
Krislai
Kada Lenkija Sprogs. C7 
Puiki Knyga.
Reikia Įsigyti ir Skaityti.
Kai kur Galima 

Susikalbėti.
Nauja “Pabaisa”.

Rašo A. B.

Nepamirškime, kad spa
lių 9 dieną sueina Vilniaus 
praradimo 18 metų sukak
tis. Jį užgrobė Lenkijos po
nų valdžia. Panaši valdžia 
dabar plėšia ir Čechoslova- 
kijos kūno dalį.

Bet ar ilgai Lenkija galės 
džiaugtis užgrobtais kraš
tais ir žmonėmis? Nesinori 
tikėt, kad amžinai sutiks jai 
vergauti septyni milionaį/ 
ukrainiečių, arba trys miJ 
lionai gudų. Arti pusė mįĄ 
liono lietuvių irgi amžinai 
nesnaus. \j

Jaunimas, kuris priklau- 
klauso prie Literatūros 
Draugijos, gauna šiemet la
bai puikią anglišką knygą. 
Drg. Šolomskas susitarė su 
viena išleistuve ir duos 
tiems nariams “Illustrated 
World History”. Tai 1,250 
puslapių gražiais kietais 
viršeliais knyga. Joje telpa 
virš tūkstančio paveikslų, 
piešinių ir iliustracijų.

Paraginkite jaunuolius ra
šytis į Lietuvių Literatūros 
Draugiją.

Lietuvių Komunistų Cen
tro Biuras jau išleido lietu
vių kalboje Amerikos Ko
munistų Partijos, naująją 
“Konstituciją”. Tai geroko 
dydžio brošiūra. O kad tai 
yra nepaprastos svarbos do
kumentas, tai nereikia “Lai
svės” skaitytojams aiškinti.

Ne tik parti j iečiai, bet ir 
šiaip lietuviai turėtų “Kon
stituciją” įsigyti ir susipa
žinti su visa Komunistų 
Partijos struktūra. Pama
tysite, kad jokioj kitoj poli
tinėj organizacijoj nerasite 
tiek daug demokratijos, 
kiek jos yra mūsų revoliuci
nėje partijoje.

Nesenai Brooklyno Darbo 
Partijos prakalbose kalbėjo 
nuo komunistų d. Mizara, o 
nuo katalikų “Amerikos” 
redaktorius ponas Laučka.

Ar žinote, kad jiedu nesi- 
pešė, nesibarė, pasakė kon- 
struktyves, geras prakal
bas?

Ponas Laučka pripažino 
komunistus žmonėmis, no
rinčiais valgyti, apsirengti 
ir smagiai, gražiai gyventi 
—lygiai taip, kaip katalikai. 
Patarė visiems tais dalykais 
bendrai rūpintis.

Taigi, komunistai ir kata
likai gali tam tikrais klau
simais susikalbėti ir bendrai 
veikti.

Mes tą senai skelbiame ir 
raginame.

" • • •
Bet kodėl ponas Laučka 

savo “Amerikoje” vis tebe- 
posmuoja, kad komunistų 
reikia bijotis, kad su jais 
joks bendras frontas negali
mas ir nereikalingas?

Būtų gerai, kad savo pra
kalbos tezius p. Laučka pra
dėtų praktikuoti “Ameriko
je”. * .

Inžinierius ar mechanikas 
Allan Ramsey Wurtele išra
do mašiną cukrinėms nend
rėms nuimti nuo laukų. Iki 
šiol imdavo rankomis. Prie 
tų sunkių darbų Louisiana 
valstijoj daugiausia dirba

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 
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PREZ. ROOSEVELT ATSIŠAUKĖ J DAR
BO FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMĄ AP- 

SIVIENYTI SU CIO UNIJOMIS

Francijos Seimas Užgyrė Valdžios Sąmokslą su 
Nariais, Anglija ir Italija prieš Čechoslovakija y
FAKTINAI TIK KOMUNISTAI SEIME SMERKĖ 

VALDŽIĄ KAIP ČECHOSLOVAKŲ IŠDAVIKĘ

SOVIETŲ SĄJUNGA FAKTINAI JAU 
ATSIMETA NUO SUTARTIES SU 

IŠDAVIKIŠKA FRANCIJA

ROOSEVELTAS RAGINA FEDERACIJA TAIKYTIS SU CIO

Sako, nuo Darbo Unijų Vie
nybės Daugiausia Priklauso 

Gerovė ir Pažanga

HOUSTON, Texas.—Pre
zidentas Rooseveltas atsiun
tė “šiltą sveikinimą” 58-tam 
metiniam suvažiavimui Am
erikos Darbo Federacijos. 
Savo pareiškime suvažiavi
mui Rooseveltas pabrėžė, 
jog darbininkų būklės page
rinimas daugiausiai priklau
sė ir priklauso nuo darbo 
unijų; atžymėjo, kad dar ir 
dabar yra milionai ameri
kiečių, kurie skursta 
permažų algų ir kenčia dėl 
perilgų darbo valandų.

Sykiu prez. Rooseveltas 
išreiškė viltį ir pageidavi
mą, kad šis Amerikos Dar
bo Federacijos suvažiavimas 
“paliktų atviras visas gali
mas duris taikai (su CIO) 
ir pažangai organizuotų 
darbininkų Jungtinėse Vals
tijose.”

Rooseveltas sako, kad jei
gu būtų apvienytas unijinis

dėl

Atrado ir Išgelbėjo Tris Šaunias Sovietų 
Lakūnes, Priverstas Nusileist į Pelkes
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Maskva. — Po devynių 
dienų jieškojimo, tapo at
rastos ir išgelbėtos trys gar
sios Sovietų lakūnės, kurios 
su lėktuvu “Rodina” buvo 
priverstos nusileist į dide
les pelkes tarp tankaus 
miško, už 160 mylių į šiau
rių vakarus nuo Komso- 
molsko, Sibire, netoli Ledi
nių’Jūrų. Dvi lakūnės ras
tos ant lėktuvo sparnų. Tre
čia, matyt, iššokusi para
šiutu, kiek toliau.

Jąsias pamatę, kiti sovie
tiniai lakūnai - j ieškotojai 
visų pirma numetė joms šil
to maisto ir gėrimo thermo 
buteliuose, taip pat šiltus 
drabužius ir gumines val
teles, kuriomis galėtų iš
plaukt iš pelkių. Tuzinai 
lėktuvų ir tūkstančiai žmo
nių planingai j ieškojo tų 
lakūnių.

Jos skrido be sustojimo iš 
Maskvos į Chabarovską. Da- 

negrai.
Mašina viena atidirbs už 

50 žmonių.

Tai progresas! Žmonija 
turėtų pasidžiaugti.

Deja, nauja mašina bus 
pabaisa darbo žmonėms, ku
rie iš cukrinių nendrių suė
mimo pragyvenimą daryda
vosi.

Jie neteks darbo.
Kur jie dėsis?
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darbininkų judėjimas (Dar
bo Federacija su CIO), ta
tai “milžiniškai pakeltų 
aukštyn darbininkų įtaką 
visoj šalyj ir pastotų kelią 
reakcijai, kuri, kitaip, tik
rai padarytų nuoskaudų pa
tiem darbininkam.”

Bet Amerikos Darbo Fe
deracijos sekrtorius-iždinin- 
kas Frank Morrison tyčia 
taip tyliai skaitė Roosevelto 
nuoširdų paraginimą vieny- 
bėn su CIO unijomis, kad 
daugelis suvažiavimo dele
gatų visai negirdėjo prezi
dento atsišaukimo.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green' ’paskui, 
klausinėjamas laikraščių re
porterių, tik nenoromis at
sakė, kad jeigu CIO pagei
dauja vienybės su Federaci
ja, tai CIO turėtų daryt pir
mus žingsnius linkui to. Bet, 
girdi, jeigu pats prez. Roo- 
seveltas • pasisiūlytų/ tarpi- 
ninkaut apvienijimui Darbo 
Federacijos su CIO, tai Fe
deracijos valdyba priimtų 
tą pasiūlymą.

bar jau ne tik lakūnės išgel
bėtos, bet ir jų lėktuvas pa
sirodė sveikas.

Lakūnė vairuotoja šiame 
skridime buvo Valentina 
Grizodubova, atstovė šalies 
Vyriausio Sovieto; kapitonė 
—Paulina Ossipenko ir lei
tenante Marina Raskova.

Marina Raskova, dabar 
viena žymiausių sovietinių 
lakūnų, ypač skrendant “ak
lai”, tik su pagelba instru
mentų, pradėjo mokintis or- 
laivininkystės, iš pradžios 
imdama paštu atsiunčiamas 
pamokas ir tuo pačiu laiku 
auklėdama savo kūdikį, Ta
da Raskova buvo tik 19 me
tų amžiaus.

Paskui .per tiesioginius 
orlaivininkystės kursus ji
nai tapo specialiste lakūne- 
navigatore ir nepaprastai 
gabia orlaivių vairuotoja.

HITLERIS REIKALAUJA 
”ATLYGINIMŲ” Iš ČE

CHOSLOVAKIJOS

Berlin, spal. 5. — Vokie
tijos valdžia jau reikalauja 
priskirt jai kur kas dides
nius Čechoslovakijos plotus, 
negu Anglijos, Francijos, 
Italijos ir Vokietijos valdo
vai buvo nustatę per savo 
konferencij ą Munichet

Pranešama, kad Hitleris 
spirs Čechoslo vaki j ą< “atly
gint” Vokietijai “visą žalą,” 
kurią, girdi, Čechoslovakija

Roosevelto

Paryžius, spal. 5.—Fran
cijos seimas 535 balsais 
prieš 75 užgyrė ministerio 
pirmininko Daladiero pada
rytą sutartį Muniche su An
glijos, Italijoj ir Vokietijos 
valdovais — atkirst nuo Če- 
choslovakijos “vokiškus, len
kiškus ir vengriškus” plo
tus.

Įžengiant Daladierui su 
užsienių mini^teriu G. Bon-Z 
netu į seimo rūmą, visi at
stovai, tik apaįrt komunistų, 
sustojo ir sveikino juos kaip 
“taikos vykdytojus.”

Premjeras Ųaladier savo 
raporte (4l>ie sąmokslą 
prieš Čechoslo^yakiją) atski
rai pagarbino;Anglijos mi- 
nisterį pirmininką Cham- 
berlainą ir Mūssolinį, taip 
pat ir prezidehtą Roosevel- 
tą (nors Daladier savo pa
sielgimu prieš įčechoslovaki- 
ją sumindžioj 
taikos ir gero kaimyno prin
cipus).

Daladier pasakojo, kad 
jam labiausia rūpėję iš
vengt kraujo liejimo, o ki
taip, girdi, to nebūtų išveng
ta, kaip tik patenkinant 
Hitlerį, Lenkiją, ir Vengri
ją (kaštais Če.choslovaki- 
jos).

Sykiu Daladier šnekėjo, 
kad nėr Municho konferen- 

%

ei ją buvę “suminkštinti” 
pirmesnieji Hitlerio reika
lavimai prieš Čechoslovaki- 
ją. Ta konferencija, girdi, 
dar “patarnavus” Čechoslo- 
vakijai tuom, kad Franci j a, 
Anglija, Vokietija ir Itali
ja ten prižadėjo “apsau
got” Čechoslovakijos rube- 
žius po to, kai bus išspręsti 
klausimai Čechoslovakijos 
“lenkiškų ir vengriškų” sri
čių.

Premjeras Daladier taip-

Fašistu Lėktuvai Uždegė Du 
Prekinius Anglijos Laivus 

ir Sužeidė Trečią
Madrid. — Keturiolika 

Italijos orlaivių bombarda
vo Barcelonos prieplauką ir 
padegė du Anglijos preki
nius laivus, “Theorpebay”, 
2,182 tonų įtalpos, ir “Go
thic,” 2,146 tonų.

V a 1 e n ei jos prieplaukon 
vienas Italijos lėktuvas nu
metė 12 bombų ir sužeidė 
A n g 1 i j o s prekinį laivą 
“Luimneach,” 1,074 tonų 
įtalpos.

Kitame užpuolime itališki 
lėktuvai sunaikino kelis 
trobesius, p r i k 1 a usančius 
Anglijai, Denia priplaukos 
miestelyje, Ispanijoje.

padarius “vokiškiem” 
ruožam ir jų 
per 20 metų. 

savo 
gyventojam

gi pasakojo, kokią jis matęs 
vokiečių (nazių) “pagarbą” 
Franci j ai laike savo kelio
nės į Vokietiją ir atgal.

Diskusijose apie Daladie
ro pareiškimą faktinai vien 
tik komunistai atstovai 
smerkė valdžios pasidavimą 
Hitleriui - ir draskymą Če
choslovakijos. Tarp kitų, ko
munistas Gabriel Peri, sei
mo užsieninių reikalų komi
sijos vice-prezidentas, už- 
reiškė:

“Muniche padaryta sutar
tis parodo, kad yra pavo
jinga būt Francijos draugu, 
nes Franci j a veikiausia ir 
toliau darys sutartis to 
draugo kaštais.

“Dabar kelias (Vokieti
jai) atviras,” sakė d. Peri, 
ir užklausė: kaip dabar 
Franci j a žada užtikrint 
naujus rubežius jau silpnos 
čechų respublikos, kuomet 
Francija negynė stiprių če
choslovakijos rubežių, ap- 
tvirtintų fortais, pabudavo- 
tais pagal Francijos patari
mus?

Socialistų vadas Leon 
Blum trumpai kalbėjo apie 
/‘taikos atsteigimą,” kur vie
ni kraštai nediktuotų ki
tiem, bet nieko tiesioginiai 
nesakė p rieš dabartinę 
Francijos valdžią, kaipo su
tarčių laužytoją ir Čechoslo
vakijos išdavikę.

Visi socialistai balsavo už 
valdžios politiką.

Dešiniųjų atstovų vadas 
H. de Kerillis pareiškė: 
“Vokietija tikrumoj nebuvo 
prisirengus karui, ir Hitle
ris tik apmanevravo Fran- 
ciją... mes turėjome stip
riau laikytis. Italija nebūtų 
ėjus į karo talką Vokietijai. 
Dabar mes viską prarado
me.”

Nazių Teroras prieš Žydus 
“Vokiškuose” Čechoslo

vakijos Miestuose
Karlsbad, Sudetai. — Kai 

Vokietijos armija įžengė į 
šį seną Čechų miestą, garsų 
sveikatinėmis maudynėmis, 
naziai puolėsi daužyt ir ter- 
liot žydų krautuvių ir na
mų langus. Jie tėplioja ant 
sienų ir žydų langų: “Žy
dai turi išsinešdint,” “Žy
das,” “Tautos darkytojas” 
ir tt.

Pirm atmaršuojant Hitle
rio kariuomenei, pabėgo iš 
Karlsbado 1,000 žydų, ir 
mieste teliko tik 200 jų. Bet 
naziai stengiasi ir šiuos iš- 
vyt. Panašiai jie daro Ege- 
ryj ir kituose • užimamuose 
“vokiškuose” čechoslovaki
jos miestuose.

Vienintelė Dabar Francijos 
Sąjungininkė Anglija Jau 

Išdavė Ją Du Kartu

MASKVA. — Francija 
“jau neturi nė vieno sąjun- 
g i n i n ko-talkininko, apart 
Anglijos,” sako Journal de 
Moscou, sovietinis dienraš
tis, leidžiamas francūzų kal
ba. O šis laikraštis papras
tai išreiškia mintį Sovietų 
užsieninio komisariato.

Svetimų šalių atstovai 
Maskvoj, todėl, supranta iš 
dabartinių Journal de Mos
cou pareiškimų, jog Sovie
tai laiko jau panaikinta 
Francijos apsigynimo su
tartį su Sovietų Sąjunga. 
Journal de Moscou rašo:

“Dabar yra viešai tarp
tautiniai klausiama: ‘Ko 
vertas yra Francijos žodis 
—ko verti yra jos prižadai 
Sovietų Sąjungai?’

“Tai yra faktas, jog 
Francija sriv'o iniciatyvi be 
pasitarimo su Sovietais, jau 
panaikino Čechoslovakijos 
sutartį su Sovietais, o ši 
sutartis išplaukė;iš? Franci
jos sutarties su Sovietais.

“Kokios gi svarbos dabar 
galėtų turėt Francijos su-

Francijos Valdžia Nori 
Įvest Pusiau-Diktatiirą 
Finansuose, Ūkyj ir Kt.
Paryžius.— Francijos mi- 

nisteris pirmininkas Dala- 
dier reikalauja, kad seimas 
duotų jo kabinetui pusiau- 
diktatorišką galią tvarkyt 
šalies finansus, ūkį ir socia
lius reikalus.

Pirmiau socialistai seimo 
atstovai buvo aiškiau nusi
statę prieš tokį reikalavimą. 
Bet kai Daladier pagrūmo
jo “kitokiais žingsniais,” tai 
socialistai nusprendė tik su
silaikyt nuo balsavimo tuom 
klausimu.

NAZIAI KOLIOJAIR
ŠAUDO ČECHOSLO- 

VAKUS

rugs.Karlsbad, Sudetai, 
5.—Naziai vokiečiai, šauk
dami “tu kiaulė!” sumušė 
Č e c h o s 1 ovakijos policijos 
oficierių, kuris su taikos vė
liava atvažiavo pasitart su 
nazių vyriausybe apie Če
choslovakų policijos ir ka
riuomenės pasitraukimą iš 
kai kurių vadinamų “vokiš
kų” vietų.

Keliose vietose nazių ka
riuomenė pradėjo šaudyt į 
Čechoslovakų armiją, kad 
jinai “negana greit” trau
kiasi atgal, nors Čechoslo-

■
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W.Jtartis su Sovietais po to, 

kai Francija sudraskė savo 
sutartį su Čechoslovakija? 
—O ši ] 
buvo Franci j ai juo labiau 
privaloma.
Išdavystė Brangiai Lėšuos 

Francijai
“Francija prarado savO 

sąjungininkus; jinai 
atskirta, atitverta — štai 
kaina, kokią Francija užmo
kės už pasidavimą užpuoli
kui (Hitleriui). -y »

“Kuom Francija gali dąr • 
bar pasitikėt? Vienintelę 
jos sąjungininkė Europoj 
dabar yra Anglija —'tai ta 
pati Anglija, kuri Francijai 
už nugaros pasirašė karo 
laivynų sutartį su Vokieti- 
ia (1936 m.); tai ta pati 
Anglija, kuri šiandien susi- 
tarė su Hitleriu — vėl be 
Francijos žinios, už 
jos nugairos. ' ■

■ “Atskyrimas, atitvęrim 
—štai neišvengiama ki 
kurią Francija užmokės už 
pasidavimą užpuolikui;, 0 
Hitlerio tikslas kaip tik ir 
buvo atitvert,.Franci ją, pa- 
likt ją vieną.”

Federacijos UnijųPara- 
ma Streikuojantiem g-. • . 
CIO Laikraštininkam -

pastaroji sutartis 
incijai juo labiau

liks

Wilkes Barre, Pa.—Tęsia-* 
si streikas Amerikos Laik
raštininkų Gildijos (CIO: 
unijos), kad atžagareiviai 
leidėjai trijų vietinių dient 
raščių atsisako daryt sutar
tį su šia unija.

Amerikos Darbo Fede 
ei jos Vežikų Unija nega 
na tiem dienraščiam popi< 
ros, o federacinė Gatvek 
rių Darbininkų Unija . .. 
priima šių laikraščių į gat-
vekarius pundais išveŽiot.

Spaustuvių Darbininkų 
Unija nuo pirmadienio taip
gi nedirba leidėjam. Tuo 
būdu ir liko priversti užsi- 
daryt visi trys Wilkes-Bar- 
re dienraščiai.

Streikuojančius CIO re- 
porterius ir redakcijų dar- 
b i n i n k u s stipriai remto 
Jungtinė Mainierių Unija.:
—n r & s

• 1 ' ■ :■

Šiandien apsiniaukę i 
vėsiau.—N. Y. Oro Biuras 

vakų kariuomenė traukėsi 
iš “vokiškų” vietų net pirm 
paskirto Jaiko. Kai kur čė- 
choslovakijos kareiviai atsi
šaudė prieš užpuolikus.
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Taika ir Karas
; Jeigu pirm pardavikiškos Munięho 

konferencijos pasaulyj buvo dvi nuomo
nes apie taikos palaikymo būdus, tai da
bar, po konferencijos, jos dar labiau pa
uškėjo. Viena nuomonė, kurią palaikė 
iy komunistai, buvo ta, kad, norint pa
saulyj taiką palaikyti, reikia visoms tai
ką mylinčioms šalims susiburti krūvon 
ir neleisti agresoriams triukšmauti, ne
leisti jiems karą pradėti. Kita buvo nuo
monė, kuriai pritarė dalis socialistui ta, 
kad nereikia tautoms eiti j jokias ko- 
Įektyvio saugumo sutartis. Girdi, tegu 
bus, kaip esą. Nereikią, girdi, žiūrėti, 
kaip ten atsitiks su tuo ar kitu silpnes
niu kraštu, užtenka paisyti, kad tik toji 
§alis, kur gyveni, nesjdėtų prie jokių su
tarčių ir tuo būdu neįsiveltų į pasaulinį 
karą, jei jis iškils.
: Šituo klausimu mes jau ne kartą ra
šėme ir mūsų suvažiavimuose kalbėjome 
ir dėlto jis mūsų skaitytojams yra aiš
kus. Chicagos “Naujienos” kitaip į tai 

puri. Pažymėjusios, kad Franci jos ir 
Anglijos demokratinės imperialistinės 
vyriausybės išdavė Čechosjovakiją, jos 
rašo, jog, girdi, šiandien mažosioms tau
toms “vienintelė išeitis, tai laikytis nuo
šaliai nuo imperialistinių ryklių ir jų 
•peštynių.” 
t, Aišku, jei mes agituotuių tik už tai, 

*~Jęad vien tik mažosios tautos sudarytų 
kolektyvio saugumo sutartis, tai mes 
įuomet klystum, kadangi jos to negalėtų 
padaryti. Antra, jei komunistai siūlytų 
demokratiniams kraštams elgtis taip, 
kaip pasielgė Anglijos ir Francijos val- 
įįįžios—vėlgi nebūtų logikos. Bet mes siū
lome ką kitą: kad į'tą kolektyvę sutartį 
įeitų viso pasaulio taikos norinčios šalys 
j—dideles ir mažos, tame skaičiuje ir A- 
Jnerika ir Lietuva. Antra: komunistai 
£toja, kad, kartą valstybe davė pažadą 
Kinti tą ar kitą agresoriaus užpultą 
kraštą, tai ji turi ir ištesėti.
: Žinoma, “Naujienos” to nusiduoda ne
suprantančios. Todėl jos, iškoliojusios 
komunistus (Grigaičiui tai tik paduok!), 
pareiškia, jog komunistai stoją už tai, 
?‘kad, kilus karui, turėtų dalyvauti sker- 
Bynėje visa Europa ir, jei galima, tai ir. 
Amerika!... ”

Į tokią “Naujienų” “filosofiją” teisin
gai atsako “Vilnis”, kurios žodžius mes 
$ia plačiau pacituosime. “Vilnis” rašo:
JĮ “Nagi, pažiūrėkime, kurių pozicija už 
įaiką ir kurių už karą. *
Jį “Mes stojame už tai, kad visos demok
ratinės šalys—Franci j a, Čechoslovakija, 
Anglija, Sovietų Sąjunga, Skandinavų 
trys valstybės, ir Jungtinės Valstijos ko
lektyviai stotų prieš agresorius. Prie jų 
turėtų, ir būtų norėję prisidėti kitos ša- 
Jys, kurioms Hitlerio ir Mussolinio žygiai 
Įdrąsina—Jugoslavija, Rumunija, Turki
ja ir Pabalti jos šalys, bent Lietuva ir 
JLatvija.

“Ar drystų Hitleris bent ir šūkauti 
prieš tokią spėką?
5' “Žinoma, nedrystų. O tai juk būtų ga- 
įrantija ir laimėjimas demokratijai.
J; “Kokia gi ‘Naujienų’ pozicija?
:: “Jos sako, vienintelė išeitis neimperia- 
.Jistinėm šalims, tai laikytis nuošaliai, pa
skirai, nieko neturėti su imperialistinė- 
Jnis šalimis.
T “Kitaip sakant, laikytis paskirai, nesi- 
įjungti krūvon ir leisti agresoriams 
.Smaugti vieną šalį po kitai—šiandien Če- 
įęhoslovakija, rytoj Lietuva ar kita kokia 
Žalis, poryt Danija, ir tt.

“Ąr tai išeitis? Jei išeitis, tai į mirtį, 
5 pabaigą.
' “To.kia pozicija tikrai akstiną karą, 
nes padeda agresoriams grobtis, ką jie

ųorį, o jie juk nebus pasotinti niekados.
“Taigi, ne komunistai nori karo, bet 

tie neva socialistų maska prisidengę re
akcininkai.

“Savo tokia politįka jie pasitarnauja 
Hitleriui ir Musspliniui.

^Nenoroms tenką manyti, kad jie ge
riau velija matyti Hitlerį laimėjus, ne
gu Čechoslovakiją, nes su Čechoslovakija 
eina Sovietų Sąjunga.

“ ‘Naujienų’ redaktorius komunizmo 
taip bijo, kaip Chamberlainas, gal ir kaip 
pats Hitleris, dėlto kada Anglijos ir 
Francijos valdžių galvos išduoda demo
kratinę respubliką sudraskymui, jis ne 
kaltininkus smerkia, bet komunistus.”

Jei kas mano, kad “Naujienos” sutiks 
su šitais logiškais ir teisingai pasakytais 
žodžiais ir išvadžiojimais, tai jis didžiai 
klysta! * * *

P. S. Šį straipsnį parašius, gauta žinių, 
kad Francijos seimas (parlamentas) už- 
gyrė Daladiero pardavikišką politiką 
Municho konferencijoj. Prieš balsavo tik 
komunistai, o socialistai ją užgyrė.

Aišku, dabar reikia tikėtis, kad ir 
Franci j os-Sovietų apsigynimo sutartis 
bus visiškai panaikinta; ją naikina Da
ladiero valdžia. Tam pritaria ir socialis
tai.

Chicagos Išminčiai Pasiskaityti
Kaip žinia, Chicagos “Naujienų” re

daktorius smarkiai puolė ir tebepuola 
Sovietų Sąjungą. Priežasčių jis tam su
galvoja tiek ir tiek. Kai iškilo, pav., Če- 

, choslovakijos klausimas, tasai žmogus, 
apsimesdamas nesupratėliu, veik kas
dien klausdavo, ką gi veikia Sovietų Są
junga? Girdi, jinai neveikia, kaip turėtų 
veikti (neveikė taip, kaip par davikai 
Chamberlainas su Daladieru).

Aišku, kas turėjo akis, tas matė, ką 
Sovietai veikė. Jie nuolat kartojo, kad 
stovi su Čechoslovakija, pasiruošę pildyti 
savo pažadus, jei tik Franci j a savo paža
dus pildys. Bet tai Grigaičiui nebuvo gir
dima ir matoma.

Gal jis paklausys bent savo, bendra
minčio Anglijoj. Štai ką pasakė:demerit 
R. Atlee, Anglijos'Darbiečių lyderis par
lamente, pereitą pirmadienį kalbėdamas į 
parlamento narius:

“Per visą šitų reikalų (t. y. čechoslo- 
vaki jos-Vokieti jos kivirčių) bėgį Sovietų 
Rusija darė tai, ką jį pasižadėjo ir kaip 
skelbė stovėsianti. Ir reikia pastebėti, 
kad apie Sovietų Sąjungą buvo gan daug 
primeluota... Nei sykio nebūvą sunku 
suprasti, kur stovėjo Rusija...”

NĮatot, kaip Anglijos darbiečių lyderiui 
buvo lengva suprasti, kur Sovietai sto
vėjo Čechoslovakijos klausimu. Ne tik 
p. Atlee tai matė ir suprato; suprato ir 
matė, kaip sakėme, kiekvienas, kuris tik 
norėjo suprasti ir matyti.

Gal nors dabar tie “nesupratėliai” p.ra- 
sikrapštys akis ir pamatys!

Pagaliau!
Pereitą antradienį Washingtone įvyko 

Suvienytos Automobilių Darbininkų uni
jos pild. tarybos suvažiavimas, kuriame 
dąlyvąvo CIO. vadas Lewis. Susirinkimas 
vienbalsiai nutarė su šia diena priimti 
atgal išmestuosius keturis pažangiuosius 
unijos viršininkus — vice-prezįdentus Ri
chard T. Frankensteen, Ed. Ęall ir 
Wyndham Mortimer, taipgi sekretorių- 
iždininką George F. Addeš.

Kaip žinią, šituos keturis veikėjus pir
miau suspendavo, paskui išmetė paminė
tos unijos prezidentas Martinas, kuris 
šoko sulyg trockistinių lovęstoniečių 
muzikos.

Priėjo prie to, kad milžiniška paminė
tosios unijos narių dauguma pareikala
vo vieno iš dviejų: (1) šaukti nepapras
tą unijos suvažiavimą ir ten priimti iš
mestuosius, arba (2) pavesti viską CIO 
vadovybei, kad ji viską išspręstų. Aišku, 
jei būtų įvykęs suvažiavimas, tai ponui 
Martinui viešpatauti dienos būtų buvu
sios suskaitytos. Jis, todėl, verčiamas na
rių, pasidavė CIO vadovyb.es teismui. 
Teisėjus sudarė Hillman įr Murray, du 
žymūs veikėjai CIO eilėse.

Pagaliau, dalykai buvo taip sutvarkyti, 
kad automobilistų unija, kurią norėjo tū
li gaivalai iš CIO išvesti, griežtai pasisa
kė ųž pasilikimą CIO eilėse. Na, ir pa
galiau Hillman ir Murray pareikalavo,
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Newyorkieciai pikietuoja nazių konsulatą New 
Yorke dėl Hitlerio įsiveržimo Čechoslovakijon.

Griūva Ispanijos 
Fašistų Eilės

Antras Sukilimas Andalūzi
joj; Queipo yra Sužeistas
Perbėgę iš sukilėlių pusės 

ir pribuvę į respublikiečių 
eiles pasakoja, kad Andalū
zijoje įvyko sukilimas prieš 
svetimšalių priespaudą. Prie 
sukilimo prisidėjo nekurios 
ispaniškos sukilėlių kariuo
menės dalys ir vienas moro- 
kiečių batai jonas. Jis buvo 
paremtas iš pusės civilės 
gvardijos vadų ir dvasinės 
vyriausybės.

Jėgos, kurioms buvo pa
vesta sukilimo malšinimas 
turėjo aštuoniasdešimt šešis 
kritusius, iš kurių dauguma 
užmušti. ,jš respublikiečių 
linijų girdėjosi artilerijos 
šūviai ir rankinių granatų 
sprogimai fašistinėj terito
rijoj, netolimai pirmųjų li
nijų. ■

Taip pat žiųoma, kad pas
kiau į sukilimo vietą pribu
vo svetimšalių jėgos ir kitas 
morokiečių batalionas. Ne
kuriu sukilėlių kariuomenės 
dalių karininkija tapo su
šaudyta, jų vardų dėl tam 
tikrų priežasčių neskelbia
me. Sušaudymai įvykdyti 
svetimšalių jėgomis.

Kiti perbėgę iš sukilėlių 
pusės tą patvirtino ir pri
dūrė, kad Queipo de Llano 
yra sužeistas du kartu. Pir
mu kart į koją, ir antru į 
ranką. Malagoj nuolatiniai 
yra išlipinami plakatai su 
užrašais “Lai gyvuoja Res- 
pu1 lika!” ir “Mirtis Italijai 
ir Vokietijai!” Pabėgėliai 
tvirtina, kad šis sukilimas 
yra iš priežasties kas kart 
vis didėjančio svetimšalių 
spaudimo.
Fašistai Nepakęsdami Sve
timšalių Okupantų Buvo

Užėmę Kadizo Miestą
Fašistinėj Ispanijoj vis la

biau reiškiasi nepasitenkini
mas, kuris virsta į atvirus 
ir stambius išstojimus prieš- 

italų-vokiečių intervenciją? 
Žinoma, kad Kadize ispaniš
kos kariuomenės dalys, prie
šingos itališkoms jėgoms, 
sukilo ir užėmė visas karei
vines, esančias šiame mies
te, taip pat ir visas kitas 
viešąsias įstaigas ir išsilai
kė 36 valandas.

Viename miestelyj, netoli
mai Kordobos, du vokiečių 
karininkai tapo sužeisti vie
name susikirtime su ispa
nais. Panašūs susikirtimai 
įvyko Antekeroj, Uteroj, La 
Linea ir Esteponoj.

Birželio 5 d. trims res
publikos-karininkams pavy
ko pabėgti'iš fašistų belais
vės, iš koncentracijos lage
rių, kurie randasi arti Se- 
villos. Šio pabėgimo žinia 
pasiekė Sevillą, ir nekurie 
vokiečių karininkai balia- 
vodarni viename kabarete,
pradėjo pašiepti ispanus. 
Įvyko susikirtimas, į kurį 
turėjo įsikišti policija ir ap
ginti vokiečius, taip pat juos 
palydėti į savo butus.

t

Sukilėlių Zonoj Plečiasi 
Streikai

Privarginti pažeminimų, 
bado, žiaurios vergijos ir 
nuolatinių žudymų, iš pusės 
falangistų, kurie yra žemių 
savininkai ir išnaudoja iki 
gyvo kaukų Kordobos apy
linkės žemės darbininkai 
paskelbė streiką.

Negirdėtai žiaurus tero
ras, kuriuo jau du metai 
naikinama darbo masės fa
šistinėj zonoj. Nuolatiniai 
žudymai, naktimis užpuldi
nėjimai-ant gyventojų iš pu
sės civilės gvardijos, kuri 
atlieka tiesioginius žemval
džių įsakymus. Sulaikymai, 
kankinimai ir užmušinėji- 
mai yra jų amatas. Pake
liais ir grioviuose tankiai 
yra randami nužudytų lavo
nai. Šitą daro fašistiniai 
Žmogėdos dėliai “išvalymo”,

kad išmestieji keturį unijos veikėjai, ku
rie ištikimai unijai dirbo, kurie buvo jo
sios organizatoriai, būtų priimti atgal.

Todėl su pereitu antradieniu visi ke
turi išmestieji veikėjai patapo pilnatei
siais unijos nariais ir atsistojo tosna po- 
zicijosna, iš kurių Martino mašina prieš 
narių valią juos išmetė.

Kai tik Martino mašina šituos keturis 
vyrus -pasimojo išmesti, mes sakėme, kad 
ji nieko nelaimės. Ji gali apskaldyti uni
ją, tačiau negalės jų atskirti nuo unijos, 
kadangi nariai už juos stoją. O jeigu 
Martinas nenorės skaitytis su unijos na-
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“išnaikinimo piktos žolės” 
retagvardijoj.

Šitos baisios ir istorijoj 
negirdėtos priemonės, kurių 
imasi Ispanijos fašistai, ir 
privertė žemes darbininkus 
ir valstiečius išeiti kovingan 
streikam Kaip girdisi, šitas 
streikas plečiasi ir apima ir 
kitas apylinkes ir įgauną 
revoliucinį pobūdį.

Tamošiūnas.

ŠYPSENOS
PASIKALBĖJIMAS 

SU UQŠVE

Tokis jau markatnas suba- 
tos vakaras:—lyja, prunkščia, 
visur šlapia, viskas subrinkę, 
nėra kur dzįngę. Sumislinau 
numaršųoc ant Grandstryčio 
pas būsimus savo uošvius. Tep 
ir padariau. Prie trobos cyku; 
pazvaninau, išėjo uošvė—įsi
vedė vidun, pasodzinoj pasiū- 
lino pirmiausia “džinės”, pas
kui lietuviško sūrio, ir pradė
jom šnekėcie apie viską.

—Kur daugiau šeimynos?— 
paklausiau.

—Taigi, Lietuvoj, bet kad 
tu ragėtai, kokiu jis dabar 
dzizvyriu paliko! O, vaikeli, 
jam tai dar gyvam būnanc 
turės didžiulį paminklą pasta- 
cyc.

—Už ką? ką jis tokio pa
darė ?—paklausiau.

—Nugi va kokia istorija: 
pereitais metais čia po Ame
rikos lietuvius buvo sužebra- 
vota dzidelė krūva pinigų, ir 
paskui “Vienybės” ponai nu
pirko seną eroplaną, ir tru- 
pucį pamokino poną šaltinį 
lakioc; paskui, pereitą pava
sarį mechanikai sulankstė tą 
eroplaną ir sukrovė* čemoda- 
nan ir tą čemodaną pavedė 
pilnevoc ponaičiui šaltiniui. 
Tai ponas Šaltinis išvažiavo 
Lietuvon ir nusivežė tą čemo
daną su orlaiviu, padovanoc jį 
Lietuvos valdžiai.

—Tai žinai, kaip cik par
plaukė per jūres, tai tenai jį 
priėmė su visokiom ceremoni
jom, o paskui, pašaukė kyt- 
riausią iš visos Lietuvos slie- 
sorių, kuris supranta apie ero
planą nuo A iki Z; ir iš čemo
dano iškraustė eroplano ka- 
valkus ir subudavojo jį vėl, 
kad galėtų lakioc,—tlumočino

—Alenukė tuoj pareis, jį 
išėjo ant ratukų pasivažinėc. 
Sako dartės ir vėl “staila” 
su tais ratukais an saidokų 
važinėcis. O senis tai išėjo su 
kokiais tynai politiniais rei
kalais. Matai, sako, ponas 
Tysliava nori išleist savo žar
nelę, tai senis išėjo jieškoc 
skroberių.—Ji užakcentavo.

—Kad man nevirozna ? . . . 
Kokią Tysliava nori išleisti 
žarnelę ? . . . Gal žurnalą ?— 
paklausiau.

—Taigi, taigi, žarnalą—pa
tvirtino ji.

—Tai gali būc, kad uošvis 
ne “skroberių” išėjo jieškoc, 
o gal “suskraiberių”, lietuviš
kai vadzinam skaitytojais?. . .

—Taigi, taigi, skaitytojai.— 
Privierįno jį man.

Paklausus vienam pas kitą 
sveikatos ir dtir ko kito, tuoj 
uošvė paklausė pas mane:

—Ar pažinai tą ponaicį, kū 
jo pravardė šaltinis?

—Taip, pažinau,—jai atsa
kiau.

Ar žinai, kur jis dabar yra?
;—Rodos, kad Lietuvoj išva

žiavo pereitą pavasarį. . .

Ji.
—O ar ponas pats šaltinis 

lakioja tuo eroplanu?—pak
lausiau jos.

—Jes, jis lakioja, cik kitas 
lakūnas turi kėravoc tą ero
planą, ba ponas šaltinis vie
nas dar bijo; jis nebagas dar 
ir “laisnių” neturi, bet prie 
kito, tai jis nebijo sėdėc ero- 
plane.

—Kaip jau jie nulėkė ne
toli Kauno viršuj tos pievos, 
kur ir kiti Lietuvos eroplanai 
nutupia, tai rado ten suvažia
vusią visą Lietuvos načalstvą; 
o jie atlėkę viršuj ponų gal
vų, kėravojanc geriausiam 
Lietuvos lakūnui, persivertė 
ragožium aukštai, pavietrėj, 
apie du rozus, paskui nutūpė 
ant tos pievos ir padovanojo 
šaulįam ’ tą efoplaną. O kad 
jau apspito poną Šaltinį viso
kį ponai... Vieni siūlino ko
kių žolynų, kici klausė, gal 
nori valgyc, o dar kici geri 
Lietuvos patrijotai, kaip suži
nojo, kad tas eroplanas liks 
Lietuvoj, pradėjo šukauc, sa
kydami : “Dabar, tai mes nebi-

(Tąsa ant 5 pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAI:

Malonėkite* paaiškinti per 
“Laisvę” arba duoti atsakymą 
į šiuos klausimus:

1—Skaitant knygas apie as
tronomiją, randame pažymėta 
tolumą myliomis. Todėl noriu 
žinoti, kokios rūšies mylias var
toja mokslinčiai arba astrono
mai : angliškas, metrišikas, ar 
dar kitokias?

2—Laikraščiuose matome 
kasdieninių paveikslų iš užsie
nių ir iš už plataus vandenyno. 
Kokiu būdu yra gaunami pa
veikslai, per telegramą ar ki
taip greit?

3—Kokis anglų kalboj žurna
las paduoda daugiausia statis
tikų apie Sovietų valstybę ir in
dustriją? Ir koks jo antrašas?

Būsiu dėkingas už atsakymą.
J. A. 

ATSAKYMAI:
1. Mieruojant tolį astronomi

joj, naudojama šviesos metai, 
tai yra skaičius mylių, kiek 
šviesa nuskrenda per metus 
laiko. O ji per metus nu
skrenda 5,880,000,000,000 — 
tai yra, 5 trilionus 880 bilio- 
nų mylių. Palengvinimui skai
čiavimo tolimesnių žvaigždžių 
atstumo, astronomai vartoja 
dar daugiau mylių apiman
čius terminus—arspecs ir me- 
ga-arspecs. Arspekas i m a 
3.26 (tris ir 26 šimtadalius) 
šviesos metų, o mega-arspe- 
kas—1,000,000 (vieną milio- 
ną) arspekų.

Amerikoj vartojama ameri
koniškos mylios, o Europoj— 
kilometrai.

2. Tam tikrų žmonių paveiks
lus laikraščiai turi iš anksto 
pasidarę. Jeigu esti koks nors 
įvykis, surištas su tuo žmogum, 
tuojau ir įdeda. (Kurie nežino, 
mano, jog tai buvo Europoje

riąįs, tai jam pačiam teks negarbingai iš 
prezidento vietos pasitraukti.

Na, ar nebuvo mūsų tiesa? Ką dabar 
pasakys trockistiniai gaivalai, kurie tiek 
daug šūkavo, kurie taip plūdo išmestuo
sius ?! ’

Męs trokštame, kad iš šito įvykio p. 
Martinas ir jo pasekėjai pasimokintų ir 
ateityje nedrįstų vaidinti tokių tragiko
medijų.

Mes norime, kad Suvienytoj Automo
bilių Darbininkų unijoj viešpatautų drū
ta vienybė ir kad ji galėtų juo pasekmin- 
giau grumtis už savo narių ir visos darbo 
žmonių klasės reikalus.

nutraukta ir čia tą pačią die
ną prisiųsta.

Tačiau jau yra tam tikros 
sistemos, vadinamos “telephoto”, 
“radiophoto” ir tt., kurių pa- 
gelba paveikslai yra tuojau per
duodami. Bet kol kas tie pa
veikslai prastai atrodo. Matyt, 
visas šis procesas tebėra bandy
mo periode.

3. Daugiausia žinių apie So
vietų Sąjungos gyvenimą gali
ma rasti angliškam žurnale 
Soviet Russia Today1'. Adre

sas yra toks: 114 East 32nd 
St., New York, N- Y.
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Daladier ir Chamber 
lain Išsisukinėja

Tokio. — Japonų valdžia 
piktinasi, kad Tautų Lygos 
Taryba nusprendė, kad Ly
gai priklausančios šalys ga
li, pagal savo nuožiūrą, pa

vartot drausmes prieš Ja
poniją.

Japonija perspėja, kad ji
nai atsakys priešingais 
veiksmais kraštams, darąn-

tiems bet kokius žingsnius 
prieš Japoniją, ypač tiem, 
kurie turi didesnių teisių 
bei nuosavybes Chinijoj.

Japonų valdovai pyksta

ant to Lygos tarimo dar 
todėl, kad jis pripažįsta, jog 
yra karo stovis tarp Japo
nijos ir Chinijos. (Japonijos 
valdžia vis dar “nemato”

savo karo prieš Chiniją.)
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Prieš susirinksiant Fran- 
cijos parlamentui ponas 
Edouard Daladier nusigan
do, kad jam reikės atsakyti 
prieš Franci jos kairiuosius 
liaudies atstovus už čecho- 
slovakijos pardavystę ir 
pradėjo leisti visokias pasa
kas. Jis pasakoja, kad Len
kija atsisakė Sovietų Sąjun
gos Raudonąją Armiją per
leisti. Rumunija sutiko tik 
tada perleisti Sovietų armi
ją į Čechoslovakiją, kada 
Tautų Lyga to pareikalaus. 
Toliau jis pasakojo “seną 
1 obučių pasaką,” kad būk 
nėr Rumuniją-eina tik vienų 
bėgių gelžkelis, per kalnus, 
per dykumas, kur dvi savai
tes užimtų laiko pervežti 
vieną diviziją raudonarmie
čių. Suprantama, kad tai 
melas! Kas žino, kaip dabar 
armijos sutvarkytos, mecha
nizuotos, tas žino, kad į dvi- 
tris dienas Sovietai galėjo 
permesti kelis šimtus tūks
tančių kareivių. Mūšiai prie 
Zaoziornaja su japonais tą 
geriausiai paliudijo. Ten 
Sovietai neturi nei gelžke- 
lių, nei plentų, vieta žema, 
daug balų, lietus pylė, o jie 
sugabiai ir greitai sugabeno 
Raudonosios Armijos jėgas, 
tankus, toli šaunančias ka- 
nuoles, Japonijos įsiveržė
lius išgrūdo ir ištaškė. To-

šiai ir aiškiausiai būtų ži
noma, prie ko mes rengia
mės ir kur stovime.”

Pirmiau buvęs Anglijos 
užsienio ministeris Antho
ny Eden smerkė Chamber- 
lainą ir jo valdžią už Če
choslovakijos pardavimą ir 
tarpe kitko sakė:

“Siūloma Čechoslovakijai 
paskola, turi būti ne vien 
tam, kad ji galėtų ekonomi
niai ant kojų atsistoti, bet 
kartu ir atsipirkimas.

“Aš tikiu, kad istorikai 
ateityj padarys išvadą, kad 
jeigu būtų Francija stojus 
Čechoslovakijai į pagelbą. 
tai Sovietų Sąjunga ir An
glija būt stovėję išvien su 
Francija jos kovoj...”

Majoras Clement R. At
lee, Labor Partijos vadas 
labai griežtai pasmerkė 
Chamberlainą ir jo politiką, 
kaipo vieno žmogaus politi
ką. Jis sakė, kad Chamber- 
lain elgiasi lygiai taip, kaip 
Vokietijoj Hitleris, o Itali
joj — Mussolinis — vienas 
kalba visos Anglijos vardu, 
kas yra nepakenčiama, ne
leistina demokratinėj tvar
koj. Toliau jis sakė:

“Didžiuma Anglijos žmo
nių tiki, kad Čechoslovakija 
yra begėdiškai išduota per 

^Sx^u xx xmvw^xxx,. (tuos, kurie pirmiau pasiža- 
liau Daladier meluoja, kad aejo stovėti su ja. Kada su- 
būk Sovietai galėjo duoti 
Čechoslovakijai tik 100 ar 
200 orlaivių. Kodėl tas po
nas nieko į tai neatsako, 
kad Litvinovas reikalavo 
pasiųsti į Čechoslovakiją 
tūkstančius Sovietų, Franci- 
jos ir Anglijos karo lėktu
vu? Francija ir Anglija ne
nutiko. Jeigu būtu sutikę. 
ft"i būtu narnate, ką Sovie
tai gali ore.

Bot toliau susimaišo Da
ladier ir sako, kad jeigu 
Francija būtų įsivėlus su 
nazių valdoma Vokietija 
karan. tai jai į nagelbą būtų 
^tpins Sovietu Saiunra ir 
Ann-liiq Pn rd/^nka.s D^L- 
rb’or tnicip^ą kni’n tas m’k- 
tndaris. kuris užmuša žmo
gų. Jis jaučiasi, kad atliko 
didžiausia išdavyste, parda
vė ne vien čechoslovakijos 
reikalus, bet Franciios ir 
demokratijos, todėl visokio
mis pasakaitėmis nori išsi
sukti. Vargiai jam pavyks.

Chamberlaina Varo per 
šerengą

Anglijos parlamente be- 
gailestingai varo per šeren- 
gą ministerį pirmininką 
Chamberlainą. Alfred Duff, 
buvęs pirmas lordas Angli
jos karo laivyno, visu griež
tumu pasmerkė Chamber
lainą už išdavystę ir kraipy
mą politikos. Tarpe kitko 
jis sakė:

“Aš visada manau, kad 
vienas iš svarbiausių princi
pų vedime užsienio politi
kos, tai turi būti aiški mūsų 
politika kitoms šalims—lai 
jos žino, kur mes stovime 
ir kokius žygius rengiamės 
atlikti.

“Ir tas paaiškėjo Čecho
slovakijos reikale, kur pasi
rodė išdavystė ir vyliūgystė, 
kada greta su jos kitais ne
prieteliais atsistojo prieš 
ją ir Anglija.

“Aš visada maniau, kad 
bile kokiame tarptautiniame 
krizyj mūsų pirmoji pareiga 
padaryti taip, kad pilniau-

si darė č e c h o s 1 o vakijai 
žmogžudiškas užpuolimas iš 
vidaus ir pasimojimas iš 
lauko pusės niekšiškij ne
prietelių, tai ji buvo apleis
ta, palikta ir per tuos, ku
rie taip išdidžiai ir garbin
gai buvo pasižadėję ginti jos 

. teises, išduota per tuos, ku
rie nustojo patvs savęs su
sivaldymo, vertės ir demo
kratinės garbės.

“Čechoslovakijos garbin
gas prezidentas, didelis pat
riotas ir žymus Europoj 
žmogus, buvo bjauriai už
pultas per Vokietijos spau
da ir vadus. Jis nenusiminė. 
Jo
dė skirtumą tarpe civilizuo
to žmogaus ir gengsterio 
(Hitlerio).

“Taika yra nupirkta di
dele kaina ir Čechoslovaki
jos liaudis už tai moka. Mes 
daugiau jai skolingi, kaip 
turime suteikti paskola ir 
laidavimą. Abi — Anglija ir 
Franci j a turi visokiariopai 
pagelbėt Čechoslovakijai....

Sovietai Pasiliko Ištikimi
“Tiesa,—toliau sakė C. R. 

Atlee,—visame tame reika
le Sovietų Sąjunga kietai 
laikėsi savo pareiškimo ir 
pasižadėjimo, bet ir apie ją 
buvo paskleista melų. Buvo 
skleidžiami melai apie So
vietus, bet Anglijos žmonės 
žinojo, kad tai melai. Sakė, 
būk Litvinovas sutiko su 
Franci jos ministeriu Bon
net. Bet bile laiku Anglijoj 
nebuvo jokio keblumo žino
ti, kur Sovietai stovi, nes jų 
politika aiški. Mes taipgi 
turime artimus ryšius su 
Francija ir negalima savo 
politiką pateisinti, būk ne
galėjome žinoti, kur stovi 
Sovietai. Silpnumas buvo 
didžiausias Franci jos politi
koj ir nebuvo galima žino
ti ar ji laikysis savo sutar
ties su Čechoslovakija ar ne. 
Aš vis tikiu, kad jeigu bū-

(Tąsa ant 4-to puslapio)

“Gaukite “Laisvei” Nauju 
Skaitytofų.

Viešąjį Nusistatymą Pareiškia
Great Atlantic & Pacific Tea Company

Gerb. Wright Patman, pirmosios Texaso apygardos atstovas 
Kongrese, pranešė, kad jis eiliniam Kongresui pateiksiąs svarsty
ti baudžiamąjį ir diskriminuojantį mokesčių įstatymą, atvirai su
manytą tikslu išvaryti iš biznio “grandines parduotuves” (chain 
stores). Praeityje, ponui Patmanui labai vyko jo remiamus įsta
tymus pravesti. Jis pasirodė esąs labai gabus lobbyistas ir propa
gandistas savo paties biliams. Todėl, Great Atlantic & Pacific 
Tea Co. bendrovės vadovybė susitiko su reikalu nusistatyti veiks
mų eigą ryšy su šiuo siūlomu įstatymu — ar nieko neveikti ir ri
zikuoti, kad toks bilius taptų įstatymu ir to pasekmėje šis biznis 
priverstinai iširtų, ar stoti į aktingą kampaniją prieš šį bilių.

Nusistatymo siekiant, kelių grupių žmonių interesai yra ver
ti svarstymo — vadovybės, bendrovės 85,600 tarnautojų, vartoto
jų visuomenės, šalies maistą gaminančių milijonų ūkininkų ir dar
bininkijos.

1. Vadovybes Interesai
Vadovybės interesų galima nepaisyti, kaipo mažos svarbos 

dalyko.
Great Atlantic & Pacific Tea Company yra vedama ponų 

George L. Hartford ir John A. Hartford pagal jų tėvo, George 
Huntington Hartford’o, šio biznio įkūrėjo, patvarkymą. George L. 
Hartford’as groserių bizny aktingai veikė per 58 metus, bendrai 
imant dirbdamas šešias dienas savaitėje, 52 savaites į metus per 
visą tą laikotarpį. John A. Hartford’as aktingai veikė groserių 
biznyje 50 metų, bendrai imant dirbdamas po šešias dienas sa
vaitėje, 52 savaites kasmet visame tame laikotarpyje. Abu šiuodu 
vyru galėtų, žinoma, pasitraukti iš biznio be asmeninio ar finansi
nio nepatogumo ir labai patogiai gyventi, jeigu “grandines par
duotuvės” būtų išstumtos iš biznio. Paskutinių kalendorinių metų 
rekordas rodo, kad George L. Hartford’o atveju iš bet kokių šia
me biznyje uždirbtų metų eigoje pinigų, 82 nuošimčiu sumoka
mi valdžiai taksomis; John A. Hartford’o atveju, 83 nuošimčiai 
sumokami taksomis valdžiai. Kadangi nei vienas šių dviejų bro
lių neturi vaikų, visi iš jų uždarbio pasilikę pinigai augtų į jų pa
likimus, ir, jų mirimo atveju, paveldėjimo mokesčiai sudarytų gal
būt du trečdaliu tokio sutaupyto uždarbio, paliekant apytikriai 
6 centus nuo dolerio kaipo atlyginimą už tolimesnius asmeninius 
patarnavimus.

Taigi yra aišku, kad vadovybės interesai vargiai bereikėtų 
turėti omeny, siekiant nusistatymo.

2. Tarnautojų Interesai
Betgi, bendrovės tarnautojų- interesai yra labai rimto rūpes

čio reikalas.
Paprastas fakto pareiškimas yra sakyti, kad Great Atlantic 

& Pacific Tea Company bendrovės tarnautojai bendrai Jungti
nėse Valstybėse gauna aukščiausias algas ir turi trumpiausias 
darbo valandas už visus kitus darbininkus groserių biznyje, ar 
tai būtų grandinėj parduotuvėj ar pas pavienį groserį. Daugelis 
jų pašventė visą savo darbingą gyvenimą bendrovės interesams.

Todėl vadovybė turi aiškios prievolės ir pareigos ginti 85,600 
tarnautojų interesus prieš įstatymdavystę, nukreiptą į jų visų pa- 
varymą iš darbo. . ■

3. Vartotojo Interesai
Kadangi biznis išaugo per savanorį milijonų Amerikos šei

mų patronizavimą, mes tikime privalą kreipti dėmesio į jų inte
resus šiame reikale. Milijonai moterų žino, kaip aštri dabar yra 
problema aprūpinti maistu, drapanomis ir pastoge save, savo vyrus 
ir savo vaikus iš savo dabartinių pajamų. Kai maisto kainos eina 
aukštyn, nebėra klausimo apie mokėjimą brangiau už tą patį 
maistą. Jos neturi papildomų pinigų, kuriais mokėtų. Todėl, joms 
tenka pirkti mažiau ir valgyti mažiau. A & P Maisto Parduotuvės 
pernai metais smulkmenomis pardavė $881,700,000 vertės maisto 
su 1% gryno uždarbio.

Šis maistas buvo visuomenei parduotas tarp aštuonių ir 
šimties nuošimčių pigesnėmis kainomis, kaip pas vidutinišką 
vienį groserį.

Literaliai, milijonai pardavimų buvo padaryta kainomis,
dešimt penkiais nuošimčiais žemesnėmis kaip pas vidutinį pavienį 
groserį. šis nuo aštuonių ligi dvidešimt penkių centų sutaupymas 
nuo kiekvieno dolerio yra gyvybinės svarbos dalykas šiems mili
jonams šeimynų. Jeigu joms būtų atsakyta proga pirktis šiomis 
žemesnėmis kainomis, tatai tiesiog reikštų, kad milijonuose namų 
joms tektų atsisakyti nuo mėsos ant stalo dar kitą dieną savaitėje, 
valgyti mažiau šviežių vaisių ir daržovių, duoti augančiam kūdi
kiui viena bonka mažiau pieno kas savaitę arba taupyti sviesto, 
sūrio, paukštienos, kiaulinių ir daugelio kitų maištingiausių valgių.

Paskutinių 10 metų eigoje, didžiausiame “grandinio parduo
tuvių” augimo laikotarpyje, pavienių pardavėjų skaičius augo, o 
ne mažėjo. Mes teigiame, kad nieko blogo nėra, kai šie parda
vėjai ima brangesnes kainas, kaip mes. Jie turi tokias kainas skir
ti, kad pelnyti padorų uždarbį. Vidutiniškas groseris, paprašius,' 
pristatys prekes prie vartotojo durų ir daugely atveju kai ku
riems savo klientams teiks kreditą. Pristatymo patarnavimas kai
nuoja pinigų. Groseris turi pridėti šį papildomąjį kaštą prie kainų 
savo klientams. Tuo pačiu būdu kredito teikimas sudaro knygve- 
dystės išlaidų, kapitalo suvaržymo, ir kredito nuostolių. Nieko 
blogo nėra aukštesnėse kainose pas pavienį groserį, kadangi jis 
teikia patarnavimą, kuris pateisina jo kainas. <

Jei kai kurie klientai pajėgia ir laisvai pasirenka mokėti 
aukštesnes kainas už groserio prekes ir mėsas, norėdami kredi
to arba kad jiems pristatytų į namus, tai visiškai pridera; kad 
jie mokėtų papildomąją kainą už tokį patarnavimą. Betgi, milijo
nam šeimynų šioje šalyje, kurių pajamos yra apribotos ir kurios 
gaii turėti daugiau ir geresnio maisto, nes jie nori mokėti grynais 
pinigais ir neštis namo savo pirkinius, nederėtų atsakyti tokią pro
gą. Milijonai apribotų pajamų šeimynų tegali džiaugtis savo da
bartiniu pragyvenimo standartu per šias ekonomijas ir, taupmenas. 
Šie milijonai Amerikos šeimų pagelbėjo mums sukurti didelį biz
nį, nes jie tiki, kad mes suteikėm joms didelį patarnavimą. Ben
drovė, todėl, turi prievolės ir pareigos saugoti savo klientų inte- 
’^sus.

4. Ūkininko Interesai
Astuoni milijonai ūkininkų šeimynų užsiima gamyba maisto, 

sunaudojamo Amerikos žmonių. Taigi, visos Amerikos ūkininkų 
šeimynos, sudarančios ketvirtą dalį Jungtinių Valstybių gyvento
jų, turi tiesioginio intereso paskirstymo metoduose, kuriais jų 
darbo ir žemės gaminiai paskleidžami rinkoje.

Apytikriai 30% jų gamybos parduodama per “grandinio” 
maisto parduotuves; apie 70% per pavienius groserius. Jų vai
siai, daržovės ir kiti maisto daiktai parduodami “grandinio” par
duotuvėse kainomis, kurios vidutiniškai yra nuo 8% ligi 10% pi
gesnės, kaip daugelio groserių parduodama. Jei ūkininkas abiems 
vienoda kaina parduoda tam tikrą gaminį, pavienis groseris tu
ri visuomenei brangiau pardavinėti, kad padengti savo didesnes 
išlaidas. Tuo būdu 30% ūkininko gaminių pasiekia visuomenę že
momis kainomis, ir 70% jo gaminių pasiekia visuomenę aukštes
nėmis kainomis.

Jei visuomenė negali suvartoti tam tikro obuolių, bulvių, 
uogų ar bet kurio kitokio gaminio derliaus jai siūlomomis kaino
mis, šie gaminiai nepasijudina iš groserio lentynų; perteklius au
ga ir ūkininkas patiria, kad arba jis negal savo derliaus balanso 
parduoti arba turi parduoti su žymiu nuostoliu. Deja, per dažnai 
pasitaiko, kad ūkininkui literaliai yra pigiau žemėje supūdinti sa
vo obuolius arba persikus, negu panaudot savo darbo kaštus jų 
supakavimui ir persiuntimui. Kiekvienas ūkio ekonomistas žino, 
kad 10% perteklius nereiškia 10% mažau pajamų ūkininkui, bet 
dažnai reiškia daugiau kaip 20% mažesnes, pajamas.

Kitaip sakant, ūkininko problema yra parduoti savo gami
nius gamybos kaina, plius padorų uždarbį, ir pristatyti juos visuo
menei su galimai mažiausiomis tarpininkavimo išlaidomis ir už
darbiais. Todėl yra aiškiai neteisinga ūkininko atžvilgiu pasiūly
ti įstatymdavystę, kuri vienu smūgiu panaikintų 30% jo paskirs- 

' tymo mašinerijos — ir tai 30% tos dalies, kuri palaiko ūkininkui 
tą pačią kainą, betgi visuomenę pasiekia žemomis išlaidomis eko
nomiško paskirstymo dėka. Lygiai neteisinga ūkininko atžvilgiu 
būtų išstumti iš biznio visus pavienius šalies groserius, kurie pa
skirsto 70% jo gaminių. Tiek grandinio maisto parduotuvės, 
tiek pavieniai groseriai atlieka paskirstymo darbą, kuris yra gy
vybinis ūkininko interesams. Jei bet kuris jų liautųsi veikęs, ūki
ninkas atsidurtų akivaizdoje didelių perteklių ir širdį skaudinan
čių nuostolių.

Per daugelį metų A & P turėjo reikalų su ūkininkais, kaipo 
, su 'gamintojais ir vartotojais. Mes jaučiamės turį aiškią prievolę 
ir pareigą priešintis bet kuriam įstatymdavystės puolimui prieš jų 
geriausius interesus.
5. Darbo Interesai

Kiekvienas, šios šalies biznis turi gyvybinį interesą perkama
jame darbininkijos pajėgume. Kai darbininkija gauna aukštas al
gas ir turi didelį perkamąjį pajėgumą, visi yra ištaigūs. Kai dar
bininkijos perkamasis pajėgumas sumažinamas, visas biznis nu
kenčia ir Amerikos pragyvenimo standartas sumenksta. Per dau
gelį metų išmintinga nacionalės valdžios politika buvo saugoti 
tikrąsias algas ir darbininko dolerio perkamąjį pajėgumą. Kom
binacijos ar sutartys pakelti kainas, tuo būdu mažinant tikrąsias 
algas, buvo skelbiamos neteisėtomis.

Tikrai keista atrodo, kad dabar siūloma sunaikinti biznių 
grupę atvirai pareikštais tikslais, — kam jie parūpina gyvenimo 
reikmenis darbininkijai ir jų šeimynoms žemomis kainomis. Apy
tikriai 900,000 darbininkų tiesioginiai samdoma grandinio par
duotuvių pramonėje. Kokia mums belieka išeitis, kaip tiktai prie
šintis veiksmams žmogaus, kuris, tuo laiku kai 11,000,000 darbi
ninkų prikergtų dar veik kitą milijoną prie bedarbių sąrašų, nu- 
ninkų jau neturi darbo ir 3,000,000 šeimynų gyvena iš pašalpos, 
siūlo bilių, kuris prikergtų dar veik kitą milijoną prie bedarbių 
sąrašų, nušluotų 30% visos Jungtinių Valstybių ūkininkų gamy
bos paskirstymo mašinerijos, ir pakeltų pragyvenimo 
Jungtinių Valstybių uždarbiautojams.

Mes tikime, kad mūsų organizacija suteikė didelį patarna. 
mą Amerikos žmonėms ir kad to patarnavimo pasekmėje mes 
išaugome įstaigon. Jei mes atsiklaustume tiktai savo interesų, 
mums būtų lengva liautis ir džiaugtis bet kuriuo poilsiu, kurio 
mes užsipelnėm. Nieks nepriklauso mūsų, išskiriant mūsų bendra
darbius darbininkus. Betgi, pilniausiai apsvarsčius visus intere
sus, mes priėjome išvados, kad mes atliktume mažai kaip savo 
pilną, pareigą, jeigu mes nepasipriešintume, visomis padoriomis 

, priemonėmis, įstatymdavystei, kurią siūlo gerb. Wright Patman.
Kaip jau esame sakę, ponas Patman yra gabus politikas, ga

bus lobbyistas ir gabus propagandistas. Toje srityje jis yra eks
pertas. Mes tesame ekspertai tiktai groserių biznyje. Mes tikime, 
kad “grandinio” parduotuvės turi teisės pristatyti savo reikalą 
Amerikos žmonėms. Mes neisime į politiką ir nesteigsime Vašing
tone savo “lobby” tikslu mėginti paveikti bet kurio Kongreso na
rio balsavimo kryptį. Mes tiktai tikimės pilnos ir padorios progos 
pristatyti grandinio parduotuvių reikalą, kaipo didelę Amerikos 
žmonėms patarnavimo organizaciją.

Kadangi mūsų užsibrėžtas tikslas rišasi su plačiausiu pilnų 
informacijų paskleidimu visuose Amerikos žmonėse, ir kadan
gi toks darbas yra tokioje4 srityje, kame mes nesame eksper
tai, mes pasamdėme Carl Byoir & Associates, visuomeninių 
santykių advokatus, šiam darbui atlikti. Mes suprantame, 
kad mūsų pažiūros retai tėra naujienos. Mes žinome, todėl, 
kad mes turime būti pasiruošę išleisti stambią pinigų sumą savo 
reikalo nupasakojimui visiems Amerikos žmonėms. Mes dabar pa
reiškiame, kad šie pinigai bus išleisti skleidžiant informacijas per 
apmokamus skelbimus ir kiekvieną mums prieinamą priemonę, ir 
bendradarbiaujant darbuose arba darant studijų grupes varto
tojuose, ūkininkuose ir darbininkuose, kurios teiktų atvirus foru
mus svarstyti visas priemones, liečiančias pragyvenimo kaštus.

Mes tikime, kad kai Amerikos žmonės turės visus faktus, jie 
pareikš savo sprendimą savo atstovams Kongrese. Kaipo ameri
konai, mes būsime patenkinti jų sprendimu.

i
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Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką nors * su
rengti “Laisves” naudai.

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Sekmadienio, spalių 9-tos, 
radio programa per stotį 
WORL, 9 :30 vai. ryte, bus . 
sekanti:

1— Jono Tamulionio orkes
trą iš Nashua, N. H.

2— Lietuvių Vyrų Grupė iš 
Nashua, vadovaujant Jonui 
Tamulioniui.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

RADIO
Šeštadienio, spalių 8-tos, ra

dio programa per stotį 
WORL, 8 vai. ryte, bus se
kanti :

1— Emilija Rudokiūtė, Dr. 
Pašakarnio asistentė, iš So. 
Bostono, pasakys prakalbėlę 
apie akis.

2— žinios.
3— Muzika.
4— Antras Radio Kontestas.

Negyvėliai Tyli
—————— Apysakaitė___________

(Tąsa)
Ir štai šis Jurgutis, dabar jau—Jur

gis, iki šiol tikėjęs savo motinos žo
džiams ir kunigų pirštų “šventinybei,” 
šiandien savo akimis pamatė, kad tie ku
nigo pirštai, jokios šventinybės nevaržo
mi, atsidūrė visai nešventintoj vietoj! Jis 
vėl užsidegė kerštu, pašoko nuo lovelės, 
bet... Atsiminęs kur randasi, vėl sudri
bo atgal ir, tarsi mažas, skaudžiai nu
plaktas vaikas, graudžiai pradėjo verkti.

Kalėjimą slėgė grabinė tyla... Tik 
sargo žingsniai, tai nutoldami, tai vėl 
priartėdami,' monotoniškai taksėjo—tak, 
tak, tak.

>
r
t

* * *
Ant rytojaus, visokeriopo amžiaus, vi

sokeriopų tautų, rasių ir Už visokeriopus 
prasikaltimus kalinius, išleido pasivaikš
čioti į kalėjimo kiemą. Jurgį apspito bū
rys prasižengėlių ir prasidėjo pasiteira
vimas :

“Už ką esi pakliuvęs?” pasiteiravd pir
mas’.

“Gal banką išplėšei?” įterpė antras.
“Gal už daugpatystę pakliuvai?” šyp

telėjo trečias.
“O gal netikusią pačią nusmaugei?” 

pridėjo ketvirtas.
“Tai gal valdžios darbą turėdamas, 

mokėjai vogti, bet nemokėjai pakavoti?” 
nusikvatojo penktas.

“O gal raudonasis buvai ir norėjai 
Amerikos prezidentu patapti?” tyčiojosi 
šeštas.

“Tai gal savo meilužės vyrą nudėjai?” 
pasiteiravo septintas.

Tokie ir tam panašūs klausimai smigo, 
kaip į kairią, taip ir į dešinę Jurgio 
ausis ir ir jis, vietoj atsakymo, tik svai
dė savo žvilgsnius į klausėjų veidus ir 
nespėjo nei žodžio ištarti. Ant galo, ka
da jau visokiais prasikaltimais jis tapo 
apibertas, o nenorėdamas pasirodyti vi
sai nauju prasikaltėliu, mostelėjo ranka 

—ir atsakė: , i •
“Nei už šį, nei už tą... Vieną per

daug paėmęs, nesiskaičiau su policisto 
patvarkymu, tai ir visas prasikaltimas.”

Bet čia jam stuktelėjo į pašonę vienas, 
gražios išvaizdos vaikinas, pasivedė į 
nuošalesnę vietą ir pasiteiravo: “Ar jūs, 
drauge, ištiesų esate bolševikas?”

“O, ne! Aš raudonųjų bijau labiau, 
negu paties velnio!”

“Ar šitaip? Bet sveikas vadiniesi Jur
gis Striūgas, ar ne?”

“Taip, bet... Iš kur jūs tai žinote?”
“Iš kur aš tai žinau, tai mano dalykas.

Bet pasakyk man, broli, už ką tu tam 
kunigui, kaulus išnarstei?”

“Ogi, kad... Kas jums sakė?”
“Kas man sakė, tai tik man vienam 

žinot, bet... Ar jūs žinote, kad esate nu- 
" dažytas raudonuoju ir kokia bausmė už 

tai jus laukia?” (Tai buvo pokarinis lai
kotarpis, kuomet buvo gaudomi, kišami 
į kalėjimus ir net deportuojami, taip 
vadinami raudonieji).

. “Aš raudonasis?!”
« “Ir dar ne bile koks, bet.katalikų ku
nigo užpuolikas ir sakramentų išniekin- 
tojas.”

“Ar tu ne velnias esi?” įdėbęs į vy
riškio veidą savo išgąstingas akis, ne
drąsiai paklausė Jurgis.

“Nebijok, drauge... Kalėjime nei die
vas nei velnias nesivaidina. Jei netiki, 
kad tu esi raudonas, tai še tau laikraščio 
iškarpa, perskaityk ir persitikrinsi.”

Jurgis drebančiomis rankomis paėmė 
iškarpą, o davėjas jį perspėjo: “Sergė
kis, kad nepamatytų sargas ir skaityk 
tik į vienutę nuėjęs.”

Pasivaikščiojimo laikui pasibaigus, 
Jurgis įsmukęs į vienutę, sėdo ant ke- (uiHgid į vienutę, oeviu dilu ixe*
dėlės, išplėtė iškarpą ir jo akys atsimu
šė į milžiniškomis raidėmis antraštę:

j 1 “RAUDONIEJI PUOLA KATALIKŲ 
|B& KUNIGUS!”

“Raudonas bolševikas, Jurgis Striogas, 
radęs pas savo sergančią pačią, su sa- 

4 ^ramentais atėjusį, Lietuvių švento Ka- 
V įnfriiero parapijos katalikų kunigą, Joną 

/••Variagą, taip sumušė, taip sulamdė»ku- 
ij Migo kaulus, kad nelaimingas kunigas 

į Birentos Agnieškos ligoninėj kovoja su 
> • mirtimi. Gi raudonasis ant tiek buvo

pasiutęs, kad sumušęs kunigą, sumin
džiojo sakramentus ir puolė mušti savo 
sergančią moterį. Tik laiku pribuvusi 
policija, paspėjo išgelbėti iš pasiutusio 
bolševiko nagų, kaip kunigo, taip ir jo 
moteries gyvastis.

“Raudonasis tapo suimtas ir uždarytas 
už grotų. Tokie gaivalai turėtų būt tin
kamai nubausti, o ateiviai—deportuoja
mi iš Amerikos be jokio pasigailėjimo!”

Jurgio net akys apraibo, perskaičius 
tokią žinią. Iš karto jis, kaip apkvaitęs, 
sėdėjo vietoje. Jo siela vaitojo, o širdis, 
tarsi sustojusi, klausėsi sielos balso. Jo 
galva svaigo iš apmaudos ir jis, kaip 
įmestas į geležinę klėtką ir pritrenktas 
laukinis tigras, pašoko nuo kėdelės ir 
pradėjo vaikščioti1 nuo sienos ligi sienos. 
Jo pirštai, mėšlungiškai susigniaužė į 
kumštis, kraujas šumijo gyslose, įkaitu
sios smagenys neišsiteko galvoje ir tame 
momente, iš piktumo, jis tikrai buvo pa
mišęs.

Bet jis niekam nebuvo pavojingas. 
Trys žingsniai išilgai ir du skersai vie
nutės, tarsi šalto vandenio sriovė, pova- 
liai gesino įtūžimo gaisrą. Jis vėlei atsi
sėdo ant kėdelės, dar kartą perskaitė ži
nią ir beprotiškai nusikvatojo, garsiai 
riktelėjo: “Tai prakeiktas melas! Argi 
tu, kunige, kuris valgai Kristaus kūną ir 
geri jo kraują, gali šitaip meluoti ir tik 
veluk to, kad savo nedorybę pridengti 
purvina melo mazgote?”

Šis įvykis, mūsų Jurgiui, nors iki šiol 
ir karštai tikinčiam kunigams, tartum 
kokia nematoma ranka būtų nutraukusi 
nuo kunigo veido tą veidmainystės mas- 
ką ir parodžiusi kuom tūli kunigai ištik- 
rųjų yra. Jis keikė raudonuosius, nuo 
jų šalinosi, o dabar kunigas... Tas pats 
kunigas, kuris Jurgį įtikino/ kad raudo
nieji yra ir už pačius velnius bjauresni, 
padarė jį patį raudonuoju!

Dabar jis tik atsiminė, kad jo gerasai 
dėde, pas kurį jis iš Lietuvos atvažiavo, 
teisybę jam sakė apie tūlus1 kunigus. O 
kuomet jis per išpažintį pasisakė tam 
pačiam kunigui pas kokių pažvalgų dėdę 
jis gyvena, tai kunigas liepė kuogreičiau- 
siai iš ten išsikraustyti. Jis taip ir pada
rė—atsikraustė pas dabartinės savo žmo
nelės dievobaimingus lietuvius, kurie vi
sai šalę bažnytėlės gyveno.

Čia ir prasidėjo romansas su šeiminin
kės dukrele, Agotėle. Agotėlė, tik spėjus 
užbaigti pobažnytinę mokyklą, pasidarė 
viso labo tik ablavukas. Darbo ji niekur 
nepalaikydavo, o vakarais nebūdavo na
mie. Tėvams sakydavo, kad lankanti ko
kią tai vakarinę mokyklą, einanti į baž
nytinio choro praktikas arba į kleboniją 
pagelbėti jauno kunigiuko senai gaspadi- 
nei—Petronėlei.

Bažnytiniam chore dainavo ir Jurgis 
Stringąs. Bet kuomet jis pirmose pa
mokose užbliovė, tai cfioro mokytojas net 
ausis delnais užsidengė ir subarė, kad jis 
tuom savo laukiniu balsu taip balsiai ne
šauktų. Tas Jurgiui atrodė gan keistai, 
nes Lietuvos kaime, kuriame jis augo, 
skaitydavo jį geriausį balsą turinčiu dai
nininku ir juo jis garsiau rėkdavo, tuo to
liau jo balsas būdavo girdimas ir visi 
žinodavo, kad tai Jurgis Stringąs dai
nuoja. O čia jam draudžia rėkt. To dėlei 
Jurgis ne kartą pareikšdavo:

“Lietuvoj net ir ubagai aukštesnius 
balsus turi, negu mūs choro dainininkai. 
O visa bėda tik tame, kad mokytojas dur
nas. Laiko dainininkų balsus, kaip ark
lius ant vadelių, tai tie ir trypia ant vie
tos.”

Švento Kazimiero parapija, turėjo gra
žią bažnyčią, o dar gražesnę kleboniją. 
Čia jau nuo seno laiko klebonaudamas 
vienas klebonas, negalėdamas pats vienas 
apsidirbti ir neturėdamas kur pinigus 
padėti, atsikvietė savo brolvaikį iš Lie
tuvos, tik įsišventinusį į kunigus už vi
karą, Joną Vanagą.

Jurgis Striūgas paėjo iš to pat kaimo, 
kaip ir kunigas Vanagas. Jurgis tarnavo 
pas kunigo tėvą už piemenį ir būsiantis 
kunigėlis, dar tebeeidamas į pradinę mo
kyklą, pramokino Jurgį skaityti ir rašyti.

(Bus daugiau)

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
tų Francija kietai stojus už 
Čechoslovakiją, Anglija ir 
Sovietai už Franci ją, tai bū
tų ir be karo išvengta šios 
tragedijos.”
Buvo Galima Pastoti Kelią

Kalbėdamas liberalų va
das Archibald Sinclair pa
reiškė: “Vienatinis kelias 
buvo užtikrinti taiką ir įro
dyti Vokietijai, kad tautos 
nori išlaikyti tarptautinę 
tvarką pagelba susitarimų, 
tai prisirengti ir bendrai vi
soms dirbti prieš grūmojan
tį pavojų vartoti spėką ir 
tuo priversti atsisakyti nuo 
spėkos...

“Ar gi galima Vokietijos 
diktatoriui leisti viršinin
kauti ant Anglijos ir pasau
lio? Chamberlain yra paau
kavęs tam tikrus principus 
tarptautiniuose reikaluose 
ir nusilpnino demokratiją, 
kaip ir taikos reikalus. Tai 
tiesa, kad mes esame paau
kavę Čechoslovakiją už mū
sų taiką ir gerovę.

“Kodėl nebuvo į konferen
ciją įleista Sovietų Sąjun
ga? Juk valdžia buvo pas
kelbus Sovietų Sąjungą, kai
po mūsų talkininkę, kada 
ji manė, kad mes pakliūsime 
į nesmagumą, bet vėliau 
Rusiją paliko nuošaliai. An
glijos valdžia padarė klaidą 
ir ji ritasi pas Hitlerį ir 
Mussolinį, o Sovietų Sąjun
gą palieka nuošaliai stovėti 
ant gunės.

“Chamberlain prašo mus 
priimti Hitlerio laidavimą, 
kurį jis davė po vėliausio 
teritorinio grobimo, bet ar 
galima gi užmiršti Hitlerio 
duotą laidavimą po okupa-

vimo Rheino krašto? Mes 
turim pasvert visus Hitlerio 
žygius bendrai, bet ne kiek
vieną skyrium... Aš Hitlerį 
sprendžiu pagal jo prakal
bas ir jo knygą “Mein 
Kampf ”... Chamberlain sa
ko, kad Muniche atsiekė tai
ką, taiką, bet kokia kaina? 
Ar laisvės kaina, ar išpil
dau t Vokietijos reikalavi
mus?

“Didžiųjų tautų bendra
darbiavimas yra reikalin
gas, jeigu mes branginame 
laisvę ir demokratiją pasau
lyj. Kaip tik ir buvo dabar 
reikalas išlaikyti taiką, tai 
Franci j ai, Sovietų Sąjungai 
ir Anglijai stovėti ir eiti vi
soms kartu ir sumobilizuoti 
Anglijos karo laivyną ir lai
kyti paruoštą bent kokiajn 
veiksmui, tai tada būtume 
gavę ir nusileidimų.”

Taip Anglijos parlamen
te smerkė Chamberlaino 
pardavystę. - Anglija suteikė 
Čechoslovakijai 10,000,000 
svarų sterlingų paskolą, kad 
ji galėtų kiek atsistoti ant 
kojų, nes užleisdama Hitle
riui savo krašto dalį nustojo 
daug fabrikų ir dirbtuvių. 
Bet nežinia, kas bus Čecho- 
slovakijoj. Vėliausios žinios 
praneša, kad valdžia ir 
žmonės taip baisiai pasipik
tinę-Anglijos ir Francijos 
pardavystę, kad valdžioj ei
na griežtas pasisukimas į 
dešinę, tariasi su Vokietijos 
orientacijos politiniais va
dais ir gali Čechoslovakija 
visai atsistoti Vokietijos pu
sėj.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti 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 liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 1
OF THE UNITED STATES jį

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI IŠ “LAISVĖS” z

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

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

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST.,.BROOKLYN, N. Y.
D. M. š.

0

PITTSBURGH, PA
Svarbūs Įvykiai iš Pittsburgh©

Rugsėjo 25 Draugijų Sąry
šio Komitetas buvo surengęs 
svarbias diskusijas temoje 
“Už Taiką ir Demokratiją.” 
Mano supratimu, šita tema la
bai svarbi dabartiniu momen
tu. Bet draugai mažai teįver- 
tino. Diskusijose tedalyvavo 
mažai.

Pačios diskusijos buvo labai 
gyvos ir naudingos. Visi ėmė 
balsą ir reiškė savo mintis la
bai draugiškai ir nuosakiai, 
neužgaudami viens kito skir
tingų nuomonių. Tokios dis
kusijos neša daug naudos. 
Tai mūsų mokykla.

; Po diskusijų visi pasisakė 
už taiką ir demokratiją.

Buvo pageidaujama, 
Draugijų 
rengtų ir 
kusi jų.

Masinis

Sąryšio 
daugiau

Mitingas 
Garden

1 dieną

kad 
Komitetas 
tokių dis-

Duquesne

draugijosSpalių 
buvo surengę masinį mitingą, 
kuriame dalyvavo virš dviejų 
tūkstančių žmonių. Mitingas 
buvo sušauktas apgynimui 
čechoslovakijos.

Programa susidėjo iš dainų, 
muzikos ir prakalbų. Buvo 
daug kalbėtojų, visi išreiškė 
pagiežą prieš Hitlerį. Priim
tos kelios rezoliucijos prieš 
Hitlerio užpuolimą ant’ de
mokratiškų šalių.

Svarbiausias kalbėtojas bu
vo Dr. Karl Deutsch, atstovas 
Vokietijos socialdemo kratų 
Pasauliniam Jaunimo Kongre
se. Jis savo kalba padarė ge
rą įspūdį, į 'klausytojus. Pa
sakė, kad A Vokietijos žmonės 
nepritaria Hitlerio užmačioms 
pulti Čechoslovakiją, arba bet 
kokią demokratinę šalį.

Rep.

X

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 

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

Piniginės 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 stokite j 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 j darbą. Gaukite 
savo dienraščiui naujų skaitytojų, gaukite sau dovaną.

Kaip Geriausia Gauti Naujų Skaitytojų
Geriausias būdas gavimui naujų skaitytojų yra ėjimas tiesiai į 

Namuose galima plačiau pasikalbėti, lengviau įrodyti naudingumą 
“Laisvę.” Dabar labai svarbus momentas gavimui naujų skaitytojų,
ro pavojus yra baisus rūpestis kiekvieno žmogaus ir kiekvienas mąstantis 
žmogus nori skaityti žinias. ,

namus, 
skaityti 
nes ka-

Prašome Tuojau Užsiregistruoti
Kiekvienas ąpšvietą 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

c

i

1

■■■■



v
Ketvirtad., Spalių 6, 1938 LAISVI^

Italija Grąsina Čechoslova- 
'• kijai Vardan Vengrijos

Roma.—Mussolinio įkvėp
ta, Italijos spauda grūmo
jančiai perspėja Čechoslova- 
kiją, kad jinai “turi tuo- 
jaus” pervest savo “ven
griškus” plotus Vengrijai,— 
nors Anglijos, Francijos, 
Italijos ir Vokietijos valdo
vai buvo Muniche davę Če- 
choslovakijai tris mėnesius 
laiko išspręst savo ginčus su 
Vengrija.

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolas Franco iškilmingai 
minėjo dviejų metų sukaktį 
nuo to laiko, kai jis į savo 
rankas paėmė visą galią fa
šistų užkariautame Ispani
jos plote.

NEWARK, N. J.
Pirmadienį, spalių 3 d., Elz

bietai Skystaitienei padarė se- 
riozišką operaciją. Ji randasi 
Barnabas Ligoninėj ant High 
St. Lankymo valandos: kiek
viena diena nuo 1 iki 9 vai. I 
Draugė Skystaitienė yra Sie
tyno Choro narė, todėl būtų 
jai malonu, jeigu ją atlanky
tų choro nariai ir šiaip jos 
draugai bei pažįstami. K. ž.

darbuotojų jėgosnepasileidžia 
smarkion veiklom (Tačiaus orui 
ataušus, ėmė veikla judėt. Pir
myn Choras, po kelių savaičių 
atostogų, vėl sukuopė jėgas 
darban. A. Klimaitei rezigna
vus. Dabar užėmė naujas mo
kytojas vietą, tai Geo. Kazake
vičius. Pirmos’ choro pamokos 
įvyko rugs. 23 d. Tą vakarą 
ir drg. B. šalinaitė, LMS cen
tro sekretorė, dalyvavo. Ji da
vė choristam pamoką apie bal
sų techniką, dainuojant ten pat 
suteikė daug drąsos ir ūpo mū
sų chorui.

Pasiryžimas, ypač tarp jau
nuolių, dainuoti padidėjo. Nu
tarta dainuoti pasaulinėj paro
doj ateinantį metą Lietuvių die
noj, 10 d. rugsėjo.

Taipgi, kad atžymėjus 8- 
nių metų Pirmyn Choro gyvavi
mą, yra rengiamas nepaprastas 
koncertas, kurį išpildys Brook- 
lyno Aidbalsiai, B. šalinaitei 
vadovaujant. B. šalinaitė duos 
referatą apie meną. Kad išreiš
kus referato siela, bus virš dvi- 
dešimt dainų sudainuota. Taip
gi bus duetų, solų. šokiams 
grajys Geo. Kazakevich orkes
trą.

Menamas koncertas įvyks 
sekmadienį, 9 d. spalių, Kasmo- 
čių svetainėje, 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 5 vai. vakare. Vi
si užkviečiami dalyvauti.

F. Kl-ton.

džiaugsmo net ausys pradėjo 
prakaituoc ir nebagas liko ne
valgęs; sarmacinos tų ponių 
ir ponų.

Trupucį atsiduso uošvė, ir 
pacylėjus vėl porino:

—Taigi, tai tau ne žertas, 
sėdėc su ministerienėm, dak- 
tarienėm ir antstolienėm prieg 
vieno stalo! O čia, žiūrėk, tas 
Šaltinis buvo tokis netašytas 
mužikas; būdavo ant parengi
mų mergos neidavo šoke su 
juo. Let-nelet ištempdavo ko
kią raišą mergą pašokę. . .

—Mano senis užvakar per
žiūrėjo visas senas gromatas 
iš k rajaus, tai surado, kad 
ponas šaltinis dar išeina ir 
mumi trupucį familijantas. Sa
ko, jo dzifeveries anūkas.

—Sako, kai ponas šaltinis 
sugrįš, tai “Vienybės” ponai 
eis su baldakymu prie akran- 
to jo pascikcie!—Su šiais žo
džiais mūsų su uošve pasikal
bėjimas ir nutrūko, nes lobėn 
užgirdom triukšmą: Alenukė 
parėjo su ratukais pasivažinė- 
jus. Tuomet su Alenuke išė
jom ant “mūvys”.

Dzūkelis.

PADIDINKI! SAVOPOPULIARUMĄ

PIENU

darbininkiškai spaudai. Tokiu būdu’ 
rengėjai užkviečia visus, vietinius ir, 
iš apylinkės atsilankyti į šį balių. į 
Bus gera muzika šokiams. — Ren-> 
gėjai. (233-235)

HAMTRAMCK, MICH. |
ALDLD 188 kp. susirinkimas Nyks 

penktadienį, spalių 7 d., 7:30 v. v., 
3014 Yemans. Malonėkite visi nariai 
būt laiku, nes yra daug reikalų ap
tarti. taipgi kurių narių mokestys 
užvilktos, malonėkite užsimokėt. — 
A. V. (233-234)

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 6 d., įvyks didelis susirin

kimas Jaunuolių delegatų iš Ispani
jos sugrįžusių. Bus gori kalbėtojai. 
Įvyks Lulu Temple Svet., 1337 
Spring Garden St., prasidės 8:30 v. 
v. Turės gražų programą ir gerus 
kalbėtojus, todėl kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. — Kom.

(233-234)

LINDEN, N. J. -
LDS 135 kp. mėnsinis susirinki

mas įvyks spalių 7 d., 8 vai. vak. A. 
Tenio Svet., 16th St. ir Winans Ave. 
Draugai ir draugės, visi dalyvaukite, 
nes turime labai daug svarbių daly
kų, kurie turės būti svarstomi. — 
Seki’. A. Vertelienė. (233-234)

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.

Great Neck; N. Y. ŠYPSENOS
Mūsų gražus miestelis taip

gi nukentėjo nuo pereitos aud
ros. Turčių sodybose, ant ke
lių ir giraitėse, medžių eilės pri
laužyta. O apykrantėse van
duo išsiliejo toliaus ne šimtą 
pėdų, užliedamas daržus ir stu- 
bų skiepus. Elektros šviesos 
netekome per penkias dienas.

Kiek žinoma, čia lietuviai 
nuo audros rimtai nenukentėjo.

Pastaruoju laiku sirginėja ne
mažai lietuvių, šiomis dieno
mis apsirgo drg. A. Bečienė, 
taipgi serga po operacija Mi
neola ligonbutyj, Jonas Žurlis.

Pas mus visuomeninio darbo 
yra begalės daug. Tik bėda, kad

(Tąsa iš 2-ro puslp.) 
jom jokios valstybes pasauly
je, galim stoti karau!” (išski
riant Lenkiją; tos tai baisu).

—O kai užsibaigė ceremo
nijos ant pievos, Tai, sako, at
važiavo dzidelis antanobilius, 
aprėdzytas visokiom virkščiom 
ir gvaizdzikais ir viksvom, in- 
sodzino poną šaltinį ir atvežė 
sieciogiai ant Laisvės alėjos 
Kaune, paskui invedė dzi’de- 
liam mūriniam name ir davė 
večeroc. Tenai, sako, buvo mi
nisterial, ministerienės, o gal 
ir prezidentienė. Stalas, sako, 
net braška, užverstas vieštie- 
na, visokia žvėriena ir konja
ku. . .

—Ponas šaltinis, sako, no
rėjęs valgyc, bet jam iš to

PRANEŠIMAI K KITUR
ROCHESTER, N. Y.

DLK Gcdcmino Draugija rengia 
i pirmutinę šio sezono vakarienę, kuri 
įvyks 8 d. spalių, Gcdcmino Svetai
nėje. Bus valgių ii’ gėrimų užtekti
nai. Turėsime gerą muziką šokiams. 
Įžanga 50c. Užkviečiame visus skait
lingai dalyvauti. — N. Švedienė.

(234-235)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 9 d. spalių, 2 vai. p. p. B. Po- 
teliūno Svet., 53 Bank St. Visi na- 
riai-rės dalyvaukite susirinkime, už
simokėkite duokles, kad neliktumėt 
suspenduoti ar išsibraukę. Taipgi tu
rime svarbių reikalų, o kad tie rei
kalai būtų pasekmingai pravesti, 
reikalinga didžiumos bendrai narių 
nutarimo ir darbuotės. — Kp. Fin. 
Sekr. — J. V. S. (234-235)

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, 7d. spalių įvyks ap- 

vaikščiojimas 19 m. sukaktuvių Ko
munistų Partijos šioj valstijoj. Bus 
puiki programa, dainuos. negrų I 
kvartetas, revoliucines ir liaudies 
dainas. Kalbės Don. Whcldin, Kom. 
Partijos kandidatas į Aldermanus, I. 
Wofsy, Conn, valst. K. P. Sekreto
rius. Vyriausiu kalbėtojum bus 
Brooklyno Kom. Partijos pirminin
kas Petei' V. Cącchione. Turėsime ir 
kitokių pamarginimų. Įvyks West 
Middle School, Asylum Ave. Pradžia 
8:15 v. v. Įžanga 25c. — Narys.

(234-235)

Mergina su švelnią kaip 
šilkas oda yra mergina, 
.kurią vaikinai kviečia su 
jais išeit bei išvažiuot, 
štai kodėl yra išmintin
gas dalykas naudot švie
žią pieną kaip dalį kas
dieninio jūsų maisto. 
Pienas yra turtingiau
sias maistinis šaltinis 
kalkių, kurias taip daug 
žymių odos specialistų 
skiria kaip vaistą nuo 
odos nesveikumų. Taigi, 
jeigu jūs norite malo
nios, nebrangios pagel- 
bos grožiui ir populiaru
mui, atminkite,

STIKLĄ PIENO

KASDIEN
SKAISTUMUI 
VEIDO ODOS

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas 

įvyks 7 d. spalių, 7:30 v. v. pas 
drg. M. Norbutą, 210 Hazle St. Vi
si nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų, kurie liečiasi 
su 12-to Apskr. maršrutu ir kontes- 
to vajum. Kad tų reikalų klausimai 
būtų pasekmingai pravesti, reikalin
ga didžiumos narių nutarimo ir 
bendro darbo. — J. V. S. Kp. Sekr.

(233-234)

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

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

LAISVĖ
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,

THE STATE OF NEW YORK

SVARBUS PRANEŠIMAS
PAGELBA LIETUVIAM, NU- 

KENTĖJUSIEM NUO PO
TVINIO IR VIESULOS!

Atydai Visų Pirmininkų ir 
Valdybų Visų Lietuvių Orga
nizacijų ir Veikėjų Massachu
setts, Rhode Island, New 
Hampshire^ir Maine Valstijose

Iniciatyva Stepono Dariaus 
Lietuvių Amerikos Legiono 
Posto No, 317, Boston, Mass., 
suorganizuota laikinas komi
tetas pagelbėti lietuviams, nu
kentėjusioms nuo potvinio ir 
viesulos (hurricane), šis lai
kinas komitetas prašo kiekvie
nos draugijos pirmininko ir 
valdybos iš skirtingų miestų 
viršuj minėtose valstijose’ pri
siųsti adresus Tamstų ir Tams
tom pažįstamų nukentėjusių 
lietuvių šeimų, kurie yra be 
apsaugos ir reikalauja blan- 
ketų, kaldrų, anglių, maisto. 
Komitetas prašo, kad kuo 
greičiausiai prisidėtumėt pa
gelbėti su viršuj minėta in
formacija. Rašykite ir prisiųs- 
kite informaciją Stephen Da
rius Legion Post 317, So. Bos
ton, Mass.

Taipgivlietuvių visuomenė— 
šeimos, pavieniai, biznieriai ir 
profesionalai—pagelbėkite lie
tuviams, nukentėjusioms nuo 
potvinio ir viesulos, apsisau
go! nuo ateinančių žiemos 
šalčių ir ligų, kurie dabar yra 
be pastogės, drabužių, blan- 
ketų ir maisto, žinote, kad 
vanduo apsėmė daugelio mū
sų lietuvių namus — sunaiki
no viską, ką vanduo pasiekė, 
taip, kad šiandien jie yra pa

vojuj, užeinant žiemai ir 
drėgnam orui. Mes, kurie 
per giliukį nenukentėjom, at- 
jauskim savo tautiečiam jų 
nelaimingoj padėtyj pinigais, 
drabužiais, kaldromis, Manke
tais ir maistu.

Siųskite pinigus čekiu ar 
money orderiu komiteto iždi
ninkui Dr. Juozui L. Pašakar- 
niui, 447 Broadway, So. Bo
ston, Mass. Gyvenantieji Bos
tono apielinkėj, ir iš kitų 
miestų atvažiuojantieji auto
mobiliais, palikite maistą ir 
drabužius Stepono Dariaus 
Legiono Posto headquarteryj, 
C Street, So. Bostone, tarpe 
6 ir 11 vai. vakarais. Kurie 
gyvenate tolimesniuose nuo 
Bostono miestuose, laiškais 
praneškite, ką turite paauko
ti, ir prisiųskite savo adresą 
Legiono Posto headquarteriui. 
Paėmimui nuo jūs aukų, Pos
tas susisieks' su jumis per 
Tamstų vietinių draugijų na
rius arba veikėjus.

Šį penktadienį, spalių (Oct.) 
7-tą, 8 vai. vakare, So. Bos
tone susirinks visas dabartinis 
komitetas, Posto headquarte- 
ry, aptart daugiau reikalų ir 
sutvarkys, kas aukota. Bostono 
apielinkės miestų ir Bostono 
veikėjai ir draugijų pirminin
kai, valdybos, arba delegatai 
esate kviečiami susirinkti So. 
Bostone, Legiono headquarte- 
ry, 8-tą vai. vakare, sutvarky
mui reikalų.

Apie penktadienio susirinki
mą išgirsite per radio subatoj 
ir nedėlioj.

SPAUDOS KOMITETAS.
Steponas Minkus.

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” pikniko raporto ir kitų 

svarbių kampanijų , masinis susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, 9 d. spa
lių, tai yra visų mūsų organizacijų 
narių, “L.” skaitytojų ir simpatikų 
susirinkimas, 735 Fairmount Avė., 
2:30 vai. po pietų. Šiame susirinki
me bus išduotas “Laisvės” pikniko 
labai optimistiškas raportas. Bus 
apkalbėtas “L.” bankietas, vajus, 
būsianti rinkimų kampanija. Bus 
svarbių diskusijų mūsų judėjimb rei
kalais. Nariai, rėmėjai ir veikėjai 
dalyvaukite kuo skaitlingiausiai ir iš 
kolonijų. (234-236)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, spalių 9 d. Kasmočių 

Svet., 91 Steamboat Rd., įvyks as
tuonių metų atžymės Koncertas. 
Ruošia Pirmyn Choras. Pradžia 5 
vai. vakaro. G. Kazakevičiaus or
kestrą grieš šokiams. Įžanga Kon
certui ir šokiams 40c. Vien tik šo
kiams 35c. Bus labai graži progra
ma, kurią išpildys Pirmyn Choras 
po vad. naujo mokytojaus G. Ka
zakevičiaus ir Aidbalsių iš Brookly
no. Šalinaitė skaitys referatą apie 
Meną. — Kviečiame visus dalyvauti.

(234-236)

svamanių 2 kp. Antros prakalbos 
įvyks spalių 8 d., 8 v. v., 9219 Rus
sell St., Rusų Svet. Čion kalbės d. 
H. Jagminas ir A. M. Metelionis. 
Prakalbos bus labai žingeidžios 
įvairiais klausimais. ‘ Šias prakalbas 
rengia Detroito Lietuvių Kliubas, 
įžanga veltui. — Kviečia Rengėjai.

(233-234)

CLEVELAND, OHIO
Laisvamaniškos prakalbos. Kalbės 

iš Chicagos atvykęs d. II. Jagminas. 
ALLEK Draugijos Centro Pirminin
kas. Ketvirtadienio vakar spalių 6 
d., 7:30 v. v. Lietuvių Svet., 6835 
Superior Avė. Tokių prakalbų jau 
senai turėjome, todėl būkime visi.— 
Kviečia ALLEKD 6 kp. (233-234)

CHESTER, PA.
Ketvirtadienį, 6 d. spalių įvyks 

ALDLD 30 kp. susirinkimas, 7:30 
v. v. Lietuvių Kliubo Knygyne. Da
lyvaukite visi nariai, nes yra -labai 
svarbių reikalų aptarti.

Sekmadienį, 9 d. spalių, 8 v. v. 
įvyks tarptautiniai rengiamas vaka- i 
rėlis, Lietuvių Kliubo Svetainėj. Šis j 
parengimas naudai “Daily Worker”, 
už tai kviečiame draugus skaitlin
gai dalyvauti, kad paremti darbi
ninkišką spaudą. (233-234)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 9 

d. spalių, 2 vai. po pietų, pas A. 
Aponiką, 411 E. Pine St. Visi drau
gai susirinkite laiku. Taipgi atsives
kite naujų narių prirašyti kuopom 
— B. Valukas, Sekr. (234-235)

NEW BRITAIN, CONN.
LLD' 27 kp. rengia smagią Bin

go pariukę sekmadienį, 9 d. spalių, 
2 vai. p. p. Svetainėje, 53 Church 
St., antros lubos. Užkviečiame vie
tinius ir pageidaujame svečių iš 
ąpylinkės. Įžanga 25c. — Kom.

(234-235)

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

spalių 9 d., 2 vai. p. p. Bakanausko 
Svet. Visi nariai būtinai ateikite, 
nes randasi gana svarbių reikalų ap
tarti. — Sekr. P. Sakat. (234-235),

DETROIT, MICH.
Dvejos Viešos Prakalbos

Penktadienį, spalių 7 d., 8 v. v., 
4097 Porter St. įvyks didelės pra
kalbos, kalbės Laisvamanių Centro 
narys, d. H. Jagminas iš Chicagos. 
Šias prakalbas rengia Detroito Lai-

WORCESTER, MASS.
Spalių 6 d., 7:30 v. v., 29 Endi

cott St. įvyks susirinkimas “Lais
vės” vajaus klausimu. Kviečiame vi
sus narius kaip tai, vyrų ALDLD 11 
kp. ir motorų 155 kp. Taipgi kvie
čiame “Laisvės” ir “Vilnies” skaity
tojus' ir visus veikėjus, simpatikus 
mūsų progresyvio judėjimo. — Prot. 
Sekr. J. M. Lukas. (233-234)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks 6 d. spalių, ketvirtadienio vak. 
8 vai., 4634 Milnor St. Prašome vi
sų dalyvauti. — Kp. Sekr. (233-234)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 7 d. 
spalių pas drg. A. Maldaikienę, 16 
Carver St., 7:30 v. v. Draugės, šis 
susirinkimas bus gana svarbus, tad 
visos- būtinai turime dalyvauti jame 
ir išgirsti raportą iš pikniko. Prie 
progos, nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti. ■— Sekr. M. Kulbionė.

(233-234)

BAYONNE, N. J. 
Pasilinksminimo Diena.

ALDLD 212 kp. kartu su Jersey 
City lietuviais rengia puikų balių, 
kuris įvyks spalių 8 d., LAU Kliubo 
puikioje Svetainėje, Liberty ' Hali, 
329 Broadway. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga 35c, vaikams veltui. 
Pelnas nuo šio baliaus yra skiriamas

"s V A R B L 
BOSTONO 
A p ielinkei
Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisvės” naudai

KONCERTĄ
žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus
7 pasitenkinimo.•

Įvyks sekmadienj

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

•
Koncertas Bus

Lietuviu 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.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 
OS, HEMORROI-

DAI ir kiti MĖŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLĖS ligos ir 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 Atlyginimų

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 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”
Clement Vokietaitis

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Tel. Triangle 5-3622 
Ęropklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Fotografas
Traukiu paveikslus fąmilijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavup 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant b 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairicm spalvom.

Kiekvienas apšvietę. bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės.

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tek: Glemnore 6-6X91

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

Rūgštį ruginė, saldi Ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
įkepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska-i 
niausiu kėksų-pyragų; ’Pineapple Cake, Apple Cake, Cleese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Banke ir Spice Cake, Stollen* 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

i Siunčianfe duonų per paštų i kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ąnt jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir Rainas,

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Amerikos Darbo Partija 
Nominavo Mead i J. V.

Senatorius

Ateinančią Savaitę 
Registracijos

New Yorko Italai Minės I Herlands Pradėjo Ablavą 
Columbus Dieną be ant Sukčių Brooklyno

Fašistą Saliuto Teisdarybėj

T

Ketvirtad., Spalių 6, 1938

Tarp didelių ovacijų, mar
ša vi m o, dainų ir šųkių darbie- 
čiai nominavo naujadalybinin- 
ką kongresmaną James M. 
Mead iš Buffalo kandidatu j 
J. V. senatorius užimt vietą 
senadalybininko R. S. Cope- 
lando, kuris mirė nebaigęs sa
vo termino. Manhattan Ope
ra House, kur 954 darbiečių 
delegatai posėdžiavo, aidėjo 
darbietiškomis “arijomis.”

Mead nominuotas per Ele- 
nore Herrick, Apylinkės Dar
bo Santikių Tarybos pirmi
ninkę. Jam pasirodžius ant 
pagrindų paskutinėj Am. Dar
bo Partijos N. Y. Valstijos 
konvencijos sesijoj ir pasa
kius, kad mūsų valstijos va
dovybė privalo imt atsakoęny- 
bę už gavimą galimybių dar
bui mūsų bedarbiams ir pa
didinimą mūsų agrikultūros 
įplaukų, kilo audringos ovaci
jos.

Jis savo nominacinėj kalboj 
pasisakė prieš vaikų darbą, 
prieš prakaitaunes moterims. 
Jis pabrėžė ir tai, jog new- 
yorkiečiai privalo paremt li
berališkas spėkas šalies plot
me, kad bendra veikme page
rint sociales ir ekonomines 
sąlygas ir kitur.

Langdon Post, buvęs New 
Yorko Miesto Butų komisio- į 
nierius, aklamacijos būdu no
minuotas Am. Darbo Parti
jos kandidatu į valstijos kon
trolierius.

Joseph V. O’Leary vienbal
siai nominuotas ADP kandi
datu valstijos vyriausio pro
kuroro darbui. 

it ,J •*' 
Matthew Merritt ir Caro

line O’Day, demokratai, no
minuoti kongresmanais.

Post ir Leary būsią ant ba
loto kaipo nepriklausomi dar
bščiai, nebūsią nei ant kurios 
kitos partijos baloto. Kiti 
darbiečių valstijiniai kandida
tai yra nominuoti ir 
kratų Partijos, tai bus 
partijų balotuose.

Pirmą konvencijos 
pirmadienį, konvencija 
navo Herbert H. Lehman į 
gubernatorius, Charles Poletti 
į leit-gubernatorius, ir Robert 
F. Wagner į senatorius ilgam 
terminui.

Demo- 
abiejų

dieną, 
nomi-

Paskutinė konvencijos sesi
ja, antradienį, būtų galima 
pavadint demonstracijų sesija. 
Jomis sveikinta nominacijos, 
paremta kandidatų prakalbos 
ir kandidatūros priėmimo kal
bos.

Visi darbiečių kandidatai 
išreiškė pasižadėjimą darbuo
tis dvasioje Am. Darbo Par
tijos platformos ir viltį, kad 
jie bus išrinktu Darbiečiams 
liekasi nuo dabar iki rinkimų 
gerai padirbėt, kad tos viltys 
liktųsi įkūnytos gyvenimam

Už Ką Balsuosite?
Didžiumoje pereitų metų rin

kimų būdavo balsuojama tik už 
atskirus asmenis ar skirtingų 

partijų kandidatus. Balsuoto
jams mažiau reikėdavo turėt 
mintyje, šiemet, apart balsavi
mų už kandidatus, reikės bal
suot New Yorkoi Valstijos kon
stituciją. Vieni jos punktai yra 
labai reikalingi, naudingi dar
bo žmonių gerovei, kiti žalingi.

Pradedant su ryt diena, 
“Laisvėj ” rasite paskelbtus 
naudinguosius punktus ir aiš
kinimą, dėlko už’ juos reikia 
balsuot, taipgi žalinguosius ir 
aiškinimą, dėlko reikia balsuot 
prieš juos. Pasakykite apie tai 
savo draugams ir pažįsta

is miems.

į

pilietis prašo-

spalių (Oct.)

Kiekvienas 
mas įsitėmyti, kad pradedant 
šį pirmadienį, 
10-tą, baigiant šeštadienį, spa
lių 15-tą, bus piliečių regis
tracijos.

Be registracijos niekas ne
galės dalyvaut balsavimuose 
lapkričio 8-tą. Jei jūs dabar 
dar ir neturite nusistatymo, už 
ką norėtumėt balsuot, nenu- 
mokit ranka ant balsavimų. 
Dabar užsiregistruokit, o per 
mėnesį laiko galėsit pasvars- 
tyt, pasirinkt sau pageidauja
mus kandidatus.

Registracijų būdukės (tose 
pačiose vietose, kur einat bal
suot rinkimuose) bus atdaros 
nuo 5 po piet iki 10:30 pir
momis penkiomis dienomis, 
šeštadienį, 15-tą spalių, pa
skutinę registracijų dieną, 
būdukės atdaros nuo 7 ryto 
iki 10:30 vakaro.

KAS GALI REGISTRUOTIS 
IR BALSUOTI?

Visi piliečiai :
Jeigu jums dar nesuėjo 21 

metai, bet sueis iki rinkimų 
dienai ar pačią rinkimų die
ną, jūs galit užsiregistruot pa
rodydami gimimo liūdymą.

Jeigu jūs esate naujai na- 
turalizuotas pilietis (tai yra, 
ateivis išsiėmęs pil. popieras), 

Ijūs galit registruotis ir bal
suot, jei rinkimų dieną (lap
kričio 8-tą) jums sueis nema
žiau 90 dienų ) nuo išgavimo 
pilietybės.

Jeigu tapot piliete apsive- 
dant, jūs turit būt išgyvenus 
J. V. ne mažiau 5 metų.

Kiekvienas ..pilietis turi būt 
išgyvenęs vienus metus vals
tijoj (state), 4 mėnesius ap
skrityje (county) ir 30 dienų 
savo balsavimų distrikte, kur 
turės balsuoti. Laikas skai
tosi iki rinkimų dienos, įskai-’ 
tant ir rinkimų dieną. Tai
gi, jei ne. labai reikalinga 
kraustytis, per šį mėnesį pi
liečiam patartina susilaikyt 
nuo kraustymosi, kad nepra
rast balsą, jei nauja vieta, 
kurion manot kraustytis, yra 
kitame rinkimų (election) 
distrikte.

šiuo laikotarpiu mirtinų 
lenktynių tarp fašizmo ir de
mokratijos, tarp reakcijos ir 
progreso, kiekvienas pažan
gus, savo kraštui gero veli
jantis pilietis privalo dėti vi
sas pastangas dalyvaut rinki
muose. Apsileidimas pilieti
nėj prievolėj yra neatleistinas 
mūsų laikais.

“Laisvės” skaitytojai prašo
mi aiškint kitiems darbo žmo
nėms reikalingumą užsiregis
truot ir registracijos taisykles.

Pažangieji Amerikos italai 
pasirįžę šiemet iškilmingai pa
minėt Amerikos atradėjo italo 
Christopher Columbus dieną, 
spalių 12-tą. Tą dieną bus 446- 
ta sukaktis nuo atradimo naujo 
pasaulio. Iškilmes manoma su
daryt be fašistų saliuto, be Ita
lijos fašistų dainos Giovanezza 
''ir be- fašistų uniformų, kaip pa
reiškė tai dienai minėt masinio 
mitingo rengimo komitetas, 
New Yorke.

Italų komitetą sudaro žymūs 
žmonės, kurių tarpe randamas 
ir Vito Marcantonio, buvęs 
kongresmanas ir dabar kandi
datas į kongresmanus. Vyriau
siu kalbėtoju bus majoras La 
Guardia.

Masinis mitingas-demonstra- 
cija įvyks spalių 12-tą, 3 :30 po 
piet, Columbus Circle, kur..bu
vo čechoslovakijai remt mitin
gas pereitą šeštadienį. Dėl sek- 
mingesnio prirengimo šio mi
tingo, Šį penktadienį, spalių 7- 
tą, šaukiama unijų, taipgi visų 
progresyviškų ir liberališkų or
ganizacijų konferencija batsiu
vių unijos patalpose, 750 Bro
adway, N. Y.

John Colgan, 60 m., 283 E. 
Burnside Ave., Bronx, mirtinai 
apsinuodijo gasais iš gasinio 
šildytuvo Yorkville Playground 
bildinge, kur jis dirbo prižiūrė
toju.

Tyrimų komisionierius Wil
liam B. Herlands pareikalavo 
iš 1,402 .finansinių įstaigų tuo
jau pristatyt Brooklyno proku
roro Geoghano ir 44-rjų jo pa
dėjėjų ir sandarbininkų finan
sines apyskaitas. Tas daroma 
tikslu susekt platų tinklą suk
tybių, kurios, manoma, labai 
suleidusios šaknis Brooklyno 
teisdarybės sistemoj.

Antradienį išduotieji įsaky
mai daugiausia liečia žmones 
dirbančius Geoghano štabe ar
ba turinčius tiesioginių ryšių. 
Tačiau tikimasi, kad neužilgo 
bus patikrinti rekordai sekamų 
miesto įstaigų: Policijos De- 
partmento, Apskričio Teismų, 
Magistratų Teismų, Specialių 
Sesijų Teismo, Teisėjų Komi- 
sionieriaus, Pataisų Depart- 
mento ir Finansų Departmento.

Tuo pat sykiu Herlands, ku
ris dabar veikia majoro La 
Guardijos patvarkymu, prašy
siąs gub. Lehmano sušaukt 
“Specialę Grand Džiūrę” ir pa
skirt special į prokurorą išklau
syt liūdymų, kurie bus iškelti 
tyrinėjimuose.

Sakoma, kad šie tyrinėjimai 
iškelsią aikštėn tokių dalykėlių, 
kurie vėl sukrės senutę Tam
many, kuri ir taip jau pusėti
nai nervinga dėl Hineso bylos 
atbalsių ir kitų darbininkų 
spaudos bei atatinkamų orga
nų

rimtų ir juokingų.
Draugai Velička ir Grabaus

kas padainuos tikrai vaka
ruškų dainas, kai kurias dar 
niekur negirdėtas, sakoma, sa
vo locnos kompozicijos.

Merginos ir vaikinai, vyrai 
ir moterys, nepamirškit atsi
lankyti į šį linksmą paren
gimą, kuris įvyks šį nedėldie- 
nį, 9 d. spalių. Įžanga tik 
35c. Pelnas bus skiriamas 
apšvietos reikalams, ypač pi
lietybės mokyklos palaiky
mui

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.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

MASPETHIEČIAMS

vai. vakaro, Zablackų na
me, 70-42 Link Court, Mas- 
'įjethe, įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 14 kuopos 
susirinkimas.

Visi nariai kviečiami daly
vaut. Sekretorius.

8

Planuoja Fire Island 
Projektą

Parkų komisionierius Robert 
Moses pasiūlė atsteigt audros 
sunaikintas Fire Island vasa
rotos vietas ir įsteigt 3 nau
jus “byčius.” Tam visam dar
bui numatoma išleist $15,- 
500,000, jei
įstaigos jo planą priimtų ir 
sutiktų finansuot.

Naujas projektas atidarytų 
visuomenės naudojimui 43 
mylias pajūrio nuo Jones 
Beach iki Southampton, L. L

atatinkamos

iškeltų nešvarių jos darbų.

IDS TREČIO APSKRIČIO
KUOPOMS

PASKUTINE DIENA 
PETICIJOMS

3-čio Apskričio Komi- 
posėdyje nutarė

mokyklos 
lietuviams.
Kviečia visus ir visas

Rengimo Komisija.

Atgavo Dalį Algą
Workers Alliance dalinai lai

mėjo kovą už atgavimą nuka
potų algų WPA darbininkams. 
WPA administratorius Somer
vell paskelbė aukštesnes algų 
skales 20,000 darbininkų. Pakė-

■ limas jeis galion šio mėnesio 
16-tą.

PRAMOGOS
NEW YORK & BROOKLYN

Suvienytos Darbininkiškos Orga
nizacijos, kaip tai Rusų, Lenkų, 
Lemko, dvi lietuvių IWO kuopos ir 
kitos progresyviškos Draugijos ruo
šia Koncertą ir Balių. Jvyks spalių 
8 d., Manhattan Plaza, 66-68 E. 4th 
St., New York City. Pradžia 8 v. v. 
įžanga 40c. Bus gera orkestrą šo
kiams. — Kviečiame visus dalyvau
ti. (234-235)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks ket
virtadienio vakare, spalių 6 d., 7:30 
v. v. "Laisvės” Svet., 419 Lorimer 
St. Šiame susirinkime delegatai iš
duos raportus nuo LDS Seimo, bus 
svarbu išgirsti. Taip pat prašome 
narių užsimokėti duokles. Atsives
kite ir naujų narių į susirinkimą. — 
Prot. Sekr. C. Reinis. (233-234)

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbUno 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
. Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

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

VISOJE APIELINKEJE •RYTAIS SKANIAUSIA KAVA

J 520 Metropolitan Avė.,
• corner‘Union

AŽYS
Brooklyn, N.

Avenue

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.

LDS 
tetas savo 
šaukti kuopų darbuotoj^-va- 
jininkų susirinkimą sekmadie
nį, spalių 23 dieną, 2 vai. po 
pietų, 419 Lorimer St., Brook-

Tikslas šio susirinkimo yra 
išaiškint visas techniškas tai
sykles, surištas su įrašymu 
vaikučių į LDS. Jūs esate ra
ginami būtinai pasiųsti keletą 
darbuotojų susipažinti su tai
syklėmis, kad sėkmingiau 
dirbti vajaus metu.

Kadangi nebuvo galima be-, 
suspėti pasiųsti laišką iki jū
sų susirinkimo, tai imkite aty- 
don šį paraginimą — išrinki
te atstovus į kalbamą posėdį.

J. E. Gužas,
LDS III Apskr. Sekr.

PIENO KOOPERATYVUI 
GERAI SEKASI

Pieno kooperatyvas “lCo-op,” 
kurio centras New Yorke yra 
215 Fourth Ave., skelbia, kad 
pieno dabar parduoda penkerio
pai daugiau, negu parduodavo 
pereitą birželį.

Kooperatyvas esąs nusista
tęs parduot savo nariams pie
ną pigiausiomis kainomis, šiuo 
tarpu kooperatyvo pienas par
duodama tik Manhattan, Bronx 
ir Brooklyno krautuvėse. Neuž
ilgo būsiąs parduodamas ir ki
tose miesto dalyje. Pelnas gale 
metų būsiąs galinamas tarp 
vartotojų, sulyg išpirkimo pie
no, ir tarp pieną pristatančių 
farmerių.

Dentisterijos Darbininkai 
Gelbės Veteranams

ku- 
yra 

Inži-

Dentisterijos technikai, 
rių organizacija (Equity) 
susirišus su Architektų, 
nierių, Chemikų ir Technikų
Federacija, nutarė nemokamai 
patarnaut visiems Ispanijos 
Respublikos veteranams, ku
riems reikalinga dentisterijos 
pagelba. Darbą ves grupė den- 
tistų.

Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijos , vedėjas Carl 
Brodsky skelbia, jog šį vaka
rą, spalių 6-tą, yra paskutinė 
proga sugrąžint peticijas su 
piliečių parašais, kad uždėt 
komunistų kandidatus ant ba
loto. ■

Peticijos turi bųt rinkimų 
kampanijos raštinėj, 7 9 9 
Broadway, N. Y., ne vėliau 
10:30 vakaro.

RANDAVOJIMAI
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)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

Didelės Vakaruškos
Rengia Lietuvių Moterų 

Apšvietos Kliubas
Vakaruškos prasidės 6 vai. 

vakare, “Laisvės 
419 Lorimer St.

svetainėj,

nei valgy- 
labai pri-

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną sub at ą 
karšta vakarienė. 
Atskiras .kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis a t d.a ras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

♦

Namie tą vakarą 
kit nei gerkit. Už 
einamą kainą turėsime paga
minę skanių lietuviškų valgių, 
kaip tai: dešrų su kopūstais, 
silkių su bulvėmis, namie kep
tų pyragų ir pyragaičių ir ki
tokių valgių ir gėrimų.

.Muzikantai grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius.

Už lietuvišką polką bus 
duodama dovanos tai’ porai, 
kuri geriausiai pašoks.

Bus ir visdkių laimėjimų,

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.-

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
J Blokas nuo Hewes elevelterio stoties Tel. Evergreen 7-8886
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FRANK DOMIKAITIS
s RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

Tel. EVergreen 7-1645
License No. L. 886

MANHATTAN
LIQUOR STORE

264 GRAND STREET
(Kampas Roebling St.)

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninią pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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 Vilai Vakaro

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
Tikrai žinokite, Kad Perkant 
Sau Vynus ir Likerius Reikia 
Pirkti Patikimoj Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Williamsburgh’e.

Specialiai geras pirkinys
Old Mr. Boston 1|5 kv. $-| 29 
100 laips. 2-jų m. senumo

Reguliarė kaina yra $1.95

Didžiausias pasirinkimas visokių 
rūšių gėrimų.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
art! Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

(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.




