Merkevičienė pagamino pietus 
ir jos buvo sumanytojos 
pokilio. Padėjo dirbti 
Valtienė, P. Barzdaitienė 
N. Jurėnas.

Diena buvo pasitaikius 
kia graži, kad rodėsi ir sau
lutė šypsojosi iš to pasekmin
go parengimo. Atjautėjų bu
vo pusėtinai geras būrelis.

• čia seka vardai dalyvavu
sių pietuose ir vėliaus pribu
vusių, kurie vistiek prisidėjo: 
J. Stančikai $3; po "$2: K. 
Survilai, G. švedai, J. Barz- 
daičiai, P. čereškai, P. Ander
sons, Chas Galinaičiai, J. To
toriai, F. Baltakiai, P. Kon- 
teniai/ J. Merkevičiai ir čer- 
nauskai; po $1.50: B. Duobai 
ir F. Mateikis; po $1.10: P. 
Bugailiškis ir J. Daukas; po 
$1: P. Telksnis, J. Ivonaitis, 
D. Valtukė, R. Barauskas, A. 
Duoba, V. Bulienė, P. Mali
nauskas, J-. Druseikis, J. Kar- 
nauskas, P. . žirgulis,\ Chas. 
Simaitis, Z. Dawolis, J. An- 
druskevičia, S. Kiaurakis, N. 
Jurėnas ir J. Bulis; po 75c: 
A. Evans ir L. Pultin; po 50c:

pasikartoja 
Tačiaus 
tas vis-

Merke*

to

ir

to-

L. Blum Jau Remia Sutartį 
Prieš Čechoslovakiją

Paryžius. — Pirmiau bu
vęs Franci jos ministeris pir
mininkas, Leon Blum, socia
listas, dabar smarkiai pasi
darbavo, kad socialistai sei
mo atstovai užgirtų Frąn- 
cijos valdžios sutartį su An
glija, Mussoliniu ir Hitleriu, 
padarytą kaštais Čechoslo- 
vakijos. O dar nesenai pats 
Blum smerkė dabartinį

Franci jos ministerį pirmi
ninką Daladierą, kad jis iš
vien su Anglija išduoda če- 
choslovakiją.

DINGĘS DIDELIS VOKIE
TIJOS LĖKTUVAS

Basei, Šveicarija. — Neži
nia, kaip ir kur dingo dide
lis Vokietijos lėktuvas su 
dešimt keleivių, skridęs per 

1 Šveicariją į Italiją.

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią’ šalį dar prieš 1922 metus-ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liūdijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI IŠ “LAISVĖS” t
Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
. ■■■ - 1 --Į

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prašom j talką visus dienraščio “Laisvės” skai
tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų.

Vajus Prasidės 1 d. Spalių-October
Jis bus du menesius laiko. Tuom laiku naujai užsirašiusiems “Lais
vės” kaina bus tik $5.00 metams ir $2.75 pusei metų. Gi reguliarė 

“Laisves” kaina yra $5.50 metams ir $3.00 pusei metų.
Seniems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra

Pinigines dovanos dalyvaujantiems Konteste • 
gavimui naujų skaitytojų 

1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 
6—$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7 ir 10—$5.

Tuojau stokime Į kontestą ir laimėkite vieną iš aukščiau pažymėtų do
vanų. Dažniausia dovanas gauna tie, kurie pradeda darbą pačioje pra
džioje vajaus. Tad nelaukite nieko, ale tuojau stokite Į darbą. Gaukite 
savo dienraščiui naujų skaitytojų, gaukite sau dovaną.

Kaip Geriausia Gauti Naują Skaitytoją
Geriausias būdas gavimui naujų skaitytojų yra ėjimas tiesiai į 

Namuose galima plačiau pasikalbėti, lengviau įrodyti naudingumą 
“Laisvę.” Dabar labai svarbus momentas gavimui naujų skaitytojų,

namus, 
skaityti 
nes ka

ro pavojus yra baisus rūpestis kiekvieno žmogaus ir kiekvienas mąstantis 
žmogus nori skaityti žinias.

Prašome Tuojau Užsiregistruoti ,
Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus privalo platinti dienraštį “Lais

vę.” Nes “Laisvės” platinimas yra labai svarbus apšvietos darbas. Tuojau 
užsiregistruokite kaipo kontestantas ir tuojau pradėkite šį svarbų apšvietos 
darbą. Rašydami kontesto reikalu adresuokite:

“Laisvė,” 427 Lorimer St Brooklyn, N. Y

m■
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Clevelando Kronika
Iš Paminėjimo 5-20 Metų Ko
munistų Vadui Williamsonui

Rugsėjo 17 d. gražiame ir 
erdviame Vagabond Room, 
10550 Euclid Ave., buvo su
rengta bankietas pagerbimui- 
paminėjimui komunistų vado 
John Williamsono darbuotės 

* 5-kių metų Ohio valstijoj ir 
20 metų komunistiniame ju
dėjime. Tai buvo viena iš 
įspūdingiausių ir gražiausių 
sueigų - vakarų. Tik gaila, 
kad nors vieta buvo erdvi, bet 
visų svečių negalėjo sutalpinti, 
ypatingai tų, kurie pasivėlavo 
su įsigijimu bankieto bilietų. 
Svečių buvo arti 500. Nema
žai jų nepartijiečiai: CIO., 
ADF. unijų vadai ir kiti pa
žangūs inteligentai, tarpe jų

♦ laikraštininkai.
Sveikinimo Telegramos— 

Pirmutinė iš Ispanijos

Toast masteris d. Andrew 
Onda pirmiausiai paprašė vi
sų pasisotinti skania vaka
riene. Vėliau vedė vakaro 
programą, kuri buvo labai tur
tinga sveikinimais d. John 
Williamsono. Pirmutinė tele
grama buvo nuo d. Stan iš lo
jai istų tranšėjų — Ispanijos, 
kuris varde būrio clevelan- 
diečių sveikino Ohio Komunis
tų vadą ir jų mokytoją, lin
kėdami ilgiausių metų buda- 

’ vojime Komunistų Partijos.
Kita telegrama — nuo sužeis
tų clevelandiečių lojalistų ve
teranų iš St. Lukes ligoninės. 
Jas svečiai priėmė griausmin
gais aplodismentais ir atsisto
jimo pagarba. Toliau buvo de- 
sėtkai telegramų nuo įvairių 
komunistų vadų darbuotojų, 
kaip Amerikos, Kanados, Me
ksikos ir kitų šalių.
Ispanijos Komunistų Atstovas 

Sveikino Williamsoną

Drg. Louis Puora, Ispanijos 
Komunistų Partijos politinio 
biuro narys, sveikino Ohio 

/komunistus John Williamsono 
pagerbimo progoje. Tarp kit
ko, jis reikšmingai pasakė: 
“Varde Ispanijos žmonių ir 
Komunistų Partijos į tūkstan
čių amerikiečių užklausimus 
atsakau, kad fašizmas mūsų 
šaly bus sumuštas!” Toliau sa
kė : “šiądie Ispanijoj mes visi 
susivieniję į neperlaužiamą 
sieną prieš fašizmą, komunis
tai, socialistai, anarchistai, re- 
publikonai ir kiti, šita vieny
bė sutrėškė ir išnaikino parda- 
vikus trockistus, tarnus gen. 
Franko. Greitai mūsų šalis at
leis namo visus liuosnoriu’s, jų 
tarpe ir amerikiečius, kuriem 
mūsų liaudis yra be galo dė- 

< kinga už jų pagelbą sunkioje 
valandoje.”

Gale dadūrė: “Dirbkite, 
kad greičiau būtų nuimta blo- j 
kada Amerikoj; kaip grei
čiau mes galėsime įsigyti dau
giau ginklų, taip greičiau 
Franco su Hitlerio ir Mussoli- 
nio parama bus sumuštas ir 
mažiaus reikės aukų' padėti 
toje kovoje.”

Drg. Louis Puora buvo su
tiktas didele ovacija ir jo kal
ba buvo lydima jaudinančiais 

’aplodismentais.
Kiti Programos Svarbūs 

Dalyviai

Drg. Stachel, J. V. Komu
nistų Partijos pol. biuro se
kretorius, sveikino William- 
soną ir pasakė labai svarbią 
prakalbą iš šiandieninės pa
saulio pritvinkusios karu pa
dėties. Pastebėjo netikėti ka
pitalistinių didlapių aiškini
mui apie Sovietų Sąjungos at- 
sinešimo “aiškinimą” linkui 
Čechoslovakijos. Jo prakalba 
buvo politinė pamoka, kaip 
žiūrėti į šiandieninius pasau
lyje dalykus.

Kalbėjo d. Gebert iš De
troito, kuriam kartu teko dirb
ti su d. Williamsonu Chicago- 

< je. Jis pranešė linksmą žinią, 
atsteigimą vienybės Apvieny- 
toj Automobilių Darbininkų 
Unijoj. Tas pranešimas buvo 
sutiktas su didele ovacija.

Young iš Pittsburgho, san
draugas Williamsono, atžymė- 
jo pažangiečių laimėjimą Pa. 
valstijoj, tai apvienijimą CIO

- ir AFL, sudarant miliono or
ganizuotų darbininkų spėką 
dėl išrinkimo pažangių kandi

datų jų valstijoje.
Jack W. Raper Kalba1

Kalba-sveikina laikraštinin
kas humoristas “Cleveland 
Press” Jack Raper. Pasisako, 
kad jis atstovauja seną *jau 
atgyvenančią ideologiją, o ko
munistai naują. Taipgi eida
mas bankietan manęs jame 
rasiąs tik “foreinerių,” kurie 
nemoka angliškai kalbėti ir 
dinamitu bei peiliais ir bom
bomis apsikaišioję šoka. Bet 
jo nuostabai išėjo atbulai. 
Net jis seną švarką apsivil
kęs eidamąs į bankietą, bijo
damas, kad gero iš jo komu
nistai neatimtų. Bet kur tik jis 
pasisukąs su savo manymais 
apie komunistus, atbulai išei
na. Priduria: “Tiesa, čia kal
bėjo vienas “forneris” ispaniš
kai, bet aš linkėčiau, kad mes 
mokėtume taip kalbėti angliš
kai, kaip jis kalbėjo ispaniš
kai.” Už tą ir kitus išsireiški
mus Raper gavo gaurių ploji
mų.

Dar visa eilė unijų vadų, 
kaip CIO., taip ADF sveikino 
Williamsoną ir linkėjo jam 
ilgų metų darbuotis jo idėjos 
darbe. Veik visi priminė gi
lią pagarbą komunistų vadui 
už jo širdingą kooperaciją 
darbininkų ekonominių kovų 
—streikų—reikale.

Drg. Williamsono Kalba

Jis perbėgo 5 metų darbi
ninkų darbuotę Ohio valstijoj. 
Kokia ji buvo ir kaip susidė
jo “Šis periodas,” sako d. Wil
liamsonas, “Ohio valstijoj bu
vo unijų budavojimo laikotar
pis. Tuo laiku išaugo galin
gos unijos: plieno, automobi
lių, gumos pramonėse. Darbi
ninkų susipratimas ir politinis 
protavimas žygiuoja kartu su 
visos šalies pažangiąja eisena. 
Komunistai visuose darbuose 
dirba nuoširdžiai. Pažangos 
būriai auga. Paliudija gub. 
Davey sumušimas nominacijo
se. Bet dar nebaigtas darbas. 
Reikia, kad CIO., ADF., gelž- 
keliečių unijos ir visi pažan
giečiai, labiau sujungtų ir 
tvirčiau suburtų ir apvienytų 
savo jėgas; be tokių pastangų 
Ohio reakcionieriai nebus su
mušti !”

20 Metų Atgal ir Dabar

Drg. Williamsonas pažvelgia 
į' savo pradžią revoliucinio 
veikimo šioj šalyj. Tai buvo 
laikai Rusijos darbininkų lai
mėjimo ir tų laimėjimų išlai
kymo periodas. Jam tenka da
lyvauti ir tverti Sovietų Rusi
jos Draugų komitetus. Rusijos 
darbininkam ir valstiečiams 
nuvertus carą ir kovojant su 
kontrevoliucija ir intervencija, 
reikalinga buvo viso pasaulio 
darbininkų parama. Tame lai
kotarpy j dr. Williamsonas pra
deda veikti komunistiniam ju
dėjime. Jis sako: “Su dideliu 
džiaugsmu lyginu dabartį su 
ta praeičia, kuomet reikėjo 
ginti Sovietų šalį. Tuomet So
vietų Sąjungai buvo, reikalin
ga viso pasaulio darbininkų 
parama, kad išlaikius Spalių 
revoliucijos laimėjimus. Da
bar po tokio trumpo laiko, tik 
po 20 metų, darbininkų šalis 
ne tik kad nereikalauja tokios 
paramos, bet yra neginčija
mas faktorius ir gynėja pasau
lio taikos (griausmingas ilgas 
plojimas). Į 20 metų išaugo 
tokia milžiniška darbininkų 
tvirtovė, kuri padeda gintis 
nuo fašistų užpuolikų Ispani
jai, Chinijai teikia paramą, ir 
čechoslovakijos kovoje prieš 
Hitlerį Sovietų Sąjunga išpil
dys savo žodį.” (Dar didesnis 
plojimas).
Budavokime Partiją, Unijas, 

Spaudą

Užbaigdamas savo reikš
mingą kalbą, d. Williamsonas 
ragino partijiečius budavoti 
partiją, unijas ir pažangiąją 
spaudą. Podraug svečiams ne- 
partijiečiams priminė, kad jie 
taipgi dirbtų budavojime uni
jų ir skleidime spaudos.

Šis bankietas vieną dalyką 
aiškiai*parodė, tai Komunistų 
Partijos įtakos augimą Ame
rikos pažangiose masėse. Są
žiningi unijų darbuotojai-bu- 
davotojai, kurie policijos ir

mušeikų randus nešioja ant 
savęs, komunistuose mato ge
riausius sądraugus kovoje 
prieš bendrą priešą—išnaudo
tojus. Jie komunistų nesibijo. 
Draugauja su jais. Be jokio 
prašymo aukų sudėta bankie- 
te

Šašas ant Darbininkų Judėjimo Kūno

$425.

Philadelphia, Pa
Sekančių Rinkimų Kampanija

^Lapkričio 8 d. įvyks šalies 
kongreso balsavimai: rinks se- 
natorius-kongresmanus ir kitus 
valdininkus. Lietuviams,gyve
nantiems Philadelphijoj, yra 
svarbu žinoti apie užsiregistra
vimą ir balsavimą.

Didžiuma lietuvių darbinin
kų, smulkių biznierių, įvairių 
■profesionalų pasirengę balsuoti 
už demokratinį frontą—Roose- 
veltinių demokratų partiją. Vi
sokios partijos, organizacijos, 
nusistatę už demokratinį vie
ningumą, balsuos bendrai. Tik 
keletą galima sutikti lietuvių 
smulkių biznierių, kurie nusi
teikę balsuot už republikonų 
reakcionierius, turėdami ome- 
nyj, kad tas juos paliuosuos 
nuo taksų. Jie mano, jei juos 
paliuosuos nuo taksų, o juos 
uždės ' ant darbininkų visuome
nės, tai jų biznis pagerės. Tai 
klaidinga mintis. Juo darbinin
kų būklė blogėja, tuo dar la
biau smulkūs biznieriai ban
krutuoja. Atsiminkit jūs Hoo- 
verio laikus! Ne vieno smul
kaus biznierio pinigus nunešė 
bankuose; tūkstančiai smulkių 
biznierių subankrutavo; tūks
tančiai farmerių subankrutavo.

Kietakakliai republikonai ne- 
sitaiko prie skirtingų dabarti
nių aplinkybių, jie senoviškai 
kitų kaštais nori prisiplėšti pel
nų tiesioginiu ir netiesioginiu 
išnaudojimu. Ką jau bekalbėti 
apie smulkius biznierius, kurie 
jiems visai neapeina.

Šiuo laiku toki balsuotojai 
turėtų atsiminti, kad pasaulyj 
situacija yra skirtinga, kas bu
vo 25 ar 30 metų atgal. Nebuvo 
tokio skubaus gaminimo, tokios 
aukštai ištobulintos technikos- 
industrijos. Niekas nesuderins 
su tų laikų padėčia. Republiko
nai darbo visuomenei nieko ne
galės palengvinti, nes jų plat
forma aiškiai pasako palaikyt 
trustus-monopolius; stiprint di
dįjį kapitalą; prispausti varto
tojų visuomenę. Pagaliaus jie 
pasirengę įvykdyti fašizmą šioj 
šalyj, jei jie laimėtų. Jie jau 
dabar turi sukėlę milionus do
lerių papirkti kiekvieną balsuo
toją, kuris paduos už juos bal
są. Jie nusitarė mokėt po $7 
už kiekvieną balsuotoją. Lietu
viai, būkit atsargūs.

Pasveikinimas “Laisvės” 
Savo Šeimos

Senas “Laisvės” skaitytojas 
drg. A. Laurinavičius, 444 N. 
Darien St., Phila., sutinka ma
ne ant L. D. S. 5 kp. pikniko, 
įvykusio 25 d. rugsėjo, ir sako: 
“Štai, dr. Smitai, šiandien su
kanka mano laimingų vedybų 
25 metai, su kuriais sveikinu 
savo šeimą ir dienraštį “Lais
vę,” aukaudamas vieną dolerį 
presui. Geresnio pasveikinimo 
nerandu.”’ Tai labai sąmonin
gas drg. A. Laurinavičiaus pa
sveikinimas. Tai smagi ir lai
minga šeima, kuri vieningai rė
mė mūsų judėjimą. Vietoj duo
ti per radio ar kitokius be ver
tės pažymėjimus, tai drg. Lau
rinavičius visiems gerą pavyz
dį duoda, pasveikindamas savo 
klasės spaudą.

“Laisvės” Pikniko Stalai 
Išardyti ir Sukrauti

Rugsėjo 25 d., ant pikniko, 
buvom susitarę iš ryto atlikti 
šį darbą. Nesmagu priminti. 
Buvo garsinta per du sykiu 
“Laisvėje” ir buvo pranešta at
virutėmis, kad draugai susirin
ktų į paskirtą vietą. Atvyko tik 
draugai Merkis, Gružauskas ir 
aš; kiti nepasirodė. Mes 3 drgg. 
išardėm, vinis ištraukėm ir 
farmeris Mikolaitis pagelbėjo 
suvešt į vietą. Mes 3 sunkiai 
nusidirbom. Prie sukrovimo pa-tų.

fašistuojantį ele- 
valstijoj. 
Francisco 
prezidentą

Pernai 
centro 

Jack

Santa Barbara, Cal.—Šiame 
mieste dabar laikoma Ameri
kos Darbo Federacijos Cali- 
fornijos valstijos konvencija. Į 
šią konvenciją veik kas metai 
suvažiuoja apie tūkstantis de
legatų iš visų valstijos kam
pų nuo įvairiausių unijų, kad 
išduoti metinę atskaitą ir ap
tarti bėgančius reikalus darbi
ninkų šioj valstijoj. Vieton 
to, čia kas metai tose konven
cijose kyla visokiausių nesusi
pratimų tarpe pažangiųjų ir 
Vandeleur pasekėjų, kurie pil
nai palaiko 
mentą šioj 
meta San 
komiteto
Shelley taip sumušė, kad de
legatas išgulėjo keletą savai
čių ligoninėj. Šįmet kol kas 
dar to nepasikartojo, bet Van
deleur politika vedama pilnu 
maštabu kuobjauriausioj for
moj.

Vandeleur, kad suskaldyti 
darbininkų balsus, su savo 
klika išstatė kandidatą Da
niel C. Murphy prieš senato
rių Culbert L. Olson nomina
cijų dieną. Culbert L. Olson 
naminacijas laimėjo didele di
džiuma balsų, taip, kad Van
deleur pastatytas kandidatas 
Daniel C. Murphy pats save 
išsibraukė. Dabar šioj konven
cijoj apie du šimtai progre
syvių delegatų pridavė rezo
liucijas ir reikalavo, kad kon-

4
vencija užtvirtintų Olsono 
kandidatūrą į gubernatorius 
Californijoj. Pats kandidatas 
Olson kalbėjo konvencijoj ir 
prižadėjo būdamas gubernato
rium remti visą progresyvį 
darbininkų judėjimą. Bet( 
Vandeleur, taip sakant, tik; 
nusispjovė ant Olsono kalbos, Į 
ir kada atėjo rezoliucija už
tvirtinti kandidatų surašą dėl 
ateinančių rinkimų, konvenci
jos pirmininkas Haggerty pa
sakė, kad ši konvencija ne
užtvirtina nė jokio kandida
to.

Vandeleur savo elgėsiu pa
sirodė, kuo jis yra ir kam jis 
tarnauja. O dabar turėtų būti 
aišku it. pamoka daugeliui 
unijistų ne tik Californijoj, 
bet ir kitose valstijose, kur 
link eina Amerikos Darbo Fe
deracija ir veda savo pase
kėjus. Tai yra faktai ir turi 
būt keliami viršun darbai to
kių vadų, kaip Vandeleur.

Progresyviai delegatai statė 
savo kandidatą G. Kid'wtell į 
valstijos Federacijos sekreto
riaus vietą (šią vietą dabar 
užima Vandeleur). Čia pro
gresyviai vėl pralaimėjo; reiš
kia, vėl ant metų laiko tas 
pats šašas pasiliko ant darbi
ninkų kūno. Pacific.

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje.

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Pruseikos knyga.

KAINA TIK 15c
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U.- S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Ją galite nusipirkti iš “Laisvės.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

I
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Baltimore, Md
REIKALE AMALGAMEITŲ 

RŪBSIUVIŲ UNIJOS

Lietuvių Skyriaus 218 
sirinkimas įvyko rugsėjo 
d. Susirinkimas buvo

SU- 
21

ne
skaitlingas, bet dalykus svars
tė gyvai.

Iš pereito susirinkimo už
rašų nieko nebuvo svarstytina. 
Iš Pildomosios Tarybos veiki
mo taipgi nieko nesvarstyta. 
Tiktai pranešė, kad yra ren
giamas “bull-roast” spalių 9 
d., Arin Parke. Tikietas 50 
centų ypatai.

Po tam biznio agentas Liui- 
za (?—Red.) išdavė rapor
tą iš savo teritorijos darba
viečių. Paaiškėjo iš raporto, 
kad visur darbdaviai reika
lauja nusileidimo. O pas Ma
linauską, kur dirba iš New 
Yorko darbą, pats Blumber- 
gis nuleidęs 15 centų ant ži- 
pono, dėU padengimo lėšų 
kontraktorių ir darbdavio, ku
ris nusiskundė, būk jis turįs 
nuostolių duodamas darbą j 
Baltimorę.

Tai, žinoma, netiesa, ir 
darbininkai neturėtų daryti 
jokių nusileidimų./

Prie pabaigos jbuvo nutar
ta užklausti Board of Direct
ors, dėl ko jie daro nusilei
dimus, nes ir taip darbinin
kai mažai uždirba.

Vienas dalykas negeistinas 
ir iš darbininkų pusės, tai tas, 
kad kai kurie iš jų tveria 
kliubus unijos viduje. Toks 
kliubas jau egzistuoja kišeni
nių tarpe. Jie laiko susirin
kimus ir daro tarimus. Gal 
juos paseks rankoviniai ir kal- 
nieriniai.

Draugai, man atrodo, kad 
taip negerai! Tai juk skaldy
mas darbininkų spėkų. Jeigu 
mes negalime išlaimėti visi 
kartu veikdami, tai kaip ga
lima laimėti mažai grupelei ? 
Mes turime laikytis vienoje 
unijoje, turime reikalauti pa
gerinimų ir suprasti unijos 
principus. Visi už vieną, vie
nas už visus. Tiktai taip ką 
nors galėsime laimėti.

K. M.

Nuo Redakcijos. Atleisite, 
kad ilgesnius išvedžiojimus 
turėjome apleisti. Kai kurios 
vietos mums buvo neaiškios.

Kiek vi e nas miestas i v 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

gelbėjo vėliau, atvažiavę: Va- 
lanta, Butvilą, Palėpis, Mic
kus, Baranauskas. Kaip ten ne
būtų, stalai silsisi iki kitų me- 

A. ,7. Smith.

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisvės” naudai

KONCERTU
žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės tnalonaus 
pasitenkinimo.

Įvyks sekmadienį

Lapk. 6 Nov.
Rengėjai prašo šios apylin
kės organizacijų tą dieną 
nerengti ir jų narius kvie
čia dalyvauti šiame koncerte.

Koncertas Bus

Lietuvių Salėje
E ir kampas Silver Sts.
SOUTH BOSTON, MASS.

Prašome visos apielinkės 
pirmeiviškosios lietuvių vi
suomenės įsitėmyti dieną ir 
vietą šio koncerto ir stengtis 

jį pamatyti.

S
 CHRONIŠKOS 

LIGOS
KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 

ir SKILVIO LIGOŠ, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ii' kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo*ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami,
Už Nebrangų Atlyginimą ,

9

' IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZIN'S
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avo. ir Irving Place
A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

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

GARSINKITES “LAISVĖJE”

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių 
Iš senų padarau 
nauju? paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

ir pavienių.

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

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

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

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

■Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugitį, sen- 
ivičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių 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.

I \ *
j Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.

Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
%
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RESTAURANTAS

RYTAIS SKANIAUSIA KAVA

* Brooklyniečio O’Malley vai
ruojama mašina užmušė nepa
žįstamą vyrą prie 3rd Avė.

Įvykus nesusipratimui 
sumaišytų signalų, pervaža 
ry Murray smogė į doką 
St. George, Staten Island,
vaza smarkiai sukrėsta ir 5 
leiviai sužeista nelaimėj.

atlaiko fašizmo atakas, 
reikalauja iš NAUJIENA DĖL VISŲ

PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

dėl
Ma- 
prie I 
Per-i 

ke-
RENGKITES DALYVAUT DIDŽIAJAME 

ISPANIJAI REMT MITINGE
Didžiųjų kapitalistinių vals

tybių valdžiose esanti žmonės 
daro vis daugiau nusileidimų 
fašizmui, stiprindami jį. Ta
čiau nežiūrint to visko, Ispa
nijos liaudis didvyriškai gina
si ir
Tas, be abejo, 
jos begalinio pasiaukojimo, iš
tvermės.

Surėmus visas pajėgas at
mušimui fašizmo karo fronto, 
fašistams iš oro atakuojant ir 
ardant ramius Ispanijos mies
tus, Ispanijos liaudžiai mažai 
telieka jėgų ir galimybių bu- 

• davot savo gyvenimą užfron- 
tyje: pagamini maisto ir dra
bužių, taipgi reikalingiausių 
medikamentų, kurie dabar

Iš Mikui Petrauskui 
Pagerbt Vakaro

Komiteto Miko Petrausko 
Kūriniams Leisti suruoštas 
Miko Petrausko pagerbimui 
spektaklis - koncertas, perei
tą sekmadienį, praėjo gražiu 
pasisekimu kas liečia išpildy
mą programos. Publikos rei-

Apie 
tilps

š.

Progr.

MIRĖ

ŠOKIS APSIMOKĖS

Aukų
graborius J. Garšva.

DINGO BENAMĖ MOTINA

kuriuo- 
ir sau- 

likusius
Lincol-

ko- 
yra

ap- 
at-

me- 
ant-

daly- 
Kava- 

Klimaitė,

tikslui 
pasam- 
ir par-

Adre-
12th

priėmė Wo- 
bute nakvynę.
7 savo vaikus 
du patalpinus

Dešimties kavalkų progra
ma, neįskaitant publikos išrei
kalautų priedų, buvo sudary
ta išimtinai iš Miko Petraus
ko kūrinių. Vadovybėje pasi- 
rįžusių ir gabių artistų, kom
pozitorės B. L. šalinaitės ir 
artisto Jono Valenčio, kiekvie
nas programos punktas 
dyta gražiai, įspūdingai, 
tai platesnis aprašymas 
Meno Skyriuje.

Programos išpildyme 
vavo sekami: Lilija 
liauskaitė, Aldona
brooklynietės, ir Nelė Statke- 
vičiūtė iš Philadelphijos^ solo 
dainomis; Antanas Novikas, 
Juozas Sukackas, Jonas Gry
bas ir Vytautas Brundza su
darė vyrų kvartetą; Vytau
tas Dvarackas iš Newark o 
griežė smuikos solo; Juozas 
"Sukackas ir Pranas Pakalniš
kis—duetą.

Operetės “Birutė” pirmo 
veiksmo perstatyme žymesnė
se rolėse dainavo-vaidino Ma
rijona Strumskienė, Juozas 
Sukackas, Stasys Kažemėkas, 
Feliksas Morkus, Pranas Pa
kalniškis, Jonas Valentis; ma
žesnėse: Niek Pakalniškis, Jo
nas Gužas; jaunime, kurį su
darė Aidbalsiai: Birutė Ka- 
lakauskaitė, Aldona Žilinskai
tė, Marytė Brown. Malvina 
Sukoskytė, Adelė Pakalniškie
nė, Amelija Jeskevičiūtė, Al
dona Klimaitė, Antanas Novi
kas, Jonas Grybas, Vytautas 
Brundza.

Pirmininkavo K. Petrikienė, 
komiteto pirmininkė. Buvo 
pasižadėjęs ir skelbtas, kal
bėsiant, bet nepribuvo Kl. 
Jurgelionis. Kalbėjo R. Miza- 
ra, trumpai apibūdindamas, 
kuo buvo lietuviams velionis 
Petrauskas ir pakviesdamas 
susirinkusius prisidėt kas 
kiek išgali prie išleidimo Mi
ko Petrausko kūrinių, kuomi 
geriausia bus -galima įamžinti 
velionį kompozitorių,
surinkta su virš 40 dolerių. 
Stambesnėmis aukojo sekami:

Inžinierius Gabrėnas $10.
P dolerį: D. M.* šolomskų 

šeima, dr. A. Petriką, A. Ma
linauskas, dr. J. J. Kaškiau- 
čius, šaliniai. M. Baltulioniūtė 
75c.

Po 50c: A. Trepkus, A. 
Osteika, J. Weiss, J. Ažius, 
Mr. Tamsonas, S. Sasna, Ma
želiai, M. Simonavičius, J. 
Zablackai, Bieliauskienė, V. 
Paukštys, Pivariūnas, A. Rai
nienė. K. Kreivėnas 30c.

Po 25c: R. Mizara, B. Nas- 
tauskas, J. Gasiūnas, U. Bag
donienė, Ig. Bėčis, K. Milius, 
J. Siurba, B. Ivonis, V. Če
pulis, Basanavičiūtė, Daukan
tas, P. Bieliauskas, Paukštie
nė, Lisajus, Navickiene.

Rep.

sunaudojama tonais.
Artėjant žiemai, kuri 

panams jau yra trečia karo 
žiema, jų padėtis ypatingai 
sunki. Dėlto ir amerikie
čiams Ispanijos rėmėjams dar 
kartą reikia stipriai suremti 
pečiais ir suteikti kuo dau
giausia paramos, kad mūsų 
siunčiamasis laivas ne tik bū
tų prikrautas pašalpa, bet kad 
greitu laiku galėtume pradėt 
lioduot ir kitą laivą.

Apie vėliausius įvykius Is
panijoj, apie amerikiečių lai
vo pasiuntimo kampaniją, 
taipgi apie sumanymą 
p a s a m d y t laivą parve
žimui amerikiečių liuosnorių 
bus plačiai aiškinama masi
niame mitinge, kuris įvyks šį 
trečiadienį, spalių 5-tą, milži
niškoj Madison Square Gar-

8thden salėj, 50th St. ir 
Ave., New Yorke.

Reikia tikėtis, 
viai, kurie masiniai darbuoja
si Ispanijos rėmimui, prisidės 
ir prie šio mitingo sėkmingu
mo pranešdami apie jį vi
siems neskaitantiems darbi
ninkų spaudos ir patys skait
lingai dalyvaudami mitinge.

kad lietu-

20,000 Newyorkieciy Mar- 
šavo Čechoslovakijai 

Remt Parade
Virš 20 tūkstančių newyor- 

kiečių maršavo ir mažiausia 
bent 30 tūkstančių tėmijo nuo 
šalygatvių ir audringai svei
kino maršuotojus ant greitų
jų sušauktame čechoslovaki
jai gelbėt parade iš Madison 
Square Parko į Columbus 
Circle, pereitą šeštadienį.

Parado priešakyje ėjo'Ame
rikinės Taikos ir Demokrati
jos Lygos komitetas, kuris rū
pinosi surengimu parado, 
taipgi būrys tautiškais rūbais 
pasirėdžiusių čechoslovakų, 
nešini čechoslovakijos vėlia
vomis, aprištomis gedulio 
ženklais. Visa tai darė nepa
prastai jaudinantį įspūdį.

Maršavime organizuotai da“ 
lyvavo eilė unijų ir masinių 
organizacijų. Kaipo organiza
cijos, skaitlingiausia pasirodė 
Kailiasiuvių Unija,
Moterų Tarybos, K. Parti j a- 
Lygiečiai, ir pačių čechoslo
vakų organizacijos. Toks 
skaitlingas jų pasirodymas 
ant greitųjų suruoštame para
de rodo jų disciplinuotą or
ganizuotumą, pasire n g i m ą 
greitai mobilizacijai kiekvie
nu svarbiu klausimu.

Gražus būrys Lincolno Bri
gados Veteranų sutiko audrin
giausi sveikinimą už visus bū
rius. Daugelis jų padėję sa
vo sveikatą kovoj prieš fa
šizmą, dar nesijaučia pavar
gę, pasiramsčiuodami lazdelė
mis, sužeistomis kojomis ište
sėjo maršuot 2 mylių kelionę 
protestui prieš užgrobimą, su
naikinimą Čechoslovakijos.

Lietuvių irgi maršavo šian 
ir ten išsimėtę pavieniai, po 
kelis, grupelėmis. Negerai, 
kad neturėjome savo iškabų, 
nėjome organizuotai. Kas ži
no, Klaipėda-Lietuva gal bus 
sekama Hitlerio programoj ir 
lietuvių pasirodymas organi
zuotai, kada buvo čechoslo
vakijos eilė, padėtų gaut dau
giau kitataučių prie i autos Lie
tuvos gynime.

Paradas baigėsi Columbus 
Circle su prakalbomis ir svei
kinimais nuo daugelio žymių 
asmenų. Tarpe kitų, skaityta 
sveikinimas nuo majoro La-, 
Guardijos, gubernatoriaus 
L e h m a n o , Miesto Tarybos 
prezidento Morriso, taipgi nuo 
unijų viršininkų: Luigi Anto- 
nini, Louis Hollander, A. Phi
lip Randolph.

Demonstrantai liūdnai iš
klausė nuo Vladimir S. Hur- 
ban, čechoslovakų ministerio, 
sekamą telegramą:

“Mes buvome apleisti. Mes 
turėjome nusileist keturioms 

didžiosioms valstybėms ir mil
žiniškai militariškai jėgai. 
Čechoslovakų tauta neatsiža
da savo garbės ir sutinka šią 
tragediją liūdnai, bet su sti
priu nusistatymu mobilizuot 
visas kūrybines jėgas, kurios 
užtikrins jai laisvą gyveni- 

>> mą.
Maršuotojų, taip ir kalbėto

jų pasipiktinimas ne tik gro
biku Hitleriu, bet taip pat 
pardavikais — čechoslovakijos 
buceriais — Chamberlaįnu ir 
Daladieriu buvo ryškus visoj 
parado ir demonstracijos ei
goj. Kiekvienas paminėjimas 
jų vardo iššaukdavo “vilko 
saliutą.”

Kaip į tą išdavystę žiūri 
Anglijos ir Francijos liaudis, 
gerai 
beth 
anglė, 
laino 
britų
Anglijos 
Chamberlaino.”

atvaizdavo p-lė Eliza- 
Shields-Collins, jauna 
sakydama: “Chamber- 
išdavystė neatstovauja 
liaudies nusistatymo, 

liaudis neremia

Biznieriai Rems ADP 
Kandidatą

Valstijos 
prasidėjo 
smulkūs

D. Partijos kandida- 
šiuose rinkimuose, 

kandidatu

Išvakarėse Am. Darbo Par
tijos New Yorko 
konvencijos, kuri 
pereitą pirmadienį,
Queens County biznieriai pa
skelbė sudarę komitetą remt 
Am.
tams

Jų svarbiausiu 
yra O’Azzara, 32-21 — 101st 
St., Corona, kuris yra oficia- 
lis ADP kandidatas ir patsai 
iš užsiėmimo biznierius, gro- 
serninkas per 11 metų. Jis 
sako, kad jis griežtai laikysis 
Naujosios Dalybos, nes apylin
kės biednuomenei gaunant 
WPA čekius ir groserninkams 
pasidarė lengviau verstis.

Be abejo, ir kitų apylinkių 
biznieriai pasielgs taip pat, 
kaip pasielgė ųueensiečiai.

Kampanija Parvežt 
Visus Veteranus

Susidaręs žymių žmonių 
mitetas, kurio priešakyje 
Mr. Langdon Post, buvęs New 
York o Miesto butų komisionie- 
rius, skelbia specialį vajų su
kelt $150,000 fondą, 
mi galėtų greit, gerai 
giai parvežt visus 
Amerikos liuosnoriuš, 
no Brigados narius.

Kalbama, kad tam 
reikėtų užčarteriuot _ 
dyt vieną gerųjų laivų 
vežt visus kartų.j

William Jurgielski, 20 
tų amžiaus, gyvenęs po 
rašų 597 Flushing Ave., 
Brooklyn, N. Y., mirė spalių 
1. Bus palaidotas trečiadienį, 
spalių 5, Holy Trinity kapinė
se. Pašarvotas namie. Grabo- 
ryste rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Mary Dovidowsky, 55 me
tų amžiaus, gyveno po ant
rašu 73 Granite St., Brooklyn, 
N. Y., mirė spalių 1. Bus pa
laidota trečiadienį spalių 5, 
Mt. Olivet kapinėse. Pašarvo
ta namie. Graboryste rūpina
si graborius J. Garšva.

Prasidėjo Darbininkų 
Mokykla

Pirmadienį prasidėjo Dar
bininkų Mokyklos klasės. 
Pirmą sezono dieną numaty
ta buvo turėt pirmas pamo
kas ‘28-niom iš 110 per savai
tę būsimų klasių.

Registracija tęsis per visą 
šią savaitę nuo 10 • ryto iki 
10 vakaro kas dieną, 
sas: Room 301, 35 E. 
St., New York 'City.

Kavai užliejus liepsną, 
vos neužtroško policistas 
fney ir jo žmona su 2 
kais. Kaimynai išlaužė duris 
ir rado visus be sąmonės.

gasu
Gaf-
vai-

Lankėsi “Laisvėje” Sugrįžusi 
iš Lietuvos Mickevičienė
Pereitą savaitę sugrįžo iš 

Lietuvos d-gė P. Mickevičiene, 
iš Montello, Mass. Ji ten iš
gyveno apie keturis‘mėnesius. 
Ilgiausiai buvo Subačiaus apy
linkėje. D-gė Mickevičienė 
sakė, kad jai išvykstant iš 
Lietuvos, žmonės labai karo 
bijoję, . ypačiai Klaipėdos 
žmonės. Lietuvoj, sakė ji, pa
daryta pažanga, palyginus su 
tuo, kai ji Lietuvą paliko 
(prieškariniais laikais).

šeštadienį d-gė Mickevičie
ne su visa savo šeima (vyru, 
abiem dukrelėm, dainininke 
Adele ir Bunne, taipgi abiem 

užėjo “Laisvės” 
čia apžiūrėjo jos 

Visa šeima

žentais)
įstaigon ir
mašinas ir namą.
buvo atvažiavusi susitikti d-gę
Mickevičienę.

Draugai Mickevičiai yra ge
ri laisviečiai.

NAUJA “RAUDONUMO” 
PASAKA

Queens prezidentas Harvey, 
tos apylinkės gyventojams ži
nomas lenktyniuotojas su Jer
sey City majoru Hague už 
hitleriuko titulą, turi naują 
“išradimą.Jis sako, kad vi
sos partijos, kas reiškia ir re- 
publikonų su demokratais, 
esančios dominuojamos ko
munistų.

Mat, nei viena iš senų par
tijų jo nenominavo, tad jis 
susidarė savo neva veteranų 
partijukę, kurios tikietu jis 
kandidatuosiąs į gubernato
rius.

M. SIMONAVIČIAUS 
GRAŽI AUKA

Penktadienį buvo surengtos 
prakalbos čechoslovakijos rei
kalais, kur kalbėjo ir H. Jag
minas, vienas iš “Vilnies” re
daktorių. Po prakalbų atėjo 
prie pagrindų d. M. Simona
vičius, kuris užlaiko gražią 
užeigą 426 S. 5th ir Keap 
Sts., ir paaukavo $2 “Vilnies” 
reikalams ir $3 Ispanijos liau
dies kovoms. Tai gražus pa
žangaus biznieriaus pavyzdis. 
Ačiū už auką! D. M.

Nusižudė Elektristas 
Kontraktorius

G. F. Busch, elektros inžinie- 
rius-kontraktorius, / nusižudė 
pereitą šeštadienį. Jisai buvo 
žinomas daugeliui lietuvių, nes 
turėjo savo ofisą lietuviais ap" 
gyventoj apylinkėj, 524 Grand 
St., Brooklyne. Tarp jo ir gyve
nimo jau nuo senai buvus ne
santaika — jis jau bandęs nu- 
sižudyt pereitą vasarą, bet ne
pavyko, buvo išgelbėtas, tačiau 
dabar prisitaikė savo gyvybę 
užbaigt.

šokiai, sakoma, visada 
simoka sveikos mankštos

šį sekmadie- 
apsimokės ir 

bus vienas
už kurį Mo-

žvilgiu. Tačiau 
nį vienas šokis 
dar kitaip. Tai 
lietuviškas šokis, 
terų Apšvietos Kliubo baliuje
bus duodama geriausiai šo
kančiai porai dovanos. Vaka
re tikimasi ir daugiau ko.

Moterų balius įvyks spalių 
9-tą, 419 Lorimer St., Brook- 
■lyne. Įžanga 35c. K. N.

Mrs. ^Lilian Doyle, išmesta 
iš nan’ių 34-52—42nd St., As
toria, atsisakė priimt policis- 
tų sukolektuotus $10 šeimos 
pčigelbai, bet 
men’s Shelter 
Ten ji suguldė 
ir sakėsi kitus
pas draugus. Rytą atsikėlus, 
motinos jau nebebuvo. Du vy
riausi vaikai rasti Christie 
Belmon namuose, 451 West 
44th St

Pervažos Sukrėtime 
Penki Sužeista

Išrinko Progresyvų 
Valdybą

Rinkimuose United Shoe 
Workers 13-tos Tarybos, per
eitą šeštadienį, didele didžiu
ma balsų išrinkta progresyvė 
valdyba. Frank MacGrath 
išrinktas finansų sekretorium, 
Isidore Rosenberg manadže- 
rium. Už paduota po virš 
3,000 balsų, prieš, iki 4 šimtų 
su virš.

ŽINIŲ ŽINELES
Jeruzale. — Per tris pas

kutines dienas Palestinoj 
tapo nukauta 106 asmenys 
ginkluotuose susidūrimuose 
žydų ir anglų, iš vienos pu
sės, ir arabų, iš antros.

Roma. — Italijos fašistų 
spauda rašo, kad Italija ir 
Vokietija “išreikalaus” sau 
afrikinių kolonijų (iš An
glijos ir Francijos).

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šį antradienį, spalių 4-tą, 7:30 v. 
vak. “Laisves” salėje, įvyks LDS 3- 
čio Apskr. seno ir naujo komiteto 
narių susirinkimas. Malonėkite visi 
dalyvauti. — J. E. Gužas, Sekr.

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginos arba mote

ries dirbti abelną namų darbą. Gau
na du liuosus vakarus ir kiekvieną 
antrą sekmadienį. Kambarys ant 
vietos. Virti nereikia. Maža šeimyna. 
Reikalaujam rekomendacijų ir nori
me, kad bent kiek amerikoniškai 
kalbėtojų. Šaukite Buckminster 
2-8967, arba kreipkitės pas Chanin, 
184 Clarkson Ave., Apt. 5F, Broo
klyn, N. Y. (231-233)

RANDAVO JINAI
Pasirandavoja 3 arba 4 kambariai 

garu apšildoma, visada karštas van
duo. Kaina: 3 kambariai $25, už 4 
kambarius $30 ir viršaus. 677 Met
ropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. Vie
nas blokas nuo Graham Ave. sto
ties. (229-234)

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarn Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virsima 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
* t

88 Metai Praktikos
522 Bedford Avenue

arti Taylor St., Brooklyn, N. ¥.
Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieni} ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

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.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų 
e Visas maistas geriausios rūšies.
J' KAINOS ŽEMOS

VISOJE APIELINKftJE

J 520 Metropolitan Avė., 
• corner Union

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

NOTARY PUBLIC Tel. 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 mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Antradienis, Spalių 4, 1938

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn, N. Y. J
Avenue •

♦

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras . kamba
rys, užejimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886
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