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Demokratijąkūmo priešas...”
Aišku, tai didelis melas. 

Tą vyskūpas ir kunigai pui
kiai mato.
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So. Bostono “Darbinin-

“Stoja į Kovą”.
Koks Skirtumas!
Naujas “Internacionalas.”
Hartfordiečiai Gerai

Dirba.
Rašo R. Mizara

“Katalikai stoja į kovą 
prieš komunizmą.”

Girdi, vyskūpas Maurice 
J. McAuliffe pareiškęs 
Hartforde, kad komunizmas 
esąs “didžiausias demokra-

*

Kodėl gi katalikų dvasiš- 
kija (aišku, ne visa) šitaip 
savo pasekėjams meluoja? 
Todėl, kad jai rūpi sukelti 
juos prieš komunistus. Ku
nigija komunistų neapken
čia ne dėlto, kad jie, paė
mus bendrai, laisvamaniai, 
materijalistai. Jie kovoja 
prieš juos todėl, kad komu
nistai kovoja prieš kapita
lizmą, už darbo žmonių rei
kalus.

Daug katalikų “dvasios 
vadų” yra kapitalistai. Jie 
bijosi socializmo, kaip, anot 
to posakio, velnias kry
žiaus.

Dėlto jie ir kovoja prieš 
komunizmą. Jie nori į tą 
kovą įtraukti savo pasekė
jus. Todėl jie aniems ir du
mia galvas visokiais prasi
manymais.

Tačiau dvasiškija katali
kų darbininkų prieš komu
nistus nesukels. Komunistai 
jiems dalykus išaiškinsMr 
jie tuomet su komunistais 
dirbs bendrai prieš bendrą 
priešą.

*

‘ Tūli socialistai bjaurio ja 
Sovietus, kodėl jie nesiuntė 
savo armijos Čechoslovaki- 
jon jos nepriklausomybę 
ginti.

Bet jie nei žodžio nesako 
prieš Franci jos socialistus, 
kurie parlamente užgyrė 
Čechoslovakijos pardavimą, 
kurį atliko premjeras Dala- 
dieras su Chamberlainu.

Tai logika!

Anglijos “kairiųjų” socia
listų laikraštis “New Lead
er” praneša, kad nesenai 
Genevoj. įvyko “revoliucinių 
socialistų” konferencija, ku
rioj. dalyvavo Anglijos, 
Francijos, Čechoslovakijos, 
Vokietijos, Italijos, Ispani
jos, Graikijos ir Palestinos 
socialistai. Jie nutarė įs
teigti “Tarptautinį Darbi
ninkų Frontą Prieš Karą”. 
(International W o r k e r s’ 
Front Against War).

Kaip atrodo, tai bus so
cialistų pacifistų organiza
cija, savos rūšies naujas in
ternacionalas.

Klausimas: ką į tai pasa
kys Antrasis Internaciona
las, matydamas savo “sūnus 
palaidūnus” steigi ančius 
naują organizaciją?

Man atrodo, draugai hart- 
fortiečiai labai gražiai dar
buojasi “Laisvės” vajuj. Iš 

’jų turėtų pavyzdį imti bos
toniečiai. Mes manom, šie
met Bostonas turėtų gerai 
įsistiprinti vajuje.

Beje, galime pranešti, kad 
greitu laiku mes žadame 
pradėti “Laisvėje” spaus
dinti (tąsomis) vieną labai 
įdomią apysaką.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Amerikos Fašistai Jun
giasi į Partiją Nuverst

Washington. — Organi
zuojasi fašistų partija Jung
tinėse Valstijose. Amerikos 
vokiečių-nazių Bundas (Są
ryšis) ir Chicagos politikie
rius advokatas Newton Jen
kins daro žingsnius sujungt 
Ku Klux Klaną, nazių Bun
da, italus fašistus, Sidabra- 
marškinius, Juodąjį (žmog
žudišką). Legioną ir kitas 
fašistines organizacijas į 
vieną partiją nuvertimui 
demokratinės valdžios šioj 
šalyj. Nazių Bundas jau tu
rį išlavinęs desėtkus tūks
tančių šaulių-smogikų gink
luotiem žygiam prieš Ame
rikos demokratinę valdžią.

Kol kas vyriausi Ameri
kos fąšistų obalsiai yra: 
“prieš žydus, prieš komu
nistus ir CIO unijas.”

ANGLŲ UNIJŲ VADAI PA
SMERKĖ VALDŽIAS, IŠDA
VUSIAS ČECHOSLOVAKIJA

Praga, spal. 6. — Angli
jos ir Francijos atstovai 
tarptautinėje komisijoje nu
silenkė naujam Hitlerio 
grūmojimui karu, ir be pi
liečių balsavimų priskyrė 
Vokietijai dar 5,000 ketvir
tainių mylių Čechoslovakijos 
ploto su svarbiais fabrikų ir 
kasyklų miestais: Reichen- 
bergu, Dux, Bruex, Nikils- 
burg ir kitais. Juos Vokie
tijos armija užims iki spal. 
10 d. •

Naziai pasakoja, būk če- 
choslovakai “nušovę dešimt” 
sudėtų vokiečių ir Hitleris 
reikalauja prijungt dides
nius Čechoslovakijos plotus 
Vokietijai, negu Anglijos, 
Francijos, Vokietijos ir Ita
lijos valdovai buvo nusta
tę per Municho konferenci- 
ją- . 44

Philadelphia, Pa.
Svarbus Susirinkimas

Šį sekmadienį, spalių 9 d., 
2:30 vai. po pietų, įvyks vi
sų lietuvių darbininkiškų 
organizacijų ir spaudos 
skaitytojų s u s i r i n kimas. 
Bus išduotas “Laisvės” pik
niko raportas ir aptarta ki
ti reikalai.

O kas svarbiausia, tai šia
me susirinkime dalyvaus 
drg. D. M. Šolomskas ir aiš
kins Europos įvykius ryšy
je su Čechoslovakija. Labai 
daug kas tuo klausimu yra 
neaišku. Reikia išsiaiškinti.

Visi ir visos, dalyvaukite.
Susirinkimas įvyks po 

num. 735 Fairmount Ave.

Kas do apysaka—greit 
pamatysite.

Vajininkai, galite užtik
rinti naujus ir senus skai
tytojus, kad toji apysaka 
visiems nepaprastai patiks.

C. Met- 
tyrinėto- 

komisijos,
calfe, vyriausias 
jas kongresinės 
kuri nagrinėja prieš-ameri- 
kinius judėjimus. Metcalfe 
taip pat parodo, kaip italai 
juodmarškiniai ir vokiečiai 
naziai terorizuoja tuos savo 
tautiečius Amerikoj, kurie 
atsisako remt jų saikas.

EXTRA!
ANGLIJOS SEIMAS UŽ
GYRĖ CHAMBERLAINO

POLITIKĄ
London, spal. 6. — Angli

jos seimas 313 balsų prieš 
150 užgyrė ministerio pir
mininko Chamberlaino su
tartį su Vokietija, Francija 
ir Italija prieš Čechoslova- 
kiją.

ANGLIJOS PREMJERAS 
PERŠA KARALIŲ VISAI 

ISPANIJAI
London, spal. 6. — Angli

jos premjeras Chamberlain 
ir Mussolinis susiderėjo Mu- 
niche, Vokietijoj, pasmar- 
kint karo veiksmus ir blo- 
kadą< prieš Ispanijos respub
liką, greitai kirst jai skau
džiausius smūgius ir taip 
“priverst taikytis” su fašis
tais. Tada, pagal Chamber-: 
laino pasiūlysią, turėtų būt 
sugrąžintastsostan buvęs Is
panijos karalius Alfonsas 
kaip visos šalies valdovas.

Kitas pasiūlymas Ispani
jos respublikos priešų tai 
perskelti šalį į dvi dalis, kur 
vienoje būtų fašistų val
džia, o kitoj respublika.

Ispanijos respublikos vy
riausybė griežtai atmetė 
abudu tuos planus.

Ištrūkęs Levas New Jersey 
Užmušė Žmogų

Wildwood, N. J.—Ištrūko 
levas iš klėtkos prie Board- 
walko, arti maudyklų, už
mušė japoną Th. Saito, tar
nautoją vieno tos vietos biz
nio, ir nusitempė apkram
tytą jo kūną po aukštu pa
jūriniu lentų šaligatviu.

Per dvi valandas policija 
ir gaisrininkai j ieškojo le
vo, iki jis pats staiga vėl iš
šoko ant Boardwalko ir me
tėsi ant kito žmogaus. Bet 
čia jau stovėjęs policininkas 
John Gaeres šovė iš revol
verio, pataikė levui tiesiai į 
akį, ir levas tuoj krito ne
gyvas.

Iš klėtkos levas paspruko, 
kai jo savininkas J. Dobisk 
atėjo jį pašerti. Dobisk da
bar areštuotas kaip žmog
žudystės kaltininkas, kad 
per kriminalį neatsargumą 
leido levui ištrūkt iš klėtkos.

Levas buvo 7 metų ir svė
rė 250 svarų. Viso miestelio 
gyventojai buvo persigandę 
ir bijojo išeit į gatvę, kaip

KAIP DARBO FEDERACIJOS VADAI BUVO SUVELĘ 
ROOSEVELTO ATSIŠAUKIMĄ DĖL VIENYBĖS SU CIO
Houston, Texas. — Dau

guma delegatų Amerikos 
Darbo Federacijos nustebo, 
kai pamatė laikraščiuose iš
tisai išspausdintą preziden
to Roosevelto atsišaukimą į 
šį suvažiavimą, kur prezi
dentas ragino Darbo Fede
raciją apsivienyt su CIO 
unijomis. Tame atsišaukime 
Rooseveltas nurodė, jog 
darbininkų pažanga ir abel- 
nas šalyje progresas labiau
siai priklauso npo organi
zuotos darbininkų vienybės.

Bet Darbo Federacijos se
kretorius - iždininkas Mor
rison, skaitydamas suva
žiavime prezidento pareiški
mą, tąrtum prarado balsą, 
ir taip suvėlė svarbiuosius 
jo sakinius, kad daugelis 
delegatų nesuprato jų reikš
mės.

Po tokio nelemto perskai
tymo, Federacijos pirminin
kas Wm. Green tuoj pasta
tė kalbėt J. Ozanic’ą, vadą 
neva “progresyvės” mainie- 
rių'unijos, o jis, kaip ir at
sakydamas R o o s e v e 1 tui, 
ypatingai šlykščiai plūdo

Anglija ir Francija Lei
džia Naziams Plačiau 
Grobt Čechoslovakija
Houston,-Texas. — Angli

jos Darbo Unijų Kongreso 
delegatas Joseph Jones, da
lyvaudamas s u v a ž i avime 
Amerikos Darbo Federaci
jos, karčiai smerkė Anglijos 
ir Francijos pasidavimą 
Hitleriui ir leidimą jam 
draskyt Čechoslovakiją.

Jones perstatė Mussolinį 
ir Hitlerį kaip Europos 
gengsterius. Bet tiem gengs- 
teriam davė drąsos Angli
ja ir Francija, nes jos lei
do vienam apsidirbt su 
Ethiopija, antram su Aus
trija, ir nestabdė jųdviejų 
karo prieš Ispanijos respub
liką. Taigi dabar bus juo 
sunkiau užkirst kelią tiem 
užpuolikam, — perspėjo Jo
nes, pirmininkas Anglijos 
Mainierių Federacijos.

Antras anglų unijistų de
legatas, J. W. Stęphenson, 
sekretorius Anglijos Plum- 
berių Unijos, persergėjo, 
kad “visai žmonijai gręsia 
fašistinis barbarizmas,” jei
gu visos demokratinės vals
tybės išvien nekovos prieš 
tą pavojų.

Abudu Anglijos unijistų- 
darbiečių delegatai kritika
vo Amerikos Darbo Federa
cijos vadų nusistatymą, ku
rie sako, kad Jungtinės 
Valstijos turi laikytis visiš
kai nuošaliai nuo bet kokių 
kivirčių tarp įvairių kraštų 
Europoj ir kitose pasaulio 
dalyse.

tik pasklido žinia, kad pa
laidas draskūnas riaumoja 
po Wildwoodą.

CIO unijas ir šaukė karan 
prieš jas.

Net buržuazinių liberalų 
laikraštis “Houston Press” 
smerkė tokį Federacijos va
dų pasielgimą su preziden
to Roosevelto šaukimu vie
nybėm Redakciniam traips- 
nyje tas laikraštis nurodė, 
kad eiliniai Federacijos na
riai nori vienybės su CIO, 
ir jie dažnai vieni kitiem 
bendradarbiauja streikuose. 
“Juk pačiame Houston mies
te pastaraisiais mėnesiais 
pikietininkai Amerikos Dar
bo Federacijos ir CIO mar
gavo petys petin,” sako 
“Houston Press.”

VENGRIJA REIKALAUJA
ČECHOSLOVAKIJOS RU

SINU PLOTO

Budapest, spal. 6. — Ven
grijos valdžia reikalauja, 
kad Čechoslovakija atiduo
tų Vengrijai rusinu provin
ciją, beveik tokio dydžio 
plotą, kaip kad Hitleris ir 
Lenkija per abu atima nuo 
Čechoslovakijos. Lenkija re
mia Vengrijos reikalavimą.

Kanadiečių Unijy Orga
nizacija Apgina Vieny

bę su CIO Unijomis
Houston, Texas. — Bro

liškas delegatas nuo Kana
dos Darbo Unijų kongreso, 
Wm. J. Russell kalbėjo su
važiavime Amerikos Darbo 
Federacijos ir ypač aiškino, 
kodėl Kanadiečių Unijistų 
Kongresas turėjo atmest ir 
atmetė reikalavimą Darbo 
Federacijos valdybos — iš
braukt CIO unijas. Ameri
kinės Federacijos vadai grū
mojo išmest kanadiečių uni
jas iš Darbo Federacijos, 
jeigu kanadiečiai neiššluos 
laukan CIO unijų.

Wm. Green, dešinysis pre
zidentas Amerikos Darbo 
Federacijos, karštai atsakė 
Kanados unijistų delegatui 
Russelliui ir vėl pagrūmojo 
išmest kanadiškes unijas iš 
Federacijos, jeigu jos “ne
apsivalys” nuo CIO unijų.

Hitleris Stengiasi Pasimaut 
ir Turkiją

Istanbul, Turkija. — At
vyksta Vokietijos ūkio mi
nisteris W. Funk patraukt 
Turkiją pirkt daugiau dir
binių iš Vokietijos. Naziai 
nori pastot kelią 
dirbiniams.

Hitlerio valdžia 
jieško artimesnių 
ryšių su Turkija.

Anglijos

taip pat 
politinių

ŽINIOS IS LIETUVOS
Lenkai net Ekskursijų iš 
Vilnijos j Lietuvą Neleidžia

Kaunas, spalių 4.—Lenkai 
neleidžia Vilniaus lietuvių 
ekskursijomis vykti Kau
nan. Už kelias knygas su
ėmė tris brolius Jankaus
kus.

Pasitraukė Čechoslo 
vakijos Prezid. Benes, 
Grasinamas Hitlerio
Praga, Čechoslovakija. — 

Atsistatydino Čechoslovaki
jos prezidentas Ed. Benes.

Laikinuoju prezidentu, iki 
seimo sušaukimo, tapo ge
nerolas Jan Syrovy, galva 
naujai perorganizuoto mi- 
nisterių kabineto.

Benes, 54 metų amžiaus, 
buvo antrasis, po Masaryko, 
Čechoslovakijos prezidentas 
ir vienas didžiųjų kūrėjų 
Čechoslovakijos respublikos.

Prez. Benes pasitraukė 
akivaizdoje naujų “gilių rei
kalavimų” iš Berlyno. Tie 
reikalavimai “pertvarkyt” 
Čechoslovakijos dalykus esą 
tokie dideli, kad Benes sakė, 
jog jis jau nepajėgiąs “tei
singai spręst,” kaip šalies 
valdžia turėtu veikti.

CIO UNIJŲ STEIGIAMASIS 
SUVAŽIAVIMAS BUS PITTS- 

BURGHE LAPKRIČIO 14
Washington. — CIO cen

tras šaukia visų savo indus
trinių unijų steigiamąjį su
važiavimą Pittsburghe, lap
kričio 14 d. Tas suvažiavi
mas įkurs CIO kaip sąly- 
džią, pastovią organizaciją.

CIO pirmininkas John L. 
Lewis pareiškia, kad didžios 
masės darbininkų remia šią 
organizaciją, kaip “galin
giausią pažangią darbinin
kų jėgą šioj šalyj,” ir sako: 
“CIO atneša naują laisvę 
Amerikos darbini nkam” 
prieš “atžagareivybės spė
kas, kurios deda visas pas
tangas, idant sustabdyt dar
bininkų maršavimą pir
myn ... CIO nukalė įrankį, 
kuriuom darbininkija pa
sieks pramoninę ir politinę 
demokratiją.”

Lewis nurodo, kad CIO 
nežiūrint krizio, išlaikė na
rius savo organizacijoj ir 
daugiau negu kas kitas at
mušė samdytojų pastangas 
kapot darbininkam algas.

CIO pradiniai susiorgani
zavo treji metai atgal, ypač 
teikt į unijas plieno, gumos, 
automobilių ir kitų daugme- 
niškų pramonių darbinin
kus. Tada CIO turėjo 1 mi- 
lioną narių, o dabar jau 4 
milionus. Tuo palyginamai 
trumpu laiku CIO suorgani
zavo į unijas per 500,000 
a u t o m o b ilių darbininkų, 
400,000 plieno darbininkų ir 
daugybę kitų.

CIO suvažiavimas įvyks 
Grotto didžiulėj svetainėj, 
107 East Montgomery Ave., 
Pittsburghe.
SLOVAKAI IŠTIKIMI ČE- 

CHOSLOVAKIJAI
Praga, spal. 6. — Čecho

slovakijos slovakų vadai pa
reiškė vienybe su Čechoslo
vakijos respublika: jie nori 
tik tautinės savivaldybės 
tos šalies ribose.

Naujieji Hitlerio reikala
vimai čechoslovakijai dar 
viešai nepaskelbti, bet pra
nešama, kad Hitleris spiria 
nuskaldytą, nusilpnintą Če- 
choslovakiją “bendradar
biaut” ekonominiai (ir poli
tiniai) su Vokietija ir Ita-

Hitleris Savo Rėmėją Ski
ria čechoslovakijos 

Prezidentu

W *

Berlynas. — Laikraštis 
Vokietijos oro laivyno mi
nisterio, feldmaršalo H. 
Goeringo perša Čechoslova- 
kų valstiečių partijos žmo- 
kų (buožę) kaip reguliarį 
Čechoslovakijos prezidentą. 
Jis nurodo, kad naujasis 
čechoslovakijos užsieninis 
ministeris Fr. Chvalkovskis 
yra tos partijos narys ir ša
lininkas Vokietijos ir Itali
jos.

Vokietijos nazių vadai 
grūmodami reikalavo, kad 
pasitrauktų Čechoslovakijos 
demokratinis pre zidejitąs 
Benes. Hitleris savų radio 
kalboj išvadino Benešą “pa
siutusiu šunim” ir ghąsįno 
jam tokiu pat likimų, kaip 
paskutiniam Austrijos mi
ni st eriui/pirmininkui Kur
tui šušniggui. KĖteių įka
lintas, šušniggąs dabar Uii- 
kia teismo kaip “išdavikas” 
todėl, kad jis, nors ir nedrą
siai, šaukė išlaikyt Au&tH- 
jos nepriklausomybę iitfo 
Hitlerio. f

Praga. — čechoslovakijos 
prez. Benes savo pasitrau
kimo kalboj, be kitko, sakė: 
“Mes aštriausiai jaučiame, 
kad mums yra užkarti he- 
teisingi reikalavimai (per 
Anglijos, Francijos, Vokieti
jos ir Italijos konferenciją 
Muniche). Tai dalykas, ku
rio niekad neužmirš mūsų 
žmonės... Dabar mes tu
rime susikalbėt su mūsų 
kaimynais — jų milžiniška 
galybė yra perdidelė, kad 
mes galėtum atsilaikyt; tai
gi aš, kaip įsitikinęs demo
kratas, manau, jog bus ge
riau, kad aš • pasitrauksiu.”

Po Beneso rezignacijos, 
ministeris pirmininkas gen. 
Syrovy pareiškė:

“Valdžia daryš, kas tik 
galima, kad patenkint slo
vakų ir rusinu reikalavi
mus, ir nuo šio laiko Če
choslovakija bus šalis cechų, 
slovakų ir rusinu... Naujo
ji Čechoslovakiją teiks duo
nos visiem savo piliečiam, 
bet visi turi dirbt, kaip ka
reiviai.”

Čechoslovakų vyriausybe 
žada plačią savivaldybę slo
vakam ir rusinam čechoslo
vakijos šalies ribose.
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kaip plėšikas, betykodąmas grobti dau
giau grobių į visas puses švaistosi kardu:*

“Po jo pirmininkas perstatė vieną 
čechoslovakų tautos kalbėtoją ir pažymė
jo, kad ant scenos randasi ir vokiečių 
tautos kalbėtojas. Pasigirdo iš tūkstan
čių krūtinių šauksmas ir plojimas, kuris 
užsitęsė kelias minutes. Kalbėtojas per
statė fašistų pasikėsinimus ant jo tėvy
nės ir savo tautiečių kovas.

“Vokietis kalbėtojas nurodė, kad Ka
nadoje randasi daug vokiečių, smerkian
čių nazių žygius ir pritariančių Čecho- 
slovakijai.” ; ' ’

Viso pasaulio pažangūs žmonės smer
kia Chamberlaino ir Daladiero pųlįtiką, 
kurie, prisidengę taikos palaikymo mas- 
ka, stiprina fašizmą ir tuomi artina nau- 

, ją pasaulinį karą.

Ir Kanadiečiai Kovoja Prieš 
Chamberlaino Politiką

“Liaudies Balse” vienas draugas rašo 
korespondenciją iš Winnipego:

“Rugsėjo 25 dieną, vienam didžiausių' 
Winnipege Wolker teatre, kuriame ran
dasi apie 3,000 sėdynių,, atsibuvo masi
nis protesto mitingas prieš Chamberlai
no politiką, pardavusią Čechoslovakiją.

“Visos sėdynės buvo užpildytos ir dėl 
vietos stokos daugeliui teko grįžti atgal.

“Ant scenos pasirodė keturiolika kal
bėtojų, tačiau ne visiems teko progos 
kalbėti, nors mitingas užsitęsė iki vėlu
mos.

“Advokatas Savula atidarydamas mi
tingą nurodė mitingo svarbą ir pirmuoju 
kalbėtoju pakvietė Winnipego miesto ma
jorą. Majoras savo kalboj griežtai pa
smerkė Chamberlainą ir kitus Čechoslo- 
vakijos pardavikus, padedančius nepaso
tinamam Hitleriui. Baigdamas kalbą ra
gino winnipegiecius stoti už Čechoslova- 
hiją ir kitas agresorių užpultas šalis, 
vieningai protestuoti ir reikalauti, kad 
Kanados valdžia sulaikytų nikelio eks
portą į visas fašistines valstybes. Minia 
pritarė didžiausiais plojimais ir šauks
mais.

“Antras kalbėjo Winnipego universite
to profesorius Asborn, kuris užgyrė ma
joro nuomonę ir nurodinėjo, kad Hitleris

Apie “Darbo Šventę” Lietuvoj
1 “N-nų” korespondentas iš Lietuvos 

rašo:
“Rugpjūčio mėn. 14 ir 15 Darbo Rū

mai Kaune suruošė vadinamąją darbo 
šventę. Šioje šventėje dalyvavo koks 
trisdešimts tūkstančių darbininkų, kurių 
yeik vieną trečdalį sudarė iš provincijos 
atvykę. Šioji šventė buvo pamarginta 
sporto mankšta, paįvairinta dainomis ir 
kitomis pramogomis. Paprastai tokių 
švenčių metu nunešama vainikas ant ne
žinomojo kareivio kapo, o paskui einama 
pas prezidentą. Šiuo atsitikimu padary
ta antraip, tai yra pirma nueita pas pre-, 
zidentą, o paskui uždėta vainikas ant 
nežinomojo kareivio kapo. Eisenoje dar
bininkai dalyvavo ne organizacijomis, o 
įmonėmis, nes darbininkai dabar jokių 
savų organizacijų savarankiai veikiančių 
neturi. Todėl ir atrodė, kad šia eisena 
daugiau buvo užinteresuoti įmonių sa
vininkai, negtų patys darbininkai. Ma
tote, jei norite, gera nemokama rekla
ma. Klaipėdos krašto darbininkai toje 
eisenoje nedalyvavo, jie buvo atsivežę su 
savim savos draugijos raudoną vėliavą 
ir čia Kaune su ja buvo uždrausta pasi
rodyti.” i-
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Toliau: >
“Tos šventės proga komunistai buvo 

išleidę nelegalų atsišaukimą, bet jis sa
vo neatsiekė. Keletas/aarbininkų platinu
sių atsišaukimą buvo suimta. Tas dvi 
dienas Kaune policijos sargyba visur bu
vo žymiai sustiprinta.”

Tokia tai buvo toji “darbo šventė”! 
Tai ne darbo šventė, o pasityčiojimas iš 
darbininkų!

Daladiero Galia
Francijos parlamentas pagaliau sutiko 

duoti savo valdžiai diktatoriškas teises 
“sutvarkyti finansus.” Nereikia nei aiš
kinti, kad tasai jo sauvališkas “tvarky
mas” skaudžiai atsilieps ant visų darbo 
žmonių. Jis “tvarkys” taip, kad juo dau
giau būtų naudos kapitalistams, o ma
žiau darbininkams. Kitais žodžiais: dar
bininkų iškaščiais bandys lopyti kapi
talizmą.

Keista, kad tokiu svarbiu klausimu 
Francijos socialistai nebalsavo. Jie susi
laikė nuo balsavimo. Prieš balsavo tik 
komunistai atstovai.

Socialistai Francijos parlamente užgy
rė pardavimą Čechoslovakijos. Socialis
tai susilaikė nuo balsavimo reikale su
teikimo Daladierui diktatoriškos galios. 
Prie ko tas prives?

Reikia atsiminti, kad dabar, kai Fran
cijos valdžia pakrypo į Vokietijos fašis
tų pusę, toje šalyje, Francijoje, fašizmas 
ims kelti galvą. Jeigu socialistai šitaip 
pataikaus tiems elementams, kurie remia 
fašistus, tai kas iš to išeis?!
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Gera Prezidento Roosevelto 
Pastaba

Mūsų krašto prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė Amerikos Darbo Federacijos 
metiniam suvažiavimui sveikinimo tele
grama. Joje prezidentas pareiškia noro, 
kad Amerikos darbininkų judėjimas tu
rėtų būti suvienytas. Jis, žinoma, turėjo 
galvoj, kad būtų suvienyta Amerikos 
Darbo Federacija su CIO. Jo nuomone, 
apvienytam darbininkų judėjime turėtų 
būti užtikrinta laisvė visokių nuomonių 
žmonėms, darbininkams bei jų grupėms.

Reikia tik pasveikinti prezidento tokį 
siūlymą. Su juo mes sutinkame visu šim
tu nuošimčių. Mes jau ne kartą sakėme, 
kad nebėra jokio reikalo palaikyti ADF 
ir CIO atskirai. Abi tos didžiulės orga
nizacijos reikia suvienyti, paliekant lais
vę augti ir bujoti pramoninėms unijoms, 
tokioms, kokios sudaro CIO.

Jeigu fabrikuose, kasyklose, bei ant 
geležinkelių dirbą darbininkai susitaiko, 
nepaisant jų nuomonių skirtumo, nepai
sant įsitikinimų, tai jie taipjau gali pil
niausiai sugyventi gražiausiai ir darbo 
unijose.

Aišku, didžiausiais kaltininkais dėl 
Amerikos darbininkų judėjimo susiskal
dymo yra ADF vadai, Greenai, Wollai 
ir kiti. Šis ADF suvažiavimas, išklausęs 
prezidento Roosevelto patarimo, turėtų 
nutarti vienybę įvykinti gyvenimam1 
Jeigu ponai Greenai jai" priešinasi, tai 
nereikėtų jų paisyti!

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Manau, kad bus visiems 
skaitytojams 'įdomu, ar nega
lėtumėte paaiškinti man seka
mus dalykus? Man įdomu 
skaityti žurnale “šviesoje” 
aprašymus apie lietuvius po
etus, rašytojus ir literatus, se
nus ir dabartinius, nežiūrint 
jų idėjų. Gražiai išaiškinama 
visi, kurie dirbo pagal savo 
išmanymą dėl lietuvybės..

Ar yra lietuviai rašytojai 
žinomi *arba jų raštai išversti 

į kitų tautų kalbas, kaip tai, 
francūzų, anglų, rusų bei vo
kiečių ? Jeigu yra, tai kokių 
rašytojų?

Ar yra lietuvių poetų, ku
rie yra ištautėję ir iškraipę 
lietuviškas pavardes arba likę 
kitų valstybių piliečiais, ir to
dėl garbės už jų darbus atate- 
ko kitom tautom ?

Ląstauskąs.
Francija.

Atsakymas:
Aiškus dalykas, kad yra 

lietuviškų raštų, išverstų į sve
timas kalbas, kaip tai, rusų, 

latvių, lenkų, vokiečių, estų ir 
tt. Pavyzdžiui, nelabąi senai 
Cvirkos knygą “žemė Maitin
toja” tapo išversta rusų kal- 
bon ir išleista Sovietų Sąjun
goje.

Surašo vertimų neturime.
Kas liečia ištautėjusius po

etus, tai mes jų nežinome. Jei
gu ir yra vienas kitas, tai jie 
perdaug didelės garbės nepa
darė kitoms tautoms, neigi la
bai nuskriaudė mūsų tautą. 
Neapsimoka sielotis tais, ku
rie sarmatinasi lietuviais va
dintis.

m

Paveikslas parodo Čechoslovakijos žmones nešančius 
medžius požeminėms tvirtumoms daryti. Tai buvo 
dar prieš tai, kai Chamberlainas su Daladieru atidavė 
Sudetus naziams.

Demokratija ar 
Fašizmas?

Iš Komunistų Partijos New 
Yorko distrikto sekreto
riaus Charles Krumbein 
pasakytos spalių 3 dieną 
radio prakalbos.

Gerbiamieji:
Visų mūsų mintys ir sie

los nukreiptos į įvykius Eu
ropoje, kur kovos' pagelba 
rišami klausimai karo ar 
taikds, fašizmo ar laisvės.

Muniche, Vokietijoj, tapo 
atlikta didžiausia pasaulio 
istorijoje išdavystė viso, kas 
tik yra padtfaus' ir žmoniš
ko. Demokratiški, taiką my
lį žmonės paaukoti Hitle: 
riui, kuyist gųnajĮųno Vokie; 
tijos žmoųių. laisvę, gerovę 
ir kultūrą. Ta išdavystė pa
siekta gudriai ir ciniškai 
išnaudojant žmonių troški
mą taikos. Visi puikiai ži
no, kad visi 'praeities ir da
barties nusileidimai Hitle
riui tiktai sustiprina jį ir 
priartina žmoniją prie nau
jos pasaulinės skerdynės. 
Demokratinių kraštų žmo
nės, mes Jungtinėse Valsti
jose turime pakelti savo bal
są prieš šitą bjaurią išda
vystę. Pasipiktinęs pasaulio 
taiką mylinčių žmonių bal
sas nušluos šalin tuos, kurie 
papilde arba palaikė, tau 
kas atsitiko Muniche.

Ir Čia Yra Pardavikų
Mūsų pačių šaly'je yra 

žmonių, tolygių tiems, ku
rie išdavė ir sugriovė Če- 
choslovaki.ją. Ir mūsų pačių 
eilėse yra išdavikų, kurie 
remia Europos nazius ir fa
šistus. Amerikos toriai (re
akcionieriai), jeigu • tiktai 
galėtų, atneštų Amerikon 
įašižm'o darbus. Jie nori su
naikinti Amerikos žmonių 
laisvę ir gyvenimo lygį. Jie 
irgi panaudoja tas pačias 
metodas, iškelia tuos pačius 
apgavingus šūkius, kokius 
Hitleris ir Mussolinis pa
naudojo užgrobimui galios. 
Jie įvestų verstiną darbą 
vieton pašalpos bedarbiams; 
jie uždėtų taksus už balsa
vimą vieton visuotinos tei
sės balsuoti; atskyrimą ir 
diskriminaciją vieton pilnos 
lygybės. Jie jau veda anti
semitinę kampaniją. Jie re
mia fašistinius vadus ir fa
šistines organizacijas Jung
tinėse Valstijose, Meksikoje, 
Kanadoje ir Pietų Ameri
koje.

Progresas ar Reakcija?
Mūsų valstijoje ir mūsų

šalyje klausimas yra pro
gresas ir demokratija prieš 
reakciją ir fašizmą. Žmo
nės reikalauja darbų, už
tikrinimo, demokratijos ir 
taikos. Spėkų pasidalinimas 
kasdien darosi aiškesnis. 
Vienoj pusėje mes turime 
torišką (reakcionišką) Re- 
publikonų Partiją ir Naujo
sios Dalybos priešininkus 
Demokratų Partijoje. Kito
je pusėje, mes turime Nau
jąją Dalybą, darbininkus ir 
šiaip paprastus žmoųes. Ko- 

;va eina už tai, ar bus tęsia
ma ir plečiama Naujoji Da
lyba; ar mes grįšime atgal į 
Hdovėrio bado laikus.

Tarve už ką jūs balsuosi
te būsimuose rinkimuose.
Komunistų Pozicija Aiški
Komunistai remia Naujo

sios Dalybos priemones 
žmonių apsaugojimui. Mes 
sakome, kad tos priemonės 
turi būti dar praplėstos, 
idant pilnai aprūpinus visus 
žmonių reikalus.

Bet reakcionieriai visam 
tam priešingi — priešingi 
visokiai socialinei, darbi
ninkiškai ir taikos legisla- 
tūrai. Jie šaukia apie val
džios išlaidumą, apie val
džios kišimąsi į biznį.

Taip, jie eina taip toli, jog 
šaukia apie “diktatūrą.”

Bet argi žmonės 1936 me
tų ir 1937 metų rinkimuose 
didele dauguma neužgyrė 
tų priemonių ir Naujosios 
Dalybos abelnai? Argi bal
suotojai šių metų nominaci
jose irgi nepasisakė aiškiai 
už tuos visus žygius? Taip, 
jie pasisakė. -
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New York Valstijoje Tie 
Patys Klausimai

Mūsų pačių,valstijoje pa
matiniai turime prieš save 
tuos pačius klausimus ir tą 
patį spėkų pasidalinimą. Iš 
vienos pusės, , apart kitų, 
mes turime Bruce Barton, 
Hamilton Fish ir John 
O’Connor^ kurie kovojo ir 
kovoja prieš progresą, prieš 
nacionalius ir valstijos įsta
tymus, naudingus papras
tiems žmonėms.

Iš kitos pusės, mes turime 
Wagner, Lehman, Marcan- 
tonio, Nagler ir kitus, kurie 
atstovauja progresyviškas, 
Naujosios Dalybos ir darbi
ninkų spėkas. Mes komunis
tai raginame jus rinkimuose 
supliekti Barton,, O’Connor, 
Fish ir kitus reakcionierius.

Rępublikonų konvencija 
nominavo kandidatus į val
stijos viršininkus, kurių 
pry šakyje stovi Thomas 
Dewey, Manhattan distrikto 
prokuroras. Kadangi De
wey darbuojasi kaipo pro
kuroras ir kadangi guber
natorius Lehman pirmiau jį 
ton vieton paskyrė, o pas
kui jis buvo išrinktas ant 
progresyviško Naujos ios 
Dalybos-LaGuardijos tikie- 
to,'tai tūli žiūri į jį kaipo į 
liberališkų pažiūrų žmogų. 
Bet būdamas toje vietoj ir 
per rinkimų kampaniją 
Dewey niekad nepasisakė, 
kur jis stovi svarbiausiais 
dienos klausimais, liečian
čiais darbininkus ir abelną 
socialę gerovę.

Rępublikonų Partijos dar
bai, rępublikonų vadų Bar
ton ir Heck piktas užsipuo
limas ant Naujosios Daly
bos valstijos konvencijoje, 
parodo tikrąjį rępublikonų 
programos veidą.

Joks karštuolis prokuro
ras, jokia liberališka maska 
nepaslėps bjauraus veido 
reakcijos, kuri yra tikroji 
Rępublikonų Partijos pro
grama ir politika. *

Komunistai Palaikys 
Progresą

Atsižvelgiant į klausimą, 
kuris stovi prieš mus, tai 
yra, progresas prieš reakci
ją, ir į įvairias programas 
ir statomus kandidatus, Ko
munistų Partija laikysis po
litikos rėmimo darbininkiš- 
kų-progresyviškų kandida
tų. ’ Mes nuolatos skelbėme 
vienybę visų darbininkiškų 
ir progresyviškų spėkų, ku
rių dalimi mes, patys .esame, 
už palaikymą < Vieno pažan
gaus, kandicĮatOui į kiekvieną 
vietą. Rinkimų kampanijo
je mes dėsime visas pastan
gas sustiprinimui < nepri
klausomos darbininkų poli
tinės rolės, nes' stiprinimas 
darbininkų ekonominės ir 
politinės pozicijos stiprina 
progreso ir demokratijos 
kempę prieš reakciją ir fa
šizmą.

Valstijos seimelyje susi
vienijo reakciniai republiko- 
nai su Tammany Hall de
mokratais ir nepraleido vi
sos eilės žmonių gerovei 
reikalingų sumanymų. To
dėl be galo svarbu šiuose 
rinkimuose išrinkti tokius 
valstijos seimelio narius, 
kurie stoja už aiškią pro
gramą, naudingą darbinin
kams, farmeriams, profesio
nalams ir smulkiems biznie
riams.

Japonai Sulaikyti už 80 
Mylių nuo Hankowo

• j |

Shanghai, >spaL 5. Ja* 
ponai 'užėmė, chinų Panpe- 
hsuan tvirtumas, prie Yang
tze upės, ir gręsia chinų po
zicijoms,- esančioms už 70 
mylių į pietų rytus nuo 
Hankowo, Chinijos laikino
sios sostinės.

Bet chinai išdaužė pirmą
sias japonų eiles Yangsin 
srityje ir atėmė iš japonų 
Mushihkiangą, už apie 80 
mylių nuo Hankowo.

Barcelona. — Liaudiečių 
lakūnai nušovė žemyn kelis 
fašistų orlaivius Ebro fron
te.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis, turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

i %

Patyrimas Pamokino *
—Žmonės daug prikalba 

kvailybių.
—Na, ir iš kur tu paty

rei?
—Pavyzdžiui, aš šiandien 

pavalgiau bulvių su silke ir 
ištroškęs gerti išgėriau tris 
butelius alaus ir butelį deg
tinės su užkanda: ir kaip 
tada galima kalbėti, kad sil
kė su bulvėmis pigiausi pie
tūs. ''

Paaiškino f
Gaurius sėdi autobuse. 

Priešais jį sėdi moteris, apie 
kurią konduktorius šokinėte 
šokinėja.

—Puikus patarnautojas, 
ar ne?—nori Gaurius pa
girti tai moteriai konduk
torių.

—Kur jis nebus puikus, 
juk jis mano vyras,—kuo ne 
basu atsako toji moteris.

Puikus Pasiūlymas
Dėdė rašo savo dukterė

čiai: “Parašyk man, kaip 
tave pažinti, kai susitiksiu 
stoty j. Pranešk kokį- nors 
ženklą.”

Dukterėčia atsako: “La
bai nesirūpink, dėde, aš ta
ve lengviau pažinsiu, tik tu 
turėk po pažastim kokį nors 
daiktą,—sakysim, kad ir 
moterišką krokodilio odos 
rankiriuką.”•

.31. /Mokykloj e
Mokytojas pašaukia Jo- 

nuką: prie žemėlapio:
—Na, Jonuk, parodyk, 

kur Amerika?
Jonukas parodo teisingai:
—Na, o kas iš jūsų gali 

pasakyti, kas atrado Ameri
ką?—klausia mokytojas.

—Gi Jonukas,—visi kartu 
surinka mokiniai.

(Surankiota.)
....—t—

Didžiausias Pasauly 
Laivas

Dalyvaujant Anglijos ka
ralienei Elzbietai rugsėjo 28 
dieną Clydebanke, Škotijoj, 
nuleistas naujas ir didžiausias 
pasaulyj pasažierinis laivas 
“Queen Elizabeth?’ Jis ap
tarnaus Cunard Laivų Liniją 
ir plaukios tarpe Europos ir 
Amerikos. 1940 metais “Queen 
Elizabeth” prisijungs prie savo 
“sesers” milžino “Queen Mary” 
ir kitų Cunard Linijos laivų.

“Queen Elizabeth” yra 85,- 
000 tonų įtalpos, tai yra ant 1,- 
500 tonų didesnis už Francijos 
garlaivį “Normandie/’ “Queen 
Elizabeth’ turi 1,030 pėdų il
gių, tai yra ant 120 pėdų il
gesnis už milžinišką Anglijos 
laivą “Queen Mary.“ šis gar
laivis bus ne vien didžiausias 
pasaulyj, bet greičiausias ir 
gražiausia; bei , parankiausiai 
įrengtas. Reiškia, Cunard Li
nijos lavai užims vėl pirmą 
vietą pasaulyje

Šį milžiną nuleidžiant iš 
priežasties pasaulinio krizįio 
negalėjo dalyvaut Anglijos <, 
karalius Jurgis VI, bet daly
vavo karalienė Elzbieta. Lai
vas sukėlė didžiausius debe
sius, leisdamasis į vandenį; 
tai milžinas, kokio pasaulis 
dar nematė. Anksti pavasarį, 
1940 metais jis prisijungs 
prie garlaivio “Queen Mary” 
ir abu plaukios skersai Atlan
to vandenyną.

M
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Chinijoj ikf paskutinių i

LIETUVIŠKU IŠRADĖ
JŲ VARGAI

Pas lietuvius įsikerėjęs 
įsitikinimas, kad visa, kas 
gera ir nauja, gali atsirasti 
tik pas svetimtaučius. Bet 
ta nuomonė klaidinga. Lie
tuviai nemažiau išraslingi, 
kaip kitų kraštų žmonės, i 
Tai įrodo ir nemažas paten
tų skaičius Lietuvos finan-, 
sų ministerijoje. “Du išra
dėjus aptikau ir Žemaičių 
krašte ir noriu apie juos pa-, 
pasakoti,” rašo L. D. “Lietu-1 
vos Žiniose:”

Vienas jų gyvena Telšiuo
se. Tai vienos įstaigos tar
nautojas.

Jis pritaikė vaikų veži
mėliui pavažas, kad juo bū
tų galima naudotis ir žie
mos metu.

Jo vežimėlis su ratukais 
ir kartu nuleidžiamomis pa
važomis buvo užpatentuotas 
ne vien Lietuvoje, bet taip 
pat Latvijoje ir Vokietijoje.

Išradimas buvo pasiūlytas 
didesnėms užsienių kompa
nijoms, bet jos nesiėmė to
kius vežimėlius daugmeniš-

rankas alkoholiu.
Danijos karalienė Chris- j dentu 

tina niekad nesimaudė; ir šis, kad patenkint visuome- 
. - ..... - n v teismo komisija, kartą ap- nę, paliepė tarnam išardyt

kai gamint. Tad pats išra-1 nn P° ^a’ an?zl!ves I lankius ją, įnešė nuosprendį, ir išmest tą maudynę.
dejas ryžosi juos nedideliais buvo 70 ar 80 pėdų ilgio— 
kiekiais gamint ir pardavi- dveja tiek ilgesnės už valtį, 
net. Kelios dešimtys veži- o ką jau kalbėti apie jų sto- 
mėlių, pagamintų Kauno 
dirbtuvėse, buvo išdalinta 
parduotuvėms.

—Ar naujieji vežimėliai 
perkami?

—Vienas-antras parduo
tas. Tačiau praktika parodė, 
kad į pasisekimą jų laukia 
dar ilgas kelias.

—Kodėl naujieji vežimė
liai taip sunkiai plinta?

—Kaip ir prie kiekvienos 
naujovės, prie jų visuomenė 
turi priprasti ir praktikoje 
pamatyti jų naudą. Antra 
vertus, vaikų vežimėlių pas 
mus neperdaugiausia išper
kama. Be to, žiemos metu 
pas mus įprasta vaikus lai
kyti kambaryje. Moterys 
ypač būkštauja juos sušal
dyti. Vaikas oran išneša
mas retai. Kadangi veik visi 
vežimėlių savininkai gyve
na mieste, kur šaligatviai 
žiemą valomi, tai jie gali 
naudotis paprastu vežimėliu 
ant ratukų. Bet svarbiausia, 
kad nėra geros žiemos. Žiū
rėk, pasnigo, pašalo, o po 
to tuojau vėl lyja...

Vistik išradėjas nenusi
mena ir laukia geros žie
mos. ..

Patobulino Girnas
Antras žemaitis išradėjas 

gyvena Skuodo valsčiuje. 
Jis yra malūnininkas, ir pa
tobulino malamas girnas. 
Patobulinimo esmė glūdi 
tame, kad naujųjų girnų 
nereikia kalti. Tai yra labai 
didelis palengvinimas malū
nų pramonei.

Išradėjas jokio ypatingo 
mokslo nėra išėjęs, tačiau 
visus reikalingus braižinius 
pasidarė pats. Naujos kon
strukcijos girnos pirmą 
kartą buvo atlietos Klaipė
doje, Lindenau dirbtuvėse ir 
tuojau sukėlė didelį susido
mėjimą.

Jau nemaža Lietuvos ma
lūnų naująsias girnas užsi
sakė. Išradėjas tikisi pato-

BANGZUVE -PAVOJUS 
MAŽIEM LAIVUKAM
E. Allen, amerikietis “na- 

turalizuotas gydytoj as,” 
parplaukė maža valtim iš 
Japonijos į Californiją. Tai 
buvo lengva chįniška valtis, 
tik 36 pėdu ilgio; ir ban
gos ją “mėtė kaip butelio 
kamštį,” sako jis.

Allen su žmona ir dviem 
rusais jaunuoliais perplau
kė plačiausiąjį, Pacifiko 
Vandenyną per 85 dienas.

Didžiausios kliūtys jiem 
buvo tai ūkanos ir bangžu
vės. Per ištisą mėnesį jie 
nematė nei saulės, nei mė
nulio, nei žvaigždžių, o val
tis buvo be jokio prietaiso, 
rodančio, kur jie plaukia. 
(Bet reikia spręst, kad jie
turėjo bent mažiuką kiše- i bella per visą,savo gyveni- 
ninį kompasą, nors praneši- mų tik du sykiu maudėsi.

Austrijos Ona, dėl kurios
kovėsi trys karžygiai, iš to- bloga apie jį nuomonė, ir

mas spaudai nieko apie jį, 
nesako.) j „ _ , _ _ _

~ .. . , i i lo dvokdavo; bet vis dėlto I todėl Madison nebuvo iš-
- „ Bnai retkarčiais plaudavosi rinktas prezidentu kitam

terminui. O išrinkus prezi- 
Andrew Jackson ą,

kas tai. buvo bangžuvės 
(whales). Tie didžiuliai jū
rų siaubūnai visai nepaisė | 
menkos valties, ir nardė ap-1 

r į ir smarkumą!
Vieną dieną suspito apie 

valtį net šešios tokios bang
žuvės ir “lydėjo ją.” Ir jeigu 
toks “palydovas” tik uode
ga būtų gerai pasukęs, tai 
valtis būtų sudaužyta ar 
beht apvožta.

Alleno žmona, Amerikoj 
gimusi ir augusi japonė, bu
vo1 virė j a, bet, girdi, virt ne
lengva, kada pečiukas vis 
bėgioja vienon tai kiton pu
sėn valtyje, nuolat bangų 
mėtomoje.
' Bet, galų gale, jie ta savo 
“gelda” vis tiek perplaukė 
tuKstančius mylių per van
denyną,—kas parodo, kad 
ne toks jau buvo didelis 
stebuklas Kolumbui žėgli- 
niais laivais perplaukti kur 
kas siauresnį Atlantą į 
Amerikos žemyną, 446 me
tai atgal. —J. C.

bulintomis girnomis aprū
pinti visus Lietuvos malū
nus, kurių yra apie^ 2000. 
Pažymėtina, kad naujomis 
girnomis s u s i d o m ė jo ir 
stambios užsienio firmos. 
Su išradėju dėl patento per
leidimo derasi garsus Kreu- 
gerio koncernas, kuris nori 
tas girnas platinti visame 
pasaulyje.

Jei šis išradimas ras sau 
naudingą pritaikymą pasau
lio malūnų pramonėje, Lie
tuvai ir girnų išradėjui 
teks nemaža garbė, bus įro
dyta, kad ir pas mus esama 
techniškos kūrybiškos min
ties.

“Labai galimas daiktas, 
kad Lietuvoje ir daugiau 
yra tokių tylių galvoto jų— 
išradėjų, tik juos maža kas 
žino, niekas apie juos nera
šo, nereklamuoja, nes pas 
mus įprasta savą menkai 
vertinti, manyti, kad tik ki
tataučiai tegali sukurti ką 
gerą ir vertingą,” rašo

Kaip Karalienės ir Kiti Didžiu 
nai Palaikydavo Švarumą

vartodavo 
laikų laik-

svarumą,

Anglijos karalienė Elzbie
ta (gyv. 1558-1603 m.) buvo 
laikoma švariausia Europos 
moteris anais laikais. Tiesa, 
ji vandeniu nesiprausdavo 
bet maudynėse 
vyną. Vienas tų 
raštis sako:

“Kad palaikyt 
jos šviesybė maudosi sykį 
per mėnesį, ar nori, ar ne.” 

Karalienė Isabella ne tik 
Ispanijoj buvo žinoma kai
po gražiausia moteris, bet 
ji turėjo ir pasaulio gražuo
lės taurę. Jinai žemčiūguo- 
se-deimantuose žėrėjo, kuo
met siuntė Kolumbą į vaka
rų jūros kelionę, vienok Isa-

Kur $15 Vertės Perlas Gaunamas už 10c Vertės Muilo Gabalą
DVIEJŲ AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI APLINK- 

PASAULINĖJ kelionėj mažu laivuku

Iš aplink-pasaulinės jūrų 
kelionės sugrįžę, amerikie
čiai Gerry Mefferd ir Ray 
Kaufman džiaugiasi savo 
patyrimais, ypatingai tarp 
laukinių gyventojų įvairiose 
tolimose salose. Antai, 
Cooks salose jiedu mainais 
pirko iš tenbuvių žmonių 
perlus, vertus po 15 dolerių, 
už muilo gabalus, kaštuo
jančius tik po dešimtuką,

Muilas Kaip Artisty- 
Skulptoriy Medžiaga
Daugelis menininkų, dir

bančių statulas iš marmuro, 
medžio bei metalo, pirma 
pasigamina iš balto muilo 
mažesnius modelius tom sta
tulom. Muilą, kaip medžia
gą, dažnai naudoja archi
tektūros ir skulptūros stu
dentai. Geras muilas yra 
lengvas drožinėti, nėra per
daug trapus ir yra gana 
tvirtas tokiem laikiniem pa
daram.

Rugsėjo mėnesį šiemet 
New Yorke įvyko net var
žytinės dailininkų, gaminan
čių meno kūrinėlius iš mui
lo, ir pasižymėjusiem buvo 
išdalinta $2,500 dovanų, ku
rias, beje, skyrė Procter ir 
Gamble muilo fabrikantai.

Laimėjusieji dovanas mui
lo darbai paskui buvo išsta
tyti parodon Macy depart- 
mentinėje krautuvėje, New 
Yorke. Vienas yra gana 
stambus—150 svarų muili
nis modelis senosios Macy 
krautuvės, kadaise buvusios 
prie 14-tos gatvės.

London. — Per liūtis 
viesulu Anglijoj žuvo 
žmonių.

su
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kad joje nemato jokio gra
žumo.

Rusijos carienė Katarina, 
vadinama “didžiąja,” turėjo 
tūkstantį kambarių savo pa- 
lociuj, bet tik vieną mažą 
blekinę maudynę, ir niekas 
nematė, kad jinai būtų 
maudžiusis.

Jungtinių Valstijų prezi
dentas James Madison par
sigabeno maudynę-vonę 'iš 
Anglijos ir įsitaisė Baltaja
me Rūme. Jam- taip ji pati
ko, kad jis joje maudėsi 
kasdieną. Bet kiti pradėjo 
Madisoną už tai neigti, sa
kydami, kad jis peraukštai 
keliasi, ir tai nedemokra
tiška.

Sakoma, kad dėl to jo.el
gesio susidarė visuomenėje 

taigi už kiekvieną centą ga
vo po pusantro dolerio ver
tės.

Bet tenaitiniai gyvento
jai buvo susipažinę tik su 
vienos spalvos skalbiamuo
ju muilu ir neėmė kitaip at
rodančio muilo.

Vienas tų dviejų kėliau to
to jų, Mefferd, 27 metų am
žiaus, yra rašytojas. Jo ben
dras R. Kaufman—32 me
tų. Jiedu pasistatė žėglinį 
laivuką Mississippi upės 
žiotyse treji metai atgal ir 
pakrikštijo jį smarkiu var
du “Hurricane” (Uraga
nas). Laivųkas tik 45 pėdų 
ilgio, bet juomi jiedu nuo 
1935 m. balandžio mėnesio 
iki šiol išplaukiojo 37 tūks
tančius mylių.

Savo kelionėje jiedu už
suko ir į Galapagos salą, 
kur gyvena “pabėgęs nuo 
pasaulio” vokietys Heine 
Wittmer su žmona ir dviem 
sūnumis. Daugiau 
nė vieno žmogaus.

Du kartu jiedu 
pavojuje, kuomet
ant povandeninės korallų 
briaunos. Vieną kartą taip 
atsitiko Naujosios Gvinėjos 
vandenyse. Arčiausia sala 
buvo už 12 mylių. Jie šau
kėsi pagelbon laukinius 
žmones, plaukiojančius men
komis valtelėmis; bet tie 
žmonės tik su dideliu var
gu buvo prisišaukti talkon, 
—jie laukė, kad laivųkas, 
užsikoręs ant povandeninės 
briaunos, sulūžtų, tai jie 
gautų reikalingo sau med
žio. *

Keliautojai aplankė Pieti
nių Jūrų ir kitas laukines 
salas; stebėjo pirmykščių,
gamtinį žmonių gyvenimą, kriušinantį smūgį fašisti-

ten nėra

atsidūrė 
užplaukė

Pirmoji vonė-maudynė 
Jungtinėse Valstijose buvo 
pagaminta 1842 metais, 
Cincinnati Ohio. Maudynės 
tada buvo dirbamos iš me
džio ir vidurys išmušamas 
bleke (skarda), o vandenį 
šildydavo ant pečiaus.

Kada pirmutinis žmogus 
pradėjo praustis ir maudy
tis naminėj maudynėj-vo- 
nėj, nieks nežino, kaip ne
žino, kas pirmutinis pradė
jo valgyti oisterius. Vienok, 
kai mokslininkai atkasė 
kambarius senovės kara
liaus Sargono, kuris anais 
laikais buvo valdovas Akka- 
do ir Sumerijos (2850 metų 
prieš krikščionių gadynę), 
jau buvo atrastos vonės- 
maudynės su laidais šilto ir 
šalto vandens ir nėkiek ne 
prastesnės už šių laikų mau
dynes.

Bet dar ir dabar yra re- 
lignių sektų, kurios tiki, kad 
dievas sutvėrė pasaulį pur
vinomis rankomis.

—Jaunutis.

tėmijo jų papročius; bet nie
kur šiedu amerikiečiai nesu
sidūrė su tokiais laukiniais, 
kurie būtų mėginę juos pa
rkersi, išsikept ir suryt.

Pas. vieną laukinių virši
ninką Bbrabora salose jiedu 
gyveno du mėnesius, ir 
ypač rašytojui Mefferdui 
patiko tų žmonių gyveni
mas glaudžiausiame bendra
vime su gamta. —J. C.

Galiūnas “Jermak”— 
Laivų Liuosuotojas
Pernai žiemą nepaprasti 

šalčiai taip staiga spustelė
jo Ledinę Jūrą į šiaurius 
nuo Sovietų, jog tuoj ledais 
surakino 15 garlaivių ir net 
du stambius ledlaužius, 
“Malyginą” ir “Sadko.” Šie 
laivai buvo priversti ten ir 
žiemavot kaip ledynų be
laisviai; net pavasaris jų 
nepaliuosavo.

Tad Sovietai pasiuntė 
jiem smarkų gelbėtoją—ga
liūną ledlaužį “Jermaką”. O 
ir tas turėjo keturis mėne
sius darbo,—rėžė, skaldė, 
triuškino storiausius ledy
nus,—kol, galop, išlaisvino 
ir ištraukė visus tuos 17 
laivų.

Sėkmingai atlikę savo 
darbą, “Jermako” jūrinin
kai tad parašė ir pasiuntė 
Stalinui šitokį pareiškimą:

“Užvaldydarni Šiaurės Jū
rų Kelią, mes atliekame už
davinį ramios kūrybos. Bet 
jeigu priešas išdrįs užpult 
mūsų šventą tėvynę, mes, 
sovietiniai jūrininkai, esa
me pasirengę bile minutę 
pasukt laivus ten, kur pa
reikalaus mūsų šalis, ir kirst

KIEK CHINIJA TURI 
GYVENTOJU?

Šachmatais lošiama pa
laikų nebuvo valdiškai re- šaulyje jau virš 2,000 metų; 
gistruojami gimimai nei mi-ibet niekas negali tikrai pa
rimai. Tame seniausios kul- sakyti, kur tas lošis atsira- 
tūros krašte dar niekada i do.
nebuvo padaryta gyventojų šachmatai buvo žinomi 
surašymas. Taigi ir sunku Įjau senovės Persijos kara- 
nustatyti tikras Chinijos gy-1 liams ir net buvo vadinami 
ventojų skaičius. , “karališku” lošimu. Ale tik

Vieni teigia, kad jinai tu- ketvertas šimtų metų atgal : 
rinti 400 milionų gyventojų, buvo išdirbtos mokslinės ' 
kiti daveda jų skaičių iki planingumo taisyklės tam ; 
500 milionų. lošiui,. kai ispanas R. Lopez

Bet francūzų moksliniu- išnagrinėjo ir paskelbė teo- * 
kas dr. Legendre tvirtina, riją apie pradinius ėjimus.’ 
kad tame krašte nesą dau- šachmatų lošimo.
giau kaip 250 milionų žmo- Praėjus trims šimtams 
nių. ! metų nuo to laiko, jau susi- J

Chinijos didikai savo lai- darė didžiulė literatūra 
ku skaitė, kad Chinijoj esą- apie šachmatus; jų lošimas 
ma 60 milionų šeimų. Jeigu iš sporto-meno virto moks- 
ir taip, tai, anot to f ran 
cūzo, Chinija dabar netu-. 
rinti per 250 milionų gy
ventojų.

Kai kas nurodo chinų vei- 
slingumą ir sako, jog chinų 
šeima vidutiniškai turi 6 iki 
8 asmenų; taigi Chinijoj esą 
bent iki 400 milionų žmonių.

Atsakydamas j tai, dr. Le
gendre kreipia domę į chi- atakomis, ir jis buvo neįvei 
nų vaikų mirtingumą ir tei
gia, kad iš kiekvieno šimto 
gimusių jau pirmais metais 
miršta po 60 kūdikių. Jis 
dar priduria marus, badus 
ir didžiuosius potvinius, ku
rie laiks nuo laiko vienu 
pradėjimu išžudo milionus 
gyventojų; o naminiai ka
rai ir kova su svetimais už
puolikais per paskutinius 
dešimtmečius taipgi sunai
kino daugelį milionų chinų.

Bet kiti skaičiuotojai ne
sutinką su dr. Legendre, 
stato savo argumentus ir 
teigia, kad Chinija turi 500 
milionų gyventojų.

CHOLEROS PERYKLA
Indijoj tebėra dideli plo

tai, kur to krašto valdovė 
Anglija neparūpino net pa
prasčiausių sveikatai būti
nų įstaigų. Ne dyvai, kad ir 
šiandien Indija yra žinoma, 
kaip didžiausia “choleros 
perykla” pasaulyje.

Alus—Senas Gėrimas
Alus buvo dirbamas ir ge

riamas jau šeši tūkstančiai 
metų atgal. Tatai parodo 
senovės dokumentai ir at- 
kasimai, sako Wisconsino 
valstijos mokesčių komisio- 
nierius J. A. Thiel.

Praga. — Nusišovė 4 če- 
choslovakijos oficieriai iš 
gėdos dėl valdžios pasidavi
mo Hitleriui.

Richmond, Va. — Buvęs 
Amerikos atstovas Čecho- 
slovakijoj Richard Crane, 
sakoma, “netyčia nusišovė”, 
pargriūdamas ant savo me
džioklinio šautuvo.

niams draskūnams.
“Su džiaugsmu praneša

me Jums apie visų laivų iš
vedimą iš ledų. Mes pasiruo
šę įvykdyt bet kokią par
eigą, kurią tik Jūs mums 
skirsite, vardu didžiosios 
mūsų gimtinės.”

ŠACHMATAI IR .III 
MOKSLINTOJA1
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Tačiau pirmosios tarptau- ’ 

tinės šachmatininkų grum
tynės įvyko tik 1851 m. Jas 
laimėjo Adolfas Anderse- , 
nas, menininkas, gimęs 1818 
metais, tai 120 metų atgąl.

Andersenas ištobulino va
dinamą kombinacinį šach
matų lošimą su smarkiomis 1 • • • • 1 ♦ l- 
kiamas kitiem šachmatinin
kam.

Bet šiais laikais yra išvys
tytas ir pozicinis lošimas, 
taigi jau sunku būtų laimė
ti vien tik Anderseno būdu 
prieš gabiuosius naujoviš
kus šachmatininkus, gerai 
pažįstančius kaip kombina
cinį, taip pozicinį lošimą.

Iš antros pusės, sakoma, 
dar niekas iki šiol nesuge
bėjo parodyti tokios puikios 
kombinacijos, kokia Ander
senas 1851 m. laimėjo pa
saulines grumtynes prieš 
Kiezeritskį. Taip Anderso
nas ir buvo per 7 metus pa
saulinis šachmatų čampio- 
nas, iki susidūrė su ameri
kiečiu P. Murphy, ir pralai
mėjo.

Andersenas buvo geras 
“sportas”, nesiteisino, kad, 
tik kaip ten nepavykę, 
o atvirai pripažino, kad at
sirado stipresnis už jį šach
matininkas.

Bet 1862 m. Londone An
dersenas vėl laimėjo tarp
tautines š a c h m a t i ninku 
grumtynes ir iš naujo buvo 
pasauliniu čampionatu per 
ketverius metus, iki ji įvei
kė V. Steinitz.

Protinis Poilsis ar Ne?
Andersenas mirė 1879 m., . 

labai daug pasitarnavęs su- 
mokslinimui šachmatų loši
mo. Jis pirmas parodė to
kią begalę kombinacinių ga
limybių šachmatuose.

Daug kas mano, kad šach
matų lošimas yra poilsis ir 
protiniams darbininkams, 1 
nors jis reikalauja didelės . 
atydos, numatymo, apsis- ’ 
kaitliavimo ir griežto pla
ningumo. Bet su taip ma- ' 
nančiais nesutinka prof. Al
bert Einstein, turbūt, di
džiausias šiais laikais spe- . 
cialistas aukščiausių ir pai
niausių matematiškų skai
čiavimų. Einstein atranda, 
kad šachmatai sueikvoja 
perdaug protinės energijos.

—J. M.
dS3B
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Kunigas Povilas Jakas Apie Kata 
likybės Viešpatavimą Lietuvoj

St., 7:30 vakare. Kalbės Jonas 
Gasiunas iš Brooklyn, N. Y. 
Būkit patys ir kitiems praneš- 
kit. * * *

Visi dalyvaukime Amerikos 
Lietuvių Kongreso Waterburio 
skyriaus masiniam mitinge- 
prakalbose, sekmadienį, spalių 
9, 103 Green St., pradžia 2 vai. 
po pietų. Bus net 4 kalbėtojai.

Bus ir diskusijos, visi liuosai 
galės reikšti savo nuomones 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
gynimą, demokratinių teisių iš
kovojimą, Vilniaus atgavimą.

šis masinis mitingas bus ir 
paminėjimas 18 metų nuo to, 
kaip lenkų ponija, per želigow- 
skį, užgrobė mūsų istorinį lie
tuvių miestą, sostinę Vilnių ir 
visą valstiją, kaip kad šiandien 
grobia čechoslovakiją Hitleris.

Visi dalyvaukim sekmadienio 
mitinge ir išreikškim pasipikti
nimą lenkų ponijai, kuri paver
gus laiko mūsų Vilnių. J. ž.

ti gražų koncertą lietuvių ko
munistų veiklos naudai. Galim 
būt tikri, kad jos tai puikiai 
padarys.

•Gana plačiai diskusuota ru
deniniai valdiški rinkimai, ku
rie įvyks lapkričio 8 d. Komisi
ja jau darbuojasi surengime 
lietuvių masinio mitingo rinki
mų klausime. Taipgi nutarta’ 
kad išvakarėse rinkimų, lietu
viai komunistai surengtų dide
lį “ralį” rinkimų klausimu, ant 
gatvės, atvirame ore. Turėti 
lietuviškus ir angliškus kalbėto
jus, o gal ir kitomis kalbomis. 
Tai labai girtinas ir svarbus 
dalykas. Veikiausiai, Waterbu- 
rio lietuviai komunistai ir visi 
simpatikai bus pirmutiniais su
rengime plačių rinkiminių ma
sinių mitingų netik svetainėse, 
bet ir atvirame ore, gatvėse ir 
aikštėse.

Bravo, draugai waterburie- 
čiai!

Nutarta plačiai išplatinti Ko
munistų Partijos 1938 rinkimų 
platforma, lietuvių kalboj, kaip 
tik ji bus prisiųsta.

kyklos iki pastarojo šimtme
čio buvo prieinamos tiktai 
privilegijuotųjų vaikams. Pa
prasto kaimiečio bei bau
džiauninko vaikui jos buvo ne 
tik finansiškai neįmanomos, 
bet net teisiškai ’ draudžiamos. 
Bet kaip visa tai derinti su 
Evangelijos mokslu, kurį ka
talikybė skelbė ir skelbia pa
sauliui — urbi et orbi? Aiški
nimas jų epochine (laiko. L.) 
dvasia yra hipokrizija (veid
mainystė. L.), niekas daugiau. 
Jeigu socializmas padaro gyve
nimą socialistišką, komunizmas 
komunistišką, masonerija ma- 
sonišką, kodėl krikščionybė, ab
sorbavusi (susiurbusi. L.) vis
ką ir dirigavusi viską, nepada
rė gyvenimo krikščioniško?”

Taip rašo apie katalikybės 
ir jos pirmųjų skelbėjų Lie
tuvoj “nuopelnus” ne bedie
vis, ne masonas, bet kunigas, 
buvęs anksčiau vienuolyno 
auklėtinis, žymus bažnyčios 
reikalų žinovas, kuriam Lie
tuvos bažnytinė vyresnybė bu
vo pavedusi skelbti Dievo žo
dį didžiausioj Lietuvos baž
nyčioj — Kauno bazilikoj, 
kurio garsių pamokslų per ra
diją klausėsi visi Lietuvos ka
talikai. Ką jis rašo, visa tai 
yra tiesa, nors ir sušvčlninta, 
ir prie to mes nieko neturime 
pridėti. Ir Lietuvos kleras ne
rado galimu viešai nuginčyti 
tos kun. Jako paskelbtos tei
sybės, 
viešai 
tuojau 
trojo 
Matyt, 
anksto
jo žodžių pasekmės, 
straipsnio pradžioje jis rašo: 
“Neigiamas tezės pastatymas 
gali kai kam ir nepatikti, 

juos ypačiai tiems, kurie yra pra- 
parduodavo, išmai- tę galvoti, kad visa, kas ka

talikiška, kas bažnytiška, yra 
ir kad kitaip kalbėti 
nebent antikatalikas.” 
atspėjo. Jo tiesos žo- 

sukėlė bažnyčios šulų

Bayonnės ir Jersey City 
Lietuvių Atydai

šeštadienį, 8-tą dieną spa
lių, abiejų kolonijų Literatū
ros Draugijos kuopos rengia 
balių. Baliaus pelnas, kokis 
bus, skiriamas dienraščio 
“Laisvės” paramai. Abiejų 
kolonijų ir apylinkės pritarė
jai kviečiami prie skaitlingo 
atsilankymo.

Parengimas įvyks Liberty 
Hali, 329 Broadway, Bayonne, 
N. J., kampas 15-tos gatvės. 
Bus gera orkestrą šokiams, 
smagus laiko praleidimas ir 
kartu parama dienraščiui 
“Laisvei.”

Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Įžanga 35 centai.

Kviečia Rengėjai.

gus buvo mados dalykas. Kai 
tokia šviesa ėjo iš viršūnių, 
ne kažko begalima buvo lauk
ti ir iš žemesniojo klero. Dau
gumas kunigų, be "to, buvo 
užimti savo šeimų rūpesčiais 
ir atsidėti idėjai nebeturėjo 
nei laiko nei noro... O vis dėl
to visa ta valdovų

I didiku 
dvokė 
darbo 
sunku

i vergijos bei baudžiavos jun
gą... No be reikalo tos in
ertiškos mases protarpiais su
kildavo prieš savo krikščioniš
kuosius ponus ir jiems žiau
riai keršydavo. . . Tų korupci
jų bei išnaudojimų registraci
ja būtų galima dar ilgai tęs
ti, ir ji būtų įdomi, bet šiuo 
atveju mums rūpi tiktai su
vokti, kiek tų laikų kataliky
bėj buvo tikro krikščionišku
mo... Jeigu matomas, žmo

giškas Kristus būtų aplankęs 
‘savo atstovo rezidenciją, ką 
bendro jis būtų radęs tarp sa- 

Ivęs ir Jo? Kas bendro tarp 
j Jo, kuris plovė žvejams kojas, 
I ir Jo atstovo, kuris savo koją 
duoda bučiuoti žmonėms?...

“Tokie pseudokrikščionys 
; buvo ir tų katalikiškųjų ordi
nių nariai, kurie Kristaus mei
lės mokslą nešė mūsų tautie
čiams piešdami, degindami ir

i žudydami. Grobuoniški rite-įėmė; 
rių žygiai charakterizuoja ne dikų) 
tik juos pačius, bet parodo niškojo 
mums ir tikrąją katalikybės 

j dvasią, kuri, deja, nebuvo 
I Evangelijos dvasia... Tikrieji 
i katalikybės skleidėjai Lietu
voj buvo du valdovai: Jogai
la ir Vytautas Didysis. Jie, 
pradedant 1387 m., apkrikšti
jo ir sukatalikino Lietuvą... 
Kaltu buvo pasistengta tam 
kraštui duoti bažnytinę ad
ministraciją. Užuot pasirūpi
nęs tinkamais Evangelijos 
skelbėjais, Jogaila skubėjo 
statyti Vilniuj katedrą nau
jajam vyskupui. Jo išlaiky
mui jis užrašė Tauraganų pilį 

•su apskritimi, Labanorą, Mo- 
i lėtus, Bokštus, Merkius, Tre- 
būna, Klodna, Vasileva, Vecht- 
nicą ir Hermanus su visomis 
teisėmis ir pajamomis iš tų 
žemių. Pačiame Vilniuje ka
ralius dovanojo vyskupui mies
to dalį su namais ir daržais, 
vienus mūro namus pily ir dar 
ketverius namus su daržais. 
Taip aprūpintas buvo pirmasis 
apaštalų 
Kaip jis

Pasinaudodama Lietuvos ne
priklausomybės 20-ties metų 
sukaktuvių minėjimo proga, 
Lietuvos kunigija pasišovė mi
nėti ir švęsti 550 metų krikščio
nybės sukaktį Lietuvoje. Ta 
proga jie per savo spaudą, 
kongresuose, susirinkimuose ir 
bažnyčiose iš sakyklų gieda 
himnus katalikybei ir jos 
skleidėjams Lietuvoje, garsina 
jų nuopelnus lietuvių tautai ir 
skaičiuoja įvairias geroves, 
kurių Lietuva sulaukusi tik 
katalikybės dėka. Tos “gero
vės” ir tie “nuopelnai” mums 
gerai žinomi ir čia jų nemi
nėsime. Nes, jei nešališki is
torikai ar šiaip objektingi ra
šytojai pasako tiesą — nuro
do klerui, kad krikščionybė 
buvo skleidžiama Lietuvoje 
prievarta, smurtu, kad 
skleidėjai per šimtmečius 
mėjo savo “misijų” kelius 
vonais, krauju, ašaromis 
griuvėsiais, kad katalikybės 
“pionieriai” nutautino mūsų 
bajoriją, pavergė liaudį, įvedė I 
baudžiavą, pristeigė bravorų j 
ir karčiamų knibždyną,—mū-' 
sų kleras visa tai apšaukia | 
melu, šmeižtu, o istorikus ir 
rašytojus — bedieviais ir ma
sonais. Todėl šiuo atveju 
mes patieksime katalikų baž- ’ 
nyčios atstovo mintis ir pa-' 
stabas apie lietuvių tautos' 
krikštą ir katalikybės nuopel-1 
nūs jnūsų tautai ir tėvynei. 1 
Štai ką rašo apie katalikybės 
ir jos skleidėjų “nuopelnus” 
Lietuvai garsus Kauno bazili-] 
kos pamokslininkas, daugelio' 
tikybinių knygų autorius, kun. 
Pov. Jakas, kurio pamokslai 
dažnai buvo transliuojami per 
radiją, katalikiško žurnalo 
“Židinys” 7 Nr.

“Kaip katalikybė atrodo 14 
šimtmety ? Tai buyo visais 
atžvilgiais smukimo periodas. 
Popiežiai, kurių svarbiausias 
interesas jau per ištisą šimt
mečių eilę buvo žemiškoji val
džia, neišvengiamai turėjo 
prigyventi katastrofą. Besivar
žydami dėl popiežiškos gar
bės, galybės ir turtų, bažny
čios viršūnių hierarchai šia
me laikotarpy paaukoja net 
bažnyčios nepriklausomybę... 
Ir ko gero tada buvo galima 
laukti iš Bažnyčios, jeigu ją 
valdė trys ir net keturi po
piežiai, kurie vienas kitam 
siuntė iškeikimus? Tais lai
kais, sakoma, nebuvo nė vie
no kataliko, kuris nebūtų bu
vęs ekskomunikuotas... Kiek 
popiežiai kartais būdavo įsi
vėlę i pasaulinius interesus, 
galima spėti iš to, kad karo 
reikalams atitekdavo iki 63% 
viso jų biudžeto... Popiežius 
huo 1309 iki 1377 m. gyveno 
Avingnone. Vidutiniškos pra
bangos rūmai 1348 m. buvo krikštas padidino 
pakeisti karališka pilim, ku-! šunlažino mokesčius bei par- 
rią popiežius Klemensas VI eigas valstybei... Taigi, tu- 
nupirko už 80,000 aukso flo-'rint visa , tai galvoj, galima 
rinų. Tie pinigai buvo surink
ti kontribucijos būdu... Kardi
nolai, kurie rinkdavo popie^ 
žiu, iš naujojo šv. Petro įpė
dinio gaudavo po “dovanėlę.” 
Jonas XXII, pavyzdžiui, kar-1 
dinolų kolegijai “užfundijo” 
100,000 aukso guldenų, o Kle-I 
mensas VI pridūrė dar 8,000 
daugiau. Nesunku buvo tas do
vanas, teikti, nes iždui papildy
ti užtekdavo 
kontribucijos

“Vyskupai 
pavyzdžiu, 
niekuo nesiskyrė 
gaikščių dvarų. Patys vyskū-’ 
pai dažniausiai būdavo didi- ‘ 
kų sūnūs, per pinigus ir ma
chinacijas patekę į vyskupų 
sostus... Jų prabangai bei iš
daigoms ribas nustatydavo j 
nebent deficitai. Ne vienas jų 
valdydavo po kelias vyskupi
jas ir milijonines pajamas su
naudodavo savo šauniam gy
venimui. Parapijinių benefi
cijų pardavinėjimas už pini-

popiežių, 
ir vyskupų prabanga 

prakaitu liaudies bei 
žmonių, kurie vilko C f

mokesčių, kontribucijų,

Ir sukatalikinus 
buvo vergas, tas 
ėjo baudžiavą, 
jungą ir toliau, 

ponų

jos 
žy-

įpėdinis Lietuvoje, 
galėjo skelbti išsi- 
ir meilės Evangeli-

|ją?l
“Iš katalikybės Lietuvoj lai

mėjo ne tik kunigai. Apsi
krikštydami bajorai taip pat 

i žymiai pagerino savo padėtį: 
jų teises,

tada pasirašyti 
dekretą. . .
sekė popiežiaus

Jų rezidencijos 
nuo kuni-

reiktų nebent tai, kad tas įsi
galėjimai priklauso kataliky
bei, ne krikščionybei. Ma
žiausia iš naujosios religijos 
telaimėjo liaudis. Katalikybė 
neatnešė Lietuvon jokių soci
alinių reformų, nors jos buvo 
reikalingos.
Lietuvą, kas 
ir liko, kas 
tas vilko jos
Skirtumas įvyko tiktai 
pasikeitime: vietoj bajoro, kai 
kur atsirado kunigai, ūkinin
kų bei darbininkų gyvenimas 
su katalikybės plitimu net 
sunkėjo, nes jiems savo triū
su teko išpirkti didinamas di
dikų privilegijas ir vis labiau 
mėgstamą jų prabangą. . . 
Labai ironiškas, bet tikras fak
tas, kad baudžiavos įsigalėji
mo laikotarpis Lietuvoj sutam
pa su katalikybės įsigalėjimu. 
Pasitaikydavo ir anksčiau di
dikų, kurie slėgdavo ir išnau
dodavo valstiečius. Bet jei kai 
kur jie jau buvo pavergti fak
tiškai, tai betgi nebuvo paverg
ti teisiškai ir turėjo dar bent 
laisvę palikti vieną poną ir 
vykti pas kitą. /

“Tuo tarpu juridinė san
tvarka, baigusi formuotis jau 
katalikiškoj Lietuvoj ir kodi
fikuota pirmajame “Lietuvos 
statute” 1529 m., tą laisvę 
ūkininkams beveik visiškai at- 

jie atiduoti bajorų (di- 
valiai. To “krikščio- 

kodekso dėka vals
tiečiai virto ponų nuosavybė, 
kurią jie administravo taip, 
kaip jiems patiko: jie 
pirkdavo, 
nydavo, iškeisdavo, pav., į 
arklį, šunį ar katę. Pasitai- gera, 
kydavo kartais ponui nelaimė

Wilkes Barre, Pa.

Tačiau patylomis, ne- 
bažnyčios hierarchai 

ėmėsi “taisyti” šio an- 
Strazdelio “klaidas*.” 
ir pats kun. Jakas iš 
nujautė, kokios bus tų 

nes šio

ir pralošti savo baudžiaunin
kus. Menkiausias jų pasiprie
šinimas bei nusikaltimas bū
davo ko žiauriausiai baudžia
mas, 
ir tt.
skundu prieš poną įstatymas 
draudė. Ir kai šventą dieną 
tas mužikas pagal Bažnyčios 
įstatymą, atklampodavo į 
bažnyčią, prie altoriaus iškil
mingoj vietoj jis rasdavo be
sėdintį savo poną ir, kaip pa
vyzdingam krikščioniui dera, 
dievobaimingai besimeldžian
tį. Tam ponui pagarbiai nu
silenkdavo prie altoriaus žen
giąs kunigas, ir prasidėdavo 
Dievo garbinimas. Tas pats 
kunigas šventadienį paprastai 
baigdavo puikiame dvare prie 
iškilmingo- stalo. Ir taip buvo 
ne vienoj kitoj vietoj, bet vi
same katalikiškame Lietuvos 
krašte su labai retom išimtim. 
Ką bendro 
ri poravosi 
bavimais, 
skriaudom
ri bendravo su vargo žmonių 
skriaudėjais, — ką bendro ji 
turėjo su Kristaus mokslu?

“Mėgstama pabrėžti, kad 
su katalikybe atėjo Lietuvon 
mokyklos. Tai yra tiesa. Bet

užplakant net negyvai 
O kreiptis į ką nors su

ta katalikybė, ku
šti prabanga, lė- 
išnaudo j i m a i s , 
ir neteisybėm, ku-

sutikti su pasakymu, kad šiais 
metais minime 550 metų su
kaktį “nuo krikščionybės įsi
galėjimo Lietuvoj.” Pridurti tiesa yra ir tai, kad tos mo-

Jis ir 
džiai 
tarpe tikrą audrą, kuri, sako, 

■ pasiekusi net Romą, Bazilikoj 
jau nebegirdėti kun. Jako pa
mokslų. O spaudoje jau til
po žinių, kad kun. Jakas už
darytas į kunigų drausmės 
kalėjimą pranciškonų vienuo
lyne Žaliakalny. Tai štai, 
kaip katalikų bažnyčios val
dovai “myli” tiesą. Jiems, 
anot kun. Jako, visa, kas ka
talikiška, kas bažnytiška, yra 
gera ir gražu, t) kas kitaip 
kalba, kas nurodo jų ydas ir 
neteisybes, tas yra antikatali- 
kas, masonas, šmeižikas. Ta
čiau tiesos paslėpti negalima. 
Nepaslėps jos ir krikšto jubi- 
lėjų rengėjai bei garbintojai.

Laisvūnas.
L. Minties.”)

Visų Laikraščių Ofisų Darbi
ninkai ir Reporteriai - Redak

toriai Sustreikavo
Streikas prasidėjo su 30 d. 

rugs., bet šeštadienį ir pirma
dienį dieniniai ir nedėlioj ne- 
dėlinis dar parodė svietui savo 
veidelius. Bet antradienį nei 
vienas negavo saulutės pama
tyt. Streikuoja šie laikraščiai: 
“Record,” rytinis, “Times Lea
der,” “Evening News” popieti
niai, ir “Sunday Indepen
dent”, nedėlinis. Streikas pa
liečia kelis šimtus darbininkų.

Streikieriai pikietuoja visas 
keturias išleistuves. Pirmadie
nį mačiau masiniai pikietavo, 
o antradienio vakare mačiau 
tik po du, tris pikietus.

Pernai apie šį laiką streika
vo kelias dienas, bet tik “Re
cord,” o pasirašė sutartį su vi
sais leidėjais ant metų laiko. 
Nežinia, kaip dabar ilgai 
streikuos.

Streiką iššaukė Guild vieti
nis skyrius. Pernai streikie- 
riams gelbėjo ir, galima sa
kyt, vadovavo streikui mainie- 
rių unijos pirmo distrikto vir
šininkai, gal ir šiuosmet jiems 
gelbės, žinoma, jau ir Gildi
jos nariai bus daugiau patyrę 
nuo pernai metų.

Laikraščių savininkai ver
kia, kad jeigu jie išpildys 
streikierių reikalavimus, tai 
jie visi subankrutuos, bet tai 
tik blofina. Tai yra konserva- 
tyviškiausi laikraščiai, ' kada 
kur aš mačiau Amerikoj. Kie
kvienas pažangus žmogus vė
lina, kad juos unija paklup- 
dytų ant kelių. Prieš kiekvie
ną Naujos Dalybos geresnį su
manymą jie visi piestu stoja. 
Tai tikri didžiojo kapitalo 
įrankiai. J. Surdokas.

Kalba iš Patyrimo
“Tėveli, negaliu už Juozo te

kėti, nes jis yra didelis bedievis 
ir net netiki, kad yra praga
ras”.

“Mano dukrelė, visai nesirū
pink, kad jis netiki į pragarą, 

nes kai apsives, tikrai patirs 
pragaro buvimą.”

(Iš

Vos Nenuskendo
“žinai, — sako Kudlius savo 

draugui,—vakar vaikščiodamas 
uoste įkritan į vandenį ir vos 
vos nenuskendau”.

“Na, na,—stebisi draugas,— 
tai tu nemoki visiškai plauk
ti?”

“O ne, aš plaukti gerai moku, 
bet ten buvo parašyta, kad toj 
vietoj plaukiojimas yra už
draustas”.

Waterbury, Conn.
Iš Lietuvių Komunistų 

Susirinkimo
Spalių 4 d. lietuviai komu

nistai laikė mėnesinį susirinki
mą. Apkalbėta liet, moterų at
skiros organizacijos klausi
mas, bet šiuo kart, esant dlfug 
darbų veikimui, kaip, tai, val
diški rinkimai, spaudos ir or
ganizacijų vajai, palikta ant 
toliau. Plačiai apkalbėta “Lai
svės,” “Vilnies” ir “Daily 
Worker,” vajus, gavimui nau
jų skaitytojų ir palaikymui se
nų.

Apkalbėta literatūros plati
nimas, jau išplatinta 100 egz. 
“Broliška Ranka Katalikams’ 
ir apie 50 egz. “Išdavikai.“ 
Platinama “Voice” ir kita lite
ratūra. Nekurie lietuviai ko
munistai gana gražiai platina 
“Sunday Worker.” Tik reiktų 
visiem draugam po biskį pri
sidėti prie 
ros. Tai 
kiekvieno.

Kalbėta
(socialius). Komisija pradeda 
rūpintis ir tuo darbu. Teko nu
girst iš komisijos, kurion įeina 
visos darbščios draugės mote
rys, priklausančios Komunistų 
Partijoj, kad planuoja sureng-

platinimo literatū- 
svarbus uždavinys

apie parengimus

Stokuodami bombų, Chinijos kareiviai primityviškomis įmonėmis darosi 
rių geležgalių bombas gynimuisi nuo J aponijos imperialistų.

iš įvai-

Taipgi bus platinama ir Ko
munistu Partijos naujoji kon
stitucija, kurią išleido lietuvių 
kalboj, Liet. Centro Biuras. 
Centro Biuras turėtų tuoj pri
siųsti Waterburyn, kuogreičiau- 
siai. Laukiame.

* * *
Dalyvaukim prakalbose, pen-1 Užprenumeruok Dienraštį 

tadienį, spalių 7, 103 Green “Laisvę” Savo Draugams
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Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų
reikalingų informacijų.

'j

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

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

popierų bei liūdijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

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

“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas

ORUI ATVĖSTANT GERKIT C RĖMO ALE

Antanas Penkevičius
Salps Manager

Lietuviai, visur reikalaukite lietuvių bravoro alaus, pada
ryto iš grynų miežių salyklos, stipraus ir priimnaus gerti. 
Jis yra gaminamas vėliausio mokslo būdais, ilgų metų patyrimais ir 

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Duokite Man Cremo Ale!
Taip šaukia žmonės orui atvėstant. Nes ėlius-ale yra 

stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. O ypač Cre
mo Ale tinka gerti vėliame klimate, nes jis yra grynų 

miežių salyklos, EuropiŠkų apynių. Stiprus ir skanus.

Cremo Ale Galima Gauti Bonkose
Turėkite savo namuose Cremo Ale. Jo galite gauti bonkose. Cremo 
Ąle yra turtingas vitaminais ir savaimi maistingas. Apart to, jis 

*pagerina apetitą ir palengvina viduriam virškinti maistą.
Reikalaudami Cremo Ale rašykite sales manadžeriui Antanui 

Penkevičiui bravaro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.
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"Growing Pains"
by Bertha Fulton should isolate herself from the 

troubles of the rest of the world.

WHEN A FELLA begins to 
grow up he experiences strange 

aches and pains. He’s not a youngs
ter any more; he’s more than that. 
But he’s not a mature person either. 
And that indefinite stage wheh his 
voice suddenly cracks from a high 
treble to the low rumbling of a bas
so prof undo, and when he can’t walk 
into a room without knocking some 
doo-dad over with his long gangly 
arms, and when he feels the new, 
exciting surge of virility coursing 
through him, can be compared to 
exactly the same stage in which the 
“Laisve Youth Section” finds itself 
now. It is not consistently adoles
cent nor is it mature. It is growing. 
It has spasmodic highlights where I 
feel its seriousness and soberness 
and it has its nebulous, vague, gro- 
pings about, uncertain of itself as 
an influence in its field.

The highlights I know very well. 
I remember them because by their 
worth Uxey have registered. The se
ries of articles “In Futuria” is one 
good example of the urge toward 
maturity. I admire the editor Wal
ter Kubilius for spending time (and 
that was clearly evident) to write 
a comprehensive study of just what 
youth is, its hopes and fears, its 
ambitions, its relation to social, eco
nomic and political life, and what is 
most important, where youth should 
stand, what its future and life 
should be. I know that I should 
have been fearful to tackle such an 
exhaustive study.

True enough, the articles had ma
ny short-comings. One of the most 
glaring—the generalizing through
out, without being backed by more 
study and research. For instance, 
in the section devoted to youth and 
the question and problem of mar
riage, much, much, more could have 
been said. Statistics, facts, show
ing how youth has been affected on 
this point would have been stronger 
and more tangible. It is too imppr- 
tant an issue to relegate to the 
background. The Young Communist 
League realized its importance 
when it formulated a legislative 
plan whereby the government would 
subsidize newlyweds.

Despite the shortcomings “In Fu
turia” was the first attempt to cre
ate and explain the round picture of 
youth. It succeeded where many 
YCL pamphlets failed. It discussed 
the spiritual and emotional aspects 
of youth which YCL writers did not 
do because of their misconception of 
what the "materialistic” interpreta
tion of life and youth was.

“Getting Around”

“Getting Around,” a column con
sisting of witty, spicy and gossipy 
tid-bits, added a much needed hu
man interest touch to what could 
have been an altogether impersonal 
page. It is too bad that the col
umnist has discontinued his astute 
observances of people and their be
havior.

“Sports Chatter”

The latest annexation of Tom 
Yermal to the list of contributors 
has been a fortunate one. His spe
cialty is sports and not that such 
and such a team won such and 
such a game, but sports with an 
“ummph” to it, discussed in that 
vibrant, peculiar language of the 
sports world. He has, up until now, 
limited himself to just raking up 
the sports figures who are Lith
uanian and “big time,” but he is the 
first to do so in our paper and I 
for one am grateful. It does pall 
on one to hear that such and such a 
team lost at such and such a place, 
etc. He should continue to write his 
illuminating and highly entertaining 
column. By the way, I never dream
ed there were so many Liths who 
were in big leagues.

>
“Past, Present and Future”

Without question the “Past, Pre
sent and Future” column should be 
continued and not in an obscure 
corner of the section, either. Its 
popularity is another feather in our 
editor’s cap. Why not print some 
of the letters received from readers, 
Editor Kubilius?

Poetry, informative articles, and 
an occasional article sent in by con
tributors who write concerning vital 
problems and experiences further go 
to make the section interesting.

Occasionally good editorials are 
written, but are lacking that spon
taneity that Kubilius overflows 
with in “Past, Present and Future.”

I’m bringing this up because I 
hear it and yet it makes no appear
ance publically. They are honest 
opinions and. why shouldn’t they 
see light? And why shouldn’t there 
be discussions clarifying and ex
plaining?

Fiction.
I have rarely, if ever, enjoyed the 

short stories printed in the “Laisve” 
English section. It seems to me 
that they have followed a narrow, 
restricted, and stiff interpretation 
of human beings. Generally they 
were merely a medium through 
which awkward, stilted, characters 
became symbols of economic oppres
sion, Never w*as a character a liv
ing, breathing human with hopes, 
joys, ambitions and reactions pecu
liarly his own by virtue of his con
ditioning, his make-up. He was al
ways a Mr. Jones who represented 
a cląss, suffering, oppressed, etc. 
The unreality of the characters al
ways, to my mind, clashed with the 
reality of the circumstances in 
which they were placed. And there 
never was that harmonious effect.

"The Modern Dictionary” is one 
of the deadest, uninteresting and 
unattractive features in the youth 
page. It is written in a flat, cut 
and dried, unimaginative manner. I 
am in favor of throwing it out.

----- o-----
There are deep lapses in the “Lai

sve” youth section where that gau- 
ky, undeveloped, unsure, stage is 
most evident. This is noticeable in 
that the section never seems to be 
a unified expression. It wanders 
about. It touches this it feels of 
that. It begins something and after 
a hasty dab relinquishes its hold on 
the reader. In other words, what 
does the printing of this section 
mean? Where is it going? What is 
it aiming at? What influence does 
it have? Is it merely a conveyer of 
news, a few ideas at random, a 
little bit of that and a little bit of 
this ?

You may answer that the section 
has consistently carried through the 
policy of progressive thought and 
education. But I am wondering if 
it really has done that. And I am 
questioning the unorganized manner 
in which this education is being 
carried out, if it is being carried 
out.

It is one thing to say you are for 
progress and another to systemati
cally work and work to, say, put 
.through a progressive bill in Con
gress. There is a definite purpose 
in the latter.

To make myself clear, and at this 
point I really bring my whole discus
sion to a crux of the matter, I feel 
that the “L.” English youth section 
must know where it is going and 
what it must do, what role it must 
play among the Lithuanian-Ameri
can younger generation. It is a 
special kind of paper, catering to 
a special field of readers, filling the 
need of special requirements not to
be filled by other newspapers, 
periodicals, etc. And I feel that up 
until now the “Laisve” youth sec
tion hasn’t been unified, strengthen
ed by some sort of purpose, which 
it alone can supply its particular 
group of readers.

It has not matured in t its role 
of propagandist, organizer and teach-

occasional flashes of concrete, sober 
ąnd advancing virility of purpose.

Other Youth Sections

On the other hand, in comparison 
with the “Tiesa” youth section the 
“Laisve” continues to. be far su
perior. And this despite that the 
“Tiesa” has organization, even giyes 
merits for a whole crew of branch

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

Cleveland Bazaar for 
Spanish Loyalists

A Grand Bazaar of a new kind 
will be held on October 8th at 6 
p. m. It will take place at 920 E. 
79th Street, Cleveland.

Many prizes will be offered and 
there is no doubt that the Bazaar 
will be a peppy and lively one for 
all.

Admission and dancing is FREE. 
The well-known Lindy’s Orchestra 
will supply the music. The Bazaar 
is being sponsored Iby the ALDLD 
Branch 22. \

One important reasbn, outside of 
having a good time, for your coming 
to this bazaar is the fact that half 
of the proceeds are going to the 
ALDLD branch and the other half 
to aid the Spanish Loyalists.

Come and have a good time! 
Everybody is welcome.

—Comm.

The water immediately surround
ing the iceberg is of a higher tem
perature than that a considerable 
distance away.

A berg that has been formed from 
salt water contains a very small 
amount of salt. This is due to the 
fact that the salt separates from the 
water as it freezes.

Stone for a mission building in 
Africa was taken from a giant ant
hill built by termites who mix a se
cretion with clay in the construction 
of the termitarium. So large some 
bcer\ built that motor highways have 
been cut through the middle of 
them.

Rabies fluctuate in twelve year 
cycles in New York City for some 
unknown reason. It is now rising 
toward the peak of the period 
which had ebbed to a low point in 
1932. High mark of the dog mad
ness is expected to be reached in 
1939.

Prior to that not one article ap
peared although the world was on 
the brink of war and this matter 
had been brewing for sometime. One 
article in six weeks on the possibili
ty and danger of war and what the 
LDS could do . to pęlucate its mem
bers in that respect! And that a 
resolution sent by the Resident 
Board of the American Youth Con
gress.

The inside is no better. Aside 
from a regular, instructive organi
zational column the rest of the 
paper contains nothing but LDS 
meetings, socials, ball games and a 
gossip column which doesn’t have 
wit, polish or any literary ^alue to 
raise it above its painful mediocracy.

If it weren’t for that regular or
ganizational column the “Tiesa” 
would be entirely sterile of any 
provocative, creative or thought pro
ductive discussion. And that column 
is purely organizational leaving all 
the fields of education, and culture 
undisturbed.

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

Political Study.
I

It seems that the voice of the 
younger generation is mute when it 
comes to political discussion in the 
“Laisve” English section. It is a 
shame that we don’t use the section 
as a battleground for our opinions. 
I know for a fact that not one but 
many discussions arise at parties 
and gatherings of all sorts. One 
young person confided that he 
couldn’t understand why the Com
munists had made such little pro
gress and how Fascism was able to 
grow so strong in such a short pe
riod of time. Others confessed that 
they Were disillusioned in the demo
cratic people of the world, in parti
cular, the Czechs because (to their 
opinion) they gave up without battl
ing for their country. Others still 
hold to the theory that America

reporters, etc.
To my mind the “Tiesa” youth 

section has gone flat—stale. It has 
resolved itself into purely an LDS 
branch reporter’s dutiful and loyal 
contribution. One look at the head
lines from the first page of the 
Oct. 1st issue: "Cleveland Leaders 
in Softball Championship Final”, 
“Kenosha Divorces from Adult 
Branch”, "Baltimore Youth Makes 
Progress”, "Special Drive for Ju
venile Section is Announced”, and 
(the first such article in three is
sues) “Youth Wants Peace”. Need
less to say that one article, and I 
assure you it’s the only one, was 
put in because the gravity of the 
war situation in regards Czechoslo
vakia couldn’t possibly be ignored. 
That the article standing by itself 
is not sufficient to really clarify the 
question goes without question.

It seems that after a brief (ah, 
too brief) flare of discussion over 
Joe Kovingas’ “Women and Ro
mance” the paper settled down to a 
prosaic, monotonous and deadly bor
ing existence. I believe if any con
troversy ever arose now the entire 
paper may lose its complacent pose, 
severely taxing its routine exis
tence. I also suspect that there 
is a conscious hiding of political, 
economic and cultural aspects of 
life before the LDS reader. Is the 
editor afraid of such unholy things 
as unionism, freedom, peace, and the 
struggle for security? Or has the 
LDSer grown into a strange crea
ture, devoid of any political sense, 
any feeling for justice, any desire to 
better his conditions? Has the LDS 
reader turned into a being that 
merely attends meetings and plays 
ball? Judging from the paper it 
seems so. For you know, a paper 
is supposed to reflect the life of its 
contributors and is supposed to sat
isfy a need for cultural, and educa
tional advancement.

We can really discuss the “Laisve” 
English section and point out what 
we like and don’t like. There is 
something there to criticize. But as 
far as the “Tiesa” youth section is 
concerned the dearth of good ma
terial makes it impossible to pick 
out definite things aside from the 
very sorry fact that there is none. 
So much for that.

----- 0—
The “Laisve” youth section is 

growing; it- can be improved. It 
should become more mature, develop 
better contributors, resolve itself in
to a unified expression of what it 
intends to do with itself and where 
it intends to go. ..There should be 
more political discussion. More and 
better short stories. And more or
ganization of its contributors into, 
perhaps, writing groups through 
which the paper can improve in 
quality.

I think it can and will do these 
things.

Honor Lowell Climb to 
Be Held Sunday

Due to the hurricane and flood 
suffered here in New England, the 
Gardner Lyros Chorus had to post
pone its mountain climb which was 
to be held on September 25th for 
the Mass. District choruses in honor 
of Lowell.

But here’s good news—we 'are 
holding the climb this Sunday, Oc
tober 9th, undei’ the same arrange
ments.

All of the chorus delegates at the 
Massachusetts District LMS Confab 
held on October 2 wore notified of 
this date so we hope the choruses 
will come out 100% strong. Don’t 
disappoint us.

Remember—10 A. M. at the Lith- 
American Citizens Club, 205 Main 
Street, Gardner.

—Zee Kay.

A rich, royal ruby, tinted glass, 
one of the finest produced, is made 
of gold and molten glass.

We Want a Home of Our Own
Life DOESN’T begin at forty

It is good—it is normal and natural—for young people to fall in love, 
and to yearn for marriage.

It is NOT good, nor normal, nor natural for us to be forced by cir
cumstance to postpone marriage indefinitely, or to have the spectre of in
security .hanging over our heads.

Because we believe in marriage—because we want a home of our 
own—we support:

STATE GRANTS FOR MARRIAGE SUBSIDIES. Provide a nest-egg 
—so that America’s Boy and Girl can furnish their home and start married 
life together.

JOB SECURITY FOR MARRIED WOMEN. Provide by law that a 
woman leaving her job to have a child must have the right to get her 
job back if she wants it.

GIVE BABIES AN EVEN CHANCE. Establish a maternity /grant of 
$75 for needy expectant mothers, to insure proper care for babies. Esta
blish state maternity and infant health stations to supplement the ade
quate facilities which exist today.

HELP US PREPARE FOR MARRIAGE. Courses should be establish
ed in schools helping to prepare us for the problems of marriage—to learn 
how to buy and to budget, to run a home and to make the adjustments 
needed for a secure and happy married life.

(Youth’s 1938 election program of the N. Y. State Young Communist 
League.)

Detroit Again Tastes 
Joys of Hiking

Flash! We’re off for another 
swell hike, perhaps even more ex
citing than the last. This time it 
will take place in the daytime 
when all the artistic ability of na
ture, at this time of the year, may 
be viewed in one of her prize ex
hibitions. Imagine roaming the low, 
wooded valley of the Clinton River, 
or climbing the high hills which rise 
from the lower plains in scenic 
waves into what seem to be the 
clouds. Ah, the cold, crisp air, the 
screaming jays in the trees; beau
tiful!

Hitler “satisfied” in Europe. 
Will cast eyes elsewhere for 
new fields of expansion.

—News Item

LoDeStars Spend Day 
“On the Rocks”

Sunday morning I ■ felt myself be
ing shaken like a sack of potatoes 
and heard a voice above me saying: 
“Get up: You asked'me to call you 
at seven o’clock.” My brain, still in 
a cloudy state, could not understand 
why I asked to be called at such 
an unearthly hour.

My mother very untactfully—and 
any mother who arouses her child 
at 7 a. m. on a Sunday is untactful 
—continued to shake me and de
manded to know whether I was go
ing on the hike. “What hike?” “The 
L. D. S. hike!” Ah! It all came to 
me and in a flash I was up and 
dressed, had my lunch packed and 
was standing on Broadway Street 
downtown on the button of the spe
cified time.

By this time I was fully awake 
because I sensed the coldness of the 
morning and wondered why I hadn’t 
added another sweater, scarf and 
gloves to my attire. For some rea
son, at this particular point I 
thought of all the nice, warm gar
ments I left behind. But this was 
not the time to lose courage when 
a hike was staring me in the face.

It was rather disheartening when 
only five Newark Lodestars and 
three Elizabeth L. D. Sers appeared. 
Of course, we realize it required an 
effort to get up.

After some deliberation it was 
suggested we join the Brooklyn 
Builders on their hike inasmuch as 
we were invited. We thought the 
Builder’s hike would be better than 
no hike. (Please, spare the bricks.)

We drove to the meeting place 
and patiently waited for the Brook
lyn group. When they finally ap
peared we greeted them with smiles 
and waves but much to our surprise 
the response was almost ten below 
zero. We weren’t going to be re
buffed. One of our girls ran up to 
the group and in her best Sunday 
manner said: “Come on over by our 
cars and got together.” And guess 
what one of the Brooklyn girls 
said? “No, why should we go 
there?” Wow! If this didn’t crown 
it all.

Anyway, we proceeded to hike 
choosing all the difficult passages in 
the rocky Palisades and when some
one suggested a not-So-treacherous 
path he was called a scab. “On to 
.the rocks” was the motto.

Then came the climax—lunch. 
Some ran for their boxes, bags, to
asters, lamb-chops, bacon, hot-dogs, 
and others ran for marshmallows 
and “60-variety” cookies which were 
not theirs. Such nasty people these 
Jerseyites who seeked revenge by 
walking off with Brooklyn’s delica
cies. Wo only practiced what the 
Old Testament says: “Stolen waters

The State Department follows in

The hike is scheduled for this 
Sunday, October 9th. Transporta
tion will leave the hall directly af
ter chorus practice. That means; 
bring your old togs to rehearsal* 
Each one will provide for his own 
stomach. Hop on for a good time! 
Here we go!

Bulletin: Sunday, October 16th, 
will mark the date of an important 
Aido Chorus business meeting. Many 
new and important announcements 
and questions will be discussed. If 
you are at all interested in chorus 
affairs, you will not miss this vital 
meeting. It concerns you; be pre
sent after rehearsal.

Notice: The chorus has accepted 
invitations to sing October 22nd and 
October 30th, when we will sing in 
competition with several other cho
ruses. That means we must be 
prompt on both Fridays and Satur
days, and give Wally our fullest at
tention so that we may continue 
to be tops as we have been in the 
past.

Don’t forgej our October 23rd 
concert. The eleven piece orchestra 
we will have is rated better thaifc 
any we’ve had in the past, and we 
had some pretty good ones last year.

Flash! Look out for a Hallowe’en 
announcement. Your pal,

—So Long,

Britain’s footsteps. — News Item.

Autumn Echo
Sunset’s melting 

gold upon the
Hill
Westering light last 

coin from Heaven’s
Till
And soprano whisper in 

aching musiced
Rill
Of exalted wine did 

spill did
Spill
Was never supped that 

hot measured
Gill *
And the cavatina of her 

voice just echoes from goldy 
fading

Hill
“Kiss me and hard press 

my hurting lips to drink their
Fill”
(Some dgy Dear I will

I
Will)

D. Kirkpatrick

Light-conscious termites build 
sawdust tunnels for their travels, 
deriving moisture from the soil and 
food from the wood above it, with
out seeing the light of day.

Some money brokers of the 
Orient filch gold from coins by hol
lowing out the coin and refilling it 
with another metal.

Air conditioning has averted a 
world gold shortage. South African 
mines have been equipped with the 
cooling units which permit men to 
work, without discomfort, 8,000 feet 
below the surface.

Analysis, made by a chemist, of 
coal ashes revealed two cents worth 
of gold to every can of ashes.

are sweet.” Therefore, we are not 
responsible for our actions.

Someone found a dime in a most 
unexpected spot and was very gra
ciously escorted to the nearest re
freshment stand by a regiment to 
buy something that was a lot for 
two-nickels. •

Our fatigue and exhaustion was 
worth every bit of the fun we had.

We’d hate to think that the rest 
of the Lodestars are sleepy-heads 
and sissies but this was really an 
acid-test.z However, dry your tears 
for we will give you. another test.

A LoDeStar.

Brooklyn Aido Chorus 
Plans New Program

Well, maybe the good old chorus 
hasn’t been in the limclite for some
time now, but that does not mean 
that we are not still existing and 
getting ready for one of the best 
seasons that any one can expect.

Of course kids, we have to realize 
that we have to cooperate with ’ 
each other in order to put through ! 
one of our expected programs. The 
people expect it, and we have to 
give it. After all we are THE 
Brooklyn Aido Chorus whose repu
tation has been a by-word in the 
homes of all the progressive people. 
So come on now and give. And we 
can give plenty because we have 
plenty behind the ball. ,»

Last Sunday was like a gala open
ing at an Opera or something be
cause it ushered in one of the first j 
events of the Winter social season, 
and all of the Chorus was well re
presented. The Labor Lyceum was 
full of familiar faces and we all had 
a grand time.

Our boys sang well in the quartet 
judging from the applause, and the 
girls did alright in their respective 
parts. Some of these old time ar
tists should really sit home by the 
fire though, instead of trying to 

1 take up where they left off years 
ago. As usual Al Klimaite took the 
honors from all the women with her 
sweet voice and her well sung songs.

May and Ernie were there, Lily 
and Frances looked resplendant in 
their new dresses, Melly, Beady, and 
Teach looked like fashion plates, 
and Johnny Adams had on a very 
ducky bow tie, but no cigar.

Johnny G. celebrated his success 
as a singer by dancing with all the 
pretty girls he could find.

Even Helen limped painfully in, 
minus her Johnny, and was strong- 
armed by his two best pals, Al P. 
and Tony. You’re lucky, Johnny, to 
have such a faithful little pal.

Our president danced the evening 
away and seemed to be having a 
swell time, and Vito didn’t seem to 
sleep either but enjoyed himself 
with the rest of the crowd.

I guess I could ramble on for
ever, but as space is limited, I shall 
just say so long till next time.

That Man.

On a scarred football field in a 
small town not far behind the lines 
where the dull rumble of artillery 
could still faintly be heard and the 
occasional machine gun spurt of a 
roaring airplane jagged the silence 
of a mid-afternoon, there on this 
earth where poet and worker drop
ped their blood in a common stream, 
where soft bodies became one with 
the hard earth, there on the land 
where many had fallen and many 
had renewed life and conviction that 
this earth belongs to those who in
habit it, to the men and women 
whose blood nourished the soil and 
whose bones and flesh made the 
steel and iron and homes of life and 
death, whose emaciated faces and 
broken hearts bore testament that 
in their anger this earth would 
someday live and breathe—for them 
—on this spot of Spanish earth, so 
simple, soft, hard, moist, coarse, the 
last chapter of the Abraham Lin
coln Brigade was written three days 
ago.

The ending was simple. From the 
corners of the earth they had come, 
sohxe to remain forever, and now to 
the corners of the earth they are 
returning. With soft words and full 
hearts they gave to their Spanish 
comrades their weapons 
parting words of advice, 
than that, they gave of 
Spanish blood is richer.
flows the experience of Detroit’s 
strikes 
Within 
mories 
ditiohs
is now the blood of international 
solidarity.

and their 
But more 

themselves.
Within it

and Chicago’s massacre, 
it this blood has the me- 
of America^ youth—its tra- 
and idealism. Spanish blood

The part the Americans have 
played in Spain is now ended. They 
are returning and leaving a Spain 
that is confident of victory and in
dependence. The two years in which 
world history 
over and they

has been made are 
return.
these words--here in

Because of the peculiar construc
tion of their hoofs, goats are able 
to climb vertical walls. The hoofs 
create a suction. Goats, however, 
are said to be too timid to attempt 
the feat.

Alabama claims the most timid 
goats. A species raised there be
comes petrified when suddenly 
frightened and goats drop over in a

faint after a scare.

As I write
the silence of this room—I sense the 
passage of History. I love these 
years as I love this earth—not for 
myself, but for the sense of parti
cipation, for the feelings and emo
tions they arouse within me and 
all, I know no words fitting enough 
to greet these veterans of the fight 
fox’ democracy on Spanish fields. I 
know no words beautiful enough to 
memorialize those who have died! 
Let it remain, then. Let us greet 
those who return, not as returning 
Americans, but as fitting examples 
of a civilized humanity.
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Senas Vincas

f-

zmo- 
o tik 
kuni-

aiškiai: Dėlko tiek daug 
nių kenčia skurdą, vargą, 
palyginamai maža saujalė 
gų ir ponų karaliauja, viešpa
tauja ir savo sočius pilvus glos
to.

Jei nori nugalėti skurdą, var
gą; jei nori naudotis civilizaci
jos padarais, turi pažinti savo 
priešą ir surasti būdą tąjį prie
šą nugalėti.

Todėl nueik į surengtas pra
kalbas tavo kolonijoje per lais
vamanius ir pasiklausyk aty- 
džiai, o kas bus tau neaišku, po 
prakalbų, paklausk paaiškinimo 
aiškesnio.

Nueik į prakalbas, tave aš 
kviečiu. Dr. A. L. Graičūnas.

Negyvėliai Tyli
. -------— Apysakaitė___________

Nueik į Laisvamaniu Rengiamas Tavo 
Kolonijoj Prakalbas

Na, gerai, aš pilnai sutinku, 
kad sroviniais, politiniais, ti
kybiniais sumetimais yra dide
li skirtumai ir mes visi negalim, 
jokiu būdu negalim sutilpti, 
bet yra bendri reikalai netik 
vienos tautos nariams, bet vi
sos žmonijos, kur gali, ir turi 
bendrai veikti ir pagal savo są
moningumą ir veiklą. Štai pav., 
paimk gydytoją, juk pasi
piktintume! tu pats pirmiau
siai, jei tu koją ar ranką nusi
laužtam, ir gydytojas atsisaky
tų tau suteikti medikalę pagel- 
bą vien todėl, kad tu bolševi
kas, socialistas ar katalikas, ar 
žydų kilmės, ar turkas, ir tt. 
Tokio gydytojo niekas nesigai
lėtų, jei gydytojui kas abi ran
kas ir kojas nulaužtų. Ar ne?

Kas būtų atsitikę su žmonija, 
jei gydytojai tik katalikus nuo 
choleros, juodojo maro, raupų 
ir kitų ligų būtų gydę, o kitos 
tikybos ar politinio įsitikinimo 
žmones būtų apleidę, čia, tur
būt, nereikalingas atsakymas. 
Aišku, kad būtų išmirę ir kata
likai nuo tųjų mirtinai-baisių 
epidemijų. Yra ir daug kitų 
bendrų reikalų, kur visai žmo
nijai privaloma.

Laisvamanybė yra I 
reikalas visų žmonių. Dėlko už-j 
drausti žmogui jieškančiam tei
sėtumo ir teisingumo, kad jam' 
nevalia sužinoti. Toji Žinija tik 
leidžiama yra privilegiruotiem, 
tik dievų pateptiems. Ar čia 
nėra šunytis pakastas, ar čia 
nėra kokis nors nešvarus tiks
las paslėptas — tikslas tave 
nuskriausti, apgauti, išnaudoti. 
Taip, yra. Ir tąjį “yra” tavo 
kolonijon atvykęs laisvamany- 
bės skelbėjas p. H. Jagminas— 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos pirmininkas paaiš
kins, išdėstys ir tu pamatysi, 
kaip ant delno uždėtą daiktą

smo... O, ne! Tai melas! Ir purvinas 
melas nuo pradžios iki galo!”

“Tai kasgi ten taip meluoja?”
“Ogi tas, kur... kunigas!”
“Bet ten sakoma, kad jūs esate rau

donas bolševikas. Tai ar tas irgi ne
tiesa?”

“Melas.”
“Bet už ką jūs tą kunigą taip sukone- 

veikėte?”
“Jeigu jūs mano vietoj būtumėte bu

vęs, tai gyvo nebūtum paleidęs. Jeigu aš 
teisybę sakydamas jums ir širdį rody
čiau, tai jūs vistiek manim netikėsite.”

“Tai jūs nesate raudonasis?”
“Kaip dievą myliu, ne.”
“Aš nenoriu kištis į svetimas bėdas 

bei klausinėti čia pakliuvusį—kaip, ką ir 
kas? Bet iš jūs kalbos ir be pasakymo 
galima suprasti, kad bene tik būsi užti
kęs savo parapijos klebonėlį, užgintą 
vaisių beraškant nuo savo jaunos pa
čiutės?”

“Ar jūs nesate burtininkas?”
“Nesu joks burtininkas ir į jokius 

burtus netikiu. Bet kodėl jūs to klau
siate?”

“Jeigu ne burtininkas, tai kaip gali 
atspėti mano prasikaltimą?”

Pirmasis nusišypsojo, užsikūrė ciga- 
retą ir vėl tęsė: “Aš esu paprastas dar
bininkas ir toks, kurio jūs iki šiol bijo
jote—bolševikas. Mes kovojame prieš 
darbininkų skriaudas, prieš melą ir už 
darbo žmonių reikalus. Mūš neapkenčia 
kapitalistai, kunigai ir visoki dykaduo- 
niai-valdininkai. Tik dėlto/ dabar gaudo 
mus, kalina ir deportuoja.

“Bet tu, drauge, tikėdamas kunigams 
ir nežinodamas, kad jie tik iš melo pui
kiai gyvena, bijojai tų žmonių, kurie ir 
už tavo reikalus areštuojami ir baudžia
mi. Jeigu jūs tikėjote kunigams ir vi
sam tam, ką kunigai skelbia, tai netu
rėjote tiesos žiūrėti į tai, ką kunigas su 
jūsų žmonele darė, o dabar tikėti, ką tas 
pats kunigas toj laikraščio iškarpoj sa
ko.”

“Ot čia ir atsidarė mano akys... Ir aš, 
pamatęs, ką jie daro, užmušk mane, jau 
netikėsiu, ką jie ir sako!”

“Tas labai gerai. Jūs sakote, kad iki 
šiol tikėjote, ką kunigas jums sakė, bet 
nežiūrėjote, ką jis darė. O dabar, pama
tęs, ką kunigas darė, netikėsite ir ką jis 
sako, ar taip?”

“Nuo šios dienos, kad ir numiręs pek
loj degsiu, bet netikėsiu!... ”

“Pradžia gera, bet tik ne iš to galo pra
dėjai, drauguti.”

“Kaip tai — ne iš to galo?”
“Labai paprastai... Jūs netikėsite ku

nigams, bet tikėsite, kad yra dangus, 
pekla, dievas ir velnias ir kad .atsiranda 
kokis ten kitas, nemirštantis žmogus po 
mirties, ar ne?”

“Suprantama... Juk žmogus, tai ne 
gyvulys, kad'pasispardytų ir viskas pa
sibaigtų.”

“Argi? O kas išmislino tą nemirštan
čią žmogaus dūšią, dangų su angelais ir 
pragarą su velniais? Ar ne tie patys, 
anot tavęs—melagiai kunigai?”

“O, ne. Apie tai pasako šventraščiai, 
evangelijos ir kiti padavimai.”

“O kas tuos šventraščius parašė?”
“Kas parašė, tai nesvarbu, bet ką 

šventas raštas sako, tai privalome ir ti
kėti.”

“Jeigu taip, tai jūs turite tikėti ir tai, 
kad viskas yra tiesa, ką kunigas Vana
gas rašo toj iškarpoj.”

“Jis meluoja.”
“Jeigu kunigas Vanagas meluoja, tai 

kodėl nemeluoja tas, kas tvirtina, kad 
žmogus nešiojasi su savim kitą nemirš
tantį žmogų—dūšią, kad yra dangus, 
pragaras ir tų respublikų nematomi pi
liečiai.”

“Tai jūs manote, kad to visko visai 
nėra?”

“Netik 'manau, bet ir tikiu, kad tokių 
vietų nebuvo, nėra ir nebus. Na, pasakyk 
man, drauge, kaip jūsų dūšia atrodo ir 
kur jinai pas jus,randasi?”

“Žmogaus dūšia nėra matoma, 
užčiuopiama.”

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Judu ant vieno laivo tik prieš pereitą 
karą atvažiavo į Ameriką ir tame pačia
me mieste abudu apsistojo—vienas pas 
savo dėdę kunigą, antras pas savo dėdę 
paprastą darbininką.

Influenzos metu, senam klebonui mi
rus, kunigas Vanagas gavo savo dėdės 
šiltutėlę vietelę ir jauną kunigiuką už pa- 
gelbininką. Kunigas Vanagas džiaugėsi 
gavęs pelningą parapiją, bet jį nesvie
tiškai erzino senio klebono užkartas jam 
antkaklis—sena klebono gaspadinė, Pet
ronėlė.

Mat, mirdamas dėdė, kaipo senas bi
čiulis airio vyskupo, įpiršo sūnėnui netik 
parapiją, bet ir savo seną gaspadinę» Jis 
padarė raštus, kad ją niekas negali pra
šalinti iš klebonijos iki jos gyvos galvos.

Nors Jurgis, ar tai choro pamokose, 
ar kitokiuose parengimuose ir matyda
vo, kaip kunigas Vanagas nepaleisdavo 
Agotėlės nei iš pėdos, nei iš akių ir juod
yje jų akys, kuomet tik susitikdavo, vi
suomet šelmiškai sužiburiuodavo, bet jis 
jokiu būdu nei savo motinai nebūtii tikė
jęs, jei ji jam būt sakiusi, kad kunigas 
raško nuo Agotėlės tą, ko Jurgis dar lau
kia prinoksiant.

Dabar jis tik už tai ir vien tik už tai, 
kad dirstelėjo, ką kunigas su jo Agotėle 
darė, paliko netik raudonu bedūšninku, 
netik kunigo užpuoliku, bet ir sakramen
tų išnevožytoju, bliuznijančiu latru po 
kairės dievo!

Dabar tik atsivėrė jam akys ir jo min
tys pilnai atsakė į tuos iki šiol taip mig
lotus klausimus, kaip tai: Kokiais tai su
metimais kunigas Vanagas taip atkakliai 
piršo jam dievobaimingą ir dorąją Ago
tėlę už moterį; musino, kad tik greičiau 
apsivestų ir net vienlentę šimtinę įmetė 
į lėkštę juodviejų vestuvėse.

Dabar jam buvo daugiau, negu aišku, 
kodėl jo pirmas ir gal paskutinis sūnus 
“nelaiku gimė” ir juo augą didyn, tuo 
į kunigą Vanagą panašesnis? Dabar jis 
tik dasiprotėjo, kad visai be reikalo iš
varė savo gerąjį dėdę pro duris ir liepė 
neparodyti savo bedieviško snukio tik 
už tai, kad jo dėdė, dirbdamas vienam 
hotelyj, matė, kaip kunigas Vanagas, 
apsirėdęs civiliais drabužiais, atėjo su 
Jurgio būsima žmonele, Agotėle, į hotelį, 
nusirandavojo vieną kambarį'ir tik die
nai auštant, pasišaukė vežiką ir išvažia
vo savais keliais.

Dabar tik jam paaiškėjo, kodėl jo die
vobaimingoji Agotėlė taip apsileidusi na
muose, o tik save išsipusčiusi, išsigraži- 
nusi—gula ir kelia klebonijoje?

Kada vėl prisiartino popietinis kalinių 
pasivaikščiojimas ir Jurgis pasirodė ka
lėjimo kieme, jį pasitiko jau visai kito- 

. niška kalinių nuotaika ir visai kitoniški 
klausimai krito, tarsi kirviai ant nelai
mingo Jurgio galvos:

“Ar tai tu tas raudonas velnias?”
“Ar tai tu tas pasiutęs bolševikas, ku

ris norėjai užmušti kunigą ir sumindžio
jai sakramentus?”

“Kaip tavo ranka nenudžiūvo?! Kaip 
tave perkūnas nenutrenkė?”

“Kaip tokį šventa žemelė dar nešioja?” 
P “Nulinčiuot tokį!”

“Lauk tokius iš Suvienytų Valstijų! 
y Jie mūsų šaliai gėdą daro!”

Jurgis išsižiojo ir norėjo pasakyti, kad 
tai melas. Bet... atsiminęs pats save, 
kad ir jo niekas nebūtų įtikinęs, pakol I 
jis savo akimis nepamatė, susigūžino ir ' 

i nukiūtino toliau.
Paskiau jį atsekė ir iškarpos davėjas 

ir pasiteiravo: “Ar jūs esate lietuvis, 
drauguti?”

Jurgis net krūptelėjo iš džiaugsmo. 
Paskui įdėbė į antrojo veidą savo plačias 
akis, pagriebė jo ranką ir spausdamas 
ją, sumišusiai kalbėjo: “Sveikas, broleli, 
sveikas... Mano net akys nušvito, susi
tikus bent vieną žmogų tarp šių, nera- 
liuotų jaučių... Tai nors pasikalbėti bus 
su kuom.”

“Na, o ką? Ar teisybė, kas ten rašo- 
| wa?” 
f h “Kur?”
L “Nagi, toj iškarpoj, kurią aš jums da

viau.”
“O... Buvau net ir pamiršęs iš džiaug-

Leningrado mokyklinio amžiaus merginos demons
truoja Jaunimo Dienoje kaipo parašiutistės

Newark N. J
uz

Franc. Kanuolių Darbininkų 
Streikas prieš Išdavystę
Denain miestelyj, Franci- 

joj, sustreikavo du šimtai 
kanuolių darbininkų, pro
testuodami, kad Francijos 
valdžia išdavė Hitleriui Če- 
choslovakiją. Streikieriai la
bai pasipiktinę, jog valdžia 
ir po tos išdavystės reika- 

5ivi kad jie dirbtų ginklus
ilgiau kaip 40 valandų per 

I savaitę. — Įstatymi škai 
Franci joj įvesta 40 valandų 
savaitė, bet valdžia stengia
si ją viršlaikiais pailgint, 
sakydama, kad to reikalau
jąs šalies gynimas.

Valenciennes mieste strei
kuoja geležies darbininkai 
prieš reikalavimą dirbt 
daugiah kaip 40 valandų per 
savaitę.

Davis nurodė, kad ši kon
ferencija įvyksta kaip tik tuo 
laiku, kai bus apvaikščiojama 
75 metai nuo paskelbimo ne
grų išlaisvinimo iš vergijos ir 
100 metų nuo to laiko, kai 
didysis negrų vadas Douglas 
pabėgo iš vergijos Maryland 
valstijoje.

Vyriausiu konferencijos kaį 
bėtojum bus Roosevelto val
džios vidaus reikalų sekreto
rius ponas Harold L. Ickes.

Davis sako, kad nemažai 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir CIO unijų jau yra išrinkę 
delegatus į šitą konferenciją. 
O tas parodo, kad organizuo
ti darbininkai yra susidomėję 
negrų pažangiuoju judėjimu.

Rep.

Didele Demonstracija 
Čechoslovakiją

Spalių 2 dieną įvyko nepa
prastai skaitlinga demonstra
cija, kaipo protestas prieš už
puolimą ant demokratinės Če- 
choslovakijos. A ps k aitoma, 
kad protesto demonstracijoje 
dalyvavo per septynis tūks
tančius žmonių.
Demonstracija prasidėjo Lin

coln Parke ir baigėsi didžiu
liu mitingu Sokol svetainėje. 
Mitingą sveikino ponas Fox, 
varde majoro Ellenstein.
Kalbėjo čechoslovakijos pre

zidento brolis Votjes Beneš ir 
visa eilė kitų žymių visuome
nininkų. Susirinkimas priėmė 
rezoliuciją, kurioje užginamos 
prezidento Roosevelto pastan
gos už taiką ir pasmerkiami 
Francijos premjeras Daladier 
ir Anglijos torių vadas Neville 
Chamberlain. Rezoliucija sa
ko, kad parduodami čechoslo- 
vakiją, jie pardavė pasaulio 
taiką.

Demonstraciją surengė Če- 
choslovakų Apšvietos Federa
cija ir Amerikinė Lyga už 
Taiką ir Demokratiją.

Laisvietis.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje

a

Baltimore, Md

t

Brooklyn, N. Y
negi

namus, 
skaityti 
nes ka-

t

Vajus Bus iki 1 d. Gruodžio-December
Jis bus du menesius laiko. Tuom laiku naujai užsirašiusiems “Lais
ves” kaina bus tik $5.00 metams ir $2.75 pusei metų. Gi reguliare 

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

“Laisvė,” 427 Lorimer St.,

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

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

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 ddvaną.

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

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

Didžiausias Susidomėjimas 
Būsima Konferencija

Spalių 7-9 dienomis čionai 
įvyks Nacionalio Negrų Kon
greso rytinio distrikto konfe
rencija. Ši konferencija, ma
noma, padarys pradžią mobi
lizavimui negrų po visą šalį, 
idant nepraleisti reakcinių 
demokratų ir republikonų į 
Jungtinių Valstijų kongresą 
šio rudens rinkimuose. Kon
ferencijoj bus išdirbta legis
latures programa, kuri pa
dengs opiausius negrų žmonių 
reikalus. Nacionalio Negrų 
Kongreso sekretorius John P. 
Davis šitaip apibudino Balti- 
morės konferenciją:

“Rytinės apskrities konfe
rencija yra pirmutinis ryžtin
gas Nacionalio Negrų Kongre
so žygis sumobilizavimui ne
grų po progreso vėliava, kaip 
niekados pirmiau.

“Mes esame pasirįžę pa
naudoti visus būdus, idant rin
kimuose išstatyti kandidatai 
gvarantuotų visas pamatines 
negrų teises ne tik žodžiais, 
bet ir darbais.

“Mes nebepasiten k i n a m e 
tuomi, kad palikti kandida
tam kalbėti tiktai ~abelnai 
apie negrus, kai jie bando lai
mėti negrų paramą. Kandi
datai turi pasisakyti aiškiai, 
ką jie mano daryti, kai bus 
išrinkti, idant užsitarnautų 
negrų paramą.”

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prašom į talką visus dienraščio "Laisvės” skai
tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų.
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San Francisco, Calif.
Vienas Geras Darbo Federa

cijos Žygis
Californijos Darbo Federa

cijos konvencija, kuri įvyko 
Santa Barbara mieste, padarė 
vieną labai girtiną nutarimą. 
Konvencija nutarė varyti va
jų už atmetimą biliaus, ku
rį sugalvojo reakcionieriai ir 
kuris uždraudžia darbinin
kams pikietuoti streiko metu, 
šis bilius bus balsuojamas ru
dens rinkimuose. Jeigu jis bū
tų priimtas ir taptų įstatymu, 
tai būtų peilis visoms darbo 
unijoms.

Konvencija ragina narius 
aukoti po 50 centų į fondą 
dėl vedimo kampanijos prieš 
šitą bilių. Taip pat dedamos 
pastangos paskirti iš Federa
cijos iždo penkiolika tūkstan
čiu doleriu tam tikslui, v C

Svarbu ir tas, kad rezoliu
cijoje prieš šitą bilių konven
cija įpareigoja viršininkus 
susisiekti ir tartis su visais 
kitais darbininkais, kuriems 
tiktai šis bilius yra kenksmin
gas. Vadinasi, konvencija pa
sisakė už organizuotų darbi
ninkų vienybę.

Bet keista tas, kad ta pati 
konvencija visai atsisakė 
svarstyti keletą pasiūlytų re
zoliucijų, kurios reikalauja, 
kad būtų dedamos pastangos 
suvienyti Amerikos Darbo 
Federacijos ir Industrinio Or
ganizavimus Komiteto (CIO) 
unijas. Iš vienos pusės už vie
nybę, o iš kitos—už pasida
linimą.

Konvencija priėmė rezoliu
ciją už bendrą frontą darbi
ninkų ir darbo f armėnų. 
Konvencija pasmerkė reakci
nės organizacijos “Associated 
Farmers” agitaciją prieš or
ganizuotus darbininkus.

Konvencija atsisakė užgir- 
ti kandidatūrą pažangaus Ol- 
sono į valstijos gubernatorius. 
Be to, konvencija išrinko po
ną Edward Vandeleur sekre- 
torium-iždininku. O šis sutvė
rimas yra perdėm reakcioniš- 
kas. Rep.

Ateikite pamatyti. Įžangos 
nebus.

Girdėjau nuo distrikto, kad 
drg. A. Bimba kalbės Law
rence spalių 16 d. Tai bus 
gera proga išgirsti prakalbą 
apie svarbiuosius šių dienų 
reikalus. Nepamirškite daly
vauti.

Spalių 9 dienos 5 vai. va
kare bus susirinkimas Lietu
vių Literatūros Draugijos 37 
kuopos. Visi nariai būkite 
susirinkime, nes turime daug 
darbų nutarti ir pravesti gyve
nimam Taipgi turi būtinai 
pasimokėti narines duokles už 
šiuos metus. Turėsime rinkti 
delegatus į 7-to Apskričio 
konferenciją, kuri greitu lai
ku bus šaukiama. Taipgi 
“Laisvės” vajaus klausimas 
turės būti apkalbėtas. Turime 
r kitų svarbių reikalų. Susi

rinkimas įvyks L. K. Kliubo 
svetainėje.

Spalių 15 d. 4 vai. po pie
tų L. M. Kliubo svetainėj bus 
susirinkimas bendrai veikian
čių trylikos organizacijų Lie
tuvos klausime. Visos organi
zacijos prisiųskite delegatus. 
Taipgi delegatai, kurie esate 
išrinkti, lankykite susirinki
mus, o nesėdėkite namie. O 
jau keli susirinkimai, o ne vi
si delegatai susirinko. Tad 
būkite šiame susirinkime.

Atydai Lawrence visuome
nės. Kas sekmadienis 1 vai. 
po pietų, per radio stotį 
WLAW kalba CIO unijos di
rektorius Joseph Salerno, ga
biausias kalbėtojas Naujojoj 
Anglijoj. Iš tos pačios stoties 
per tą pačią valandą taipgi 
kalbės Labor’s Non-Partisan 
League kalbėtojas. Nepamirš
kite pasiklausyti.

L. K. Biuras.

Hitleriečiai Areštavo Visus 
Miestelio Žydus

Berlin. — Naziai areštavo 
visus 22 žydus, gyvenusius 
Neuwedell miestely, arti 
Berlyno. Nazių vyriausybė 
nesako, už ką jie areštuoti.

Per dabartines didžiąsias 
žydų šventes naziai apvedė 
spygliuotų vielų tvora žydų 
bažnyčią tame miestelyje ir 
užkabino iškabą: “Žydam 
įeit uždrausta.”

me bus išduotas “Laisvės” pikniko 
labai optimistiškas raportas. Bus 
apkalbėtas “L.” bankietas, vajus, 
būsianti rinkimų kampanija. Bus 
svarbių diskusijų mūsų judėjimo rei
kalais. Nariai, rėmėjai ir veikėjai 
dalyvaukite kuo skaitlingiausiai ii' iš 
kolonijų. (234-236)

Plymouth, Pa.
Apie šią apylinkę labai mažai 

matosi laikraščiuose korespon
dencijų. Tai nors sykį noriu 

/parodyti, kad ir Plymouth dari 
gyvuoja, nors, tiesa, tamsybė 
sunkiai užgulus laiko žmones.

Lietuvių Laisvų Kapinių Ko
mitetas čionai surengė prakal-į 
bas. Fanatiškos davatkos ban
dė pakenkti ir įskundė valdžiai,

Lawrence, Mass.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Atsirado daug vagilių, pra
dėjo stubas lankyti nepagei
daujami svečiai. Vėlai vaka
rais vaikštinėja ir prisižiūri, 
kur geriau būtų apiplėšti. 
Mat, šviesos gatvėse tebėra 
nesutaisytos, gatvės tamsios. 
Policija turi pastačius šešius 
automobilius ir važinėja vaka
rais gatvėmis; kur tik nutėmi- 
ja stovint palei stubą tamsoje, 
tuojau vežasi policijos stotin 
ir tenai išklausinėja. Jeigu 
pasirodo, kad nekaltas, tai 
paleidžia. Vežasi visus be 
skirtumo, vyrus ir moteris.

Spalių 9 d. čionai kalbės 
garsus veikėjas Peter Cac- 
chione iš Brooklyn, N. Y, 
Prakalbos įvyks italų svetai
nėje, po num. 110 Newbury 
St. Tai tas pats draugas, ku
ris pernai New Yorko miesto 
rinkimuose k a n d i d a tavo į 
miesto tarybą ir gavo ketu
riasdešimtis tūkstančių balsų 
su viršum ir buvo neišrinktas 
tiktai per porą šimtų balsų. 
Tai bus proga ir Lawrence 
žmonėms išgirsti tą puikų kal
bėtoją ir veikėją. Ateikite visi 
lietuviai pasiklausyti.

kad, būk bolševikai ateina už
grobti Ameriką. Bet buvo val
džiai paaiškinta, kad nieko pa
našaus nėra ir prakalbos įvyko. 
Prakalbos buvo rugsėjo 24 d., 
kalbėjo d. H. Jagminas, Etinės 
Kultūros Draugijos pirminin
kas.

Prakalbos labai pavyko. Jag
minas yra geras kalbėtojas. Jis 
kalbėjo tiktai apie religiją. Jo 
prakalba visiems patiko.

Po prakalbų ant rytojaus, tai 
yra, rugsėjo 25 d., turėjome 
Lietuvių Laisvų Kapinių Kor
poracijos susirinkimą. Buvo pa
duotas sumanymas, kad sutver
ti Etinės Kultūros Draugijos 
kuopą. Tuojau pasirodė trys 
draugai, kad jie įstoja. Užtik
rinta, kad bus ir daugiau, bet 
dėl nedarbo žmonės negali tuo
jau rašytis į organizacijas.

“Laisvės” vajus jau čia pat, > girdėjau,

Mainos šioje apylinkėje dir
bą slabnai, tik 2-3 dienas į sa
vaitę. Uždarbiai maži, žinoma, 
jeigu dirbtų kasdien, tai gyve
nimą pasidarytų neblogą. Bet 
dabar vos tik gali pragyventi.

Negalima šiandien žmones 
perdaug kaltinti, ba nėra iš kur 
darbininkui pasidaryti geresnį 
pragyvenimą. Kad ir ant WPA 
projektų yra išnaudotojai. Čia

kad apie Wilkes-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

ALDLD 13 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 9 d. spalių, Žy
dų Svetainėje ' (YMHA), kampas 
Ferry ir Walnut gatvių. Prasidės 
kaip 2:30 p. p. Visi nariai būtinai 
atsilankykite, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti, taipgi turėsime 
diskusijas “Demokratinis Frontas”. 
Tema svarbi. Todėl visi ateikite pri
sirengę diskusuoti.

(235-236)
z’ Sekr.

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

Svet., 91 Steamboat Rd., įvyks aš- 
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)

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. Užkviečiamc vie
tinius ir pageidaujame svečių iš 
apylinkės. Įžanga 25c. — Kom.

(234-235)

kvartetas, revoliucines ir liaudies 
dainas. Kalbės Don. Wheldin, Kom. 
Partijos kandidatas į Aldermanus, I. 
Wofsy, Conn, valst. K., P. Sekreto
rius. Vyriausiu kalbėtojum bus 
Brooklyno Kom. Partijos pirminin
kas Peter V. Cacchione. Turėsime ir 
kitokių pamarginimų. Įvyks West 
Middle School, Asylum Ave. Pradžia 
8:15’ y. v. Įžanga 25c. — Narys.

(234-235)

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Nauja L. Prūseikos Knyga

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 Prūseikos 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 Prūseikos knyga.

w;

O
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NEWARK, N. J.
Amerikos Lietuvių Kongreso New 

Jersey Komiteto Posėdis
Visi draugai ir draugės šaukiami 

šios organizacijos į posėdį, kuris 
įvyks sekmadienį, spalių 9 d., 180 
New York Avė., 9:30 vai. ryto. La
bai daug svarbių įvykių yra ir to
dėl nei f vienas iš komiteto narių ne
privalot jo apleisti ir į laiką pri
būkite. Sekr.

Sekr.
(235-236)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. . susirinkimas 

įvyks spalių 10 d«, pirmadienio va
karo, 8 vai., Lietuvių Svet., 853 
Hollins St. Prašome narių skaitlin
gai dalyvauti, nes yra daug organi
zacijos reikalų aptarti. Dienraščio 
vajus jau prasidėjo, kitos kolonijos 
veikia, o mes dar nė žodžio netarė
me. Valdyba.

(235-236)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, spalių 10 d., 7:30 v. v., 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
Susirinkimas bus svarbus, todėl 
prašome visų dalyvauti, bus išduo
tas raportas spaudos pikniko ir kiti 
delegatai praneš iš konferencijų. 
Taipgi žinote, kad rengiame balių su 
šokiais, įvyks 15 d. spalių, reikės iš
rinkti darbininkų. Nariai, kurie dar 
neužsimokčję duokles, užsimokėkite 
ir prie progos atsiveskite naujų na
rių prirašyti. J. Margaitis.

(235-236)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. susirinkimas įvyks 91 

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

• ROCHESTER, N. Y.
DLK Gcdemino Draugija rengia 

pirmutinę šio sezono vakarienę, kuri 
įvyks 8 d. spalių, Gcdemino Svetai
nėje. Bus valgių ir gėrimų užtekti
nai. Turėsime gerą muziką šokiams. 
Įžanga 50c. Užkviečiamc 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)

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 Ave., 
2:30 vai. po pietų. Šiame susirinki

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)

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

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

vaikščiojimas 19 m. sukaktuvių Ko
munistų Partijos šioj valstijoj. Bus 
puiki programa, dainuos negrų

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dieną Jr. nuo 7—8 vak.
NEDELIOMIS ♦

Nuo 10 iki 12 vai, iš ryto
FLATBUSH OFISAS

2220 Avenue J
Kampas E. 23rd Street

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRAB0R1US
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštą. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeniniij pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Fofest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

• J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.
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CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbcriai , 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisvės” naudai

KONCERTĄ
žada sudaryti gerą progra
mą, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus 
pasitenkinimo.

Įvyks sekmadienį

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

•

Koncertas Bus

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

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

jį pamatyti.

CHRONIŠKOS
LIGOS

KRAUJO, ODOS

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

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

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

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8 

Nėra valandų sekmadieniais

GARSINKITES “LAISVĖJE

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

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

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

o mes tebesame ne prisirengę: 
Tai blogai. Turėtų draugai 
subrusti. Nelaukite paragini
mo, nes kaip reikia su paga
liu šonan badyti, tai niekas 
neišeina. Turėtumėme padėti 
gerus laikus į šalį ir pradėti 
daugiau darbuotis.

Spalių 8 dienos 7 vai. va
kare Amerikos Komunistų 
Partijos Lawrence sekcija 
rengia puikų vakarėlį. Bus 
rodoma krutami paveikslai, 
kurie liečia čechoslovakiją, 
kaip jie buvo prisirengę gin
ti šalį nuo kruvinojo Hitlerio.

Barre projektiniai darbininkai 
buvo padavę skundą net į Wa
sh ingtoną, kad juos baisiai 
skriaudžia. Bet ką jie gavo? 
Nieko. Niekas iš niekur neat
sišaukia.

Visiems reikia organizuotis 
ir kovoti prieš skriaudas.

Senas Mainierys.

Berlin. — Naziai nukirto 
galvą Katherinai Kneup ir 
Ludwigui Maringeriui kaip 
tariamiem šnipam prieš Vo
kietiją.

: NAUJIENA DĖL VISŲ :
“ PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI JRENGTAS *

Į RĘSTAURANTAS j
• ®,
• Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
e Visas maistas geriausios rūšies. •
• KAINOS ŽEMOS J
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKĖJE •

: JOSEPH AžYS :
• 520 Metropolitan Ave,, Brooklyn, N. Y. •
• corner Union Avenue •

W fjsr J IR NERVV LI" Y GOS GYDOMOS,
BENDRAS SILP- 
numas, žarnų 

irSKILVIOLlGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES 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
JJž Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. 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.

Vi J
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
jvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
,kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas.

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



prieš pun-

Naujanybė Lietuviuose taipgi kal-

et už-

naudingas darbinin-

nepasotinamiems plėši-

jos laivų Titania ir Gudvor ir 
nuo Švedijos laivo Kleopatra.

dideliais 
demokra- 
atžymėjo 
amerikie-

Vayo taip pat išreiškė 
pagarbą amerikiečiams

Partijos ir 
demokratų 
konvencijų

du naciona-
ALDLD ir

Kiti 
buvo dau- 
balsuojami

numato visuomenės 
programą.

Liet. Kom. Frakcija rengia 
bankietą ir šokius sausio 28, 
šeštadienį, Liet. Am. Piliečių 
Kliube. Todėl, kad nepakenkt 
vieni kitiem, prašome organi
zacijų ir draugijų tą dieną 
arba ant rytojaus nerengt di
desnio parengimo. komisija

Leo M. Collins, 35 m., gyve
nęs Miesto Bendrabutyj, 438 
E. 25th St., snustelėjo saulutėj 
prie East River, nuvirto upėn 
ir prigėrė.

LAISVE

ONfi HUNDRED AND FIFTY F1V1

Penktadienis, Spalių 7, 1938

NewYoii<o^/6^ifc/Ziril(H
Am. Darbo Partija Ir Naujos 

Dalybos Šalininkai Pla
nuoja Kampaniją

Amerikos Darbo 
naujadalybininkų 
vadai, pabaigę 
darbus, ėmė rūpintis vedimu 
rinkimų kampanijos, kad nu
galėt Thomas E. Dewey, sena- 
dalybininkų republikonų kan
didatą į gubernatorius, o iš
rinkt Herbert H. Lehmaną, 
kuris turi prezidento Rooscvel- 
to asmenišką užgyrimą.

Naujadalybininkų demokra
tų kampanija prasidės masi
niu mitingu Binghamtone, 20 
šio mėnesio, baigsis masiniu 
mitingu 5-tą lapkričio, Madi
son Square Gardene, N. Y. Pa
starajame, tikimasi, preziden
tas Rooseveltas būsiąs vyriau
siu kalbėtoju.

Darbo Partija ves savo ne- 
prigulmingą kampaniją po vi
są valstiją, kad išrinkt Lehma
ną, Poletti į gubernatorių ir 
leit-gubematorių, taipgi Wag- 
nerį ir Mead į senatorius, 1 
O’Leary į prokurorus ir Lang- Į 
don W. Post kontrolierium.

Cameo Teatre, 42nd St. ir 
Broadway, N. Y., teberodoma Į 
naujas Sovietų judis “Maksi
mo Gorkio Kūdikystė.”

LDS Jaunimo kuopa “Build
ers” skelbia kontestą-turna- 
mentą suradimui geriausių če- 
kerių, čess ir ping-pong lošėjų. 
Dalyvaus tik brooklyniečiai 
lietuviai. Lošiama bus “Lais
vės” salėj ir Piliečių Kliube. 
Likęs Brooklyno čampionu 
gaus medalį.

Visi lošėjai minėtų žaisipių 
prašomi tuojau užsiregistruot 
pas Birutę Paltanavičiutę, 
Walter Kubilių ir Keistutį Mi- 
chelsoną. Registracija 25c.

D.

Pienininko arkliui nusibodo 
laukt savo boso ir jis, tur būt, 
pamanęs galįs be boso }apsieit, 
ėmė vienas važiuot, 
kliuvo gaisro signalo} stulpą 
prie Caton Ave. ir St. Pauls 
Pl. ir iššaukė gaisrininkus.

* UCCESSivt

Vietinio Veikimo 
Klausimu

Kaip Balsuot Naują 
Konstituciją

Vilniaus Sukakčiai Minėt 
Ir Apšvietos Reikalams 

. Smagus Vakaras

PAID DEPOSITORS

W BUSHWICK
SAVINGS BANK

GRAND ST. AT Ci RAH AM AVE.. BROOKLYN

INTEREST EOR'')U7 QUARTER ENDING 
SEPT. įolhAl£/0P E R ANNUM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

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. Įvyks 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)

EI.
suimti 
įrankiais, kuriais jie dirbdavę 
falšyvus dešimtukus.

Artigas ir R. Almira 
su medžiagomis ir

Kaip mes turėtume prisi
rengti prie žieminio sezono ir 
veikti? Pirmas žingsnis turė
tų būt — sušaukti draugysčių, 
kliubų bei kuopų atstovų kon
ferenciją. Kas turėtų tą ini
ciatyvą paimti ? Mano supra
timu, tai turėtų padaryti čia 
gyvuojantis Draugijų Sąryšis. 
Kada peržvelgsime tarpsavi- 
nės kritikos žvilgsniu, ką nu
veikėme per pereitą žieminį 
sezoną, pamatysime, jog 1937 
m. ir šiame vasaliniame sezo
ne 1938 m., (neįskaitant vasa
rinius išvažiavimus parkuose) 
tai buvo stiprinimai materia
lūs padėties mūsų lietuvių pro
gresyvių organizacijų ir įstai
gų, kurias tas pačios organiza
cijos palaiko.

Bet organizaciniai ir kultū
riniai nuveikėme nedaugiau- 
siai. Kodėl taip būna? To
dėl, kad mūsų kuopų, kliubų 

'bei draugijų komitetai veikia 
neorganizuotai, p a s i d a linę. 

į Tiesa, Meno Sąjunga 1937 m. 
turėjo eilę gerų kultūrinių 
prelekcijų. Bet kiti lavinimai- 
si buvo apleisti, kurie mums 
taip reikalingi. Pavyzdžiui: 
Ateities žiedo Vaikų Draugi
jėlė, dar neveikia. Neturėjo
me mokyklų suaugusiems—po
litinio lavinimosi, 
bos ir rašybos.

Šių 1938 metų 
liai suvažiavimai, 
Lietuvių Komunistų, smarkiai 
pabrėžė, kad mums reikia 
steigti mokyklos vaikams, jau
nuoliams ir suaugusiem. La
vintis kultūriniai ii' politiniai.

Mes neišrišime tas proble
mas dejavimu ir nusiskundi
mu, kad neišauklėjome naujų 
kadrų veikėjų; turime pradėti 
veikti iš mūsų universiteto— 
aukščiausios įstaigos — iš po 
“Laisvės” pastogės.

Taigi, šaukime aukščiau 
proponuojamą konferenciją 
greitoj ateityj. Toj konferen/ 
cijoj turėtų būti pagaminta 
dienotvarkis, kuris visapusiai 
apimtų visus reikalingus lavi
nimus ir svarbą literatūros 
platinimo ir laikraščių stipri
nimą. Geo. Kuraitis.

Ispanija Nepasiduos Fašizmui, Pareiškė 
Ministeris del Vayo Savo Prakalboj

Dvylika tūkstančių newyor- 
kiečių, susirinkę didžiojoj Ma
dison Sq. Garden, su didžiau
sia atyda išklausė Ispanijos 
užrubežinių reikalų ministerio 
Alvarez del Vayo 15-kos mi
nučių prakalbą, kuri buvo iš 
Ispanijos perduota masiniam 
mitingui New Yorke trans-at- 
lantišku telefonu.

Mitingą surengė šiaurių 
Amerikos Komitetas Ispanijos 
Demokratijai Gelbėt ir Medi- 
kališkas Biuras, paminėjimui 
dviejų metų sukakties nuo į- 
steigimo tų organizacijų.

Pirmuoju vakaro kalbėtoju 
buvo daktaras Edward J. Bar
sky, kuris yra žinomas ne tik 
Amerikoj ir Ispanijoj, bet ir 
visame pasaulyje 
nuopelnais Ispanijos 
tijos gynimui. Jisai 
narsų ir pasišventusį 
čig medikalio štabo narių dar
bą Ispanijoj. Taip pat nuro
dė, kad mūsų užduotis dabar 
yra daug sunkesnė,- didesnė, 
kadangi “mes turime ne tik 
išvyt Hitlerį ir Mussolinį iš 
Ispanijos, bet mes taip pat 
privalome žiūrėt, kad Cham
berlain ir Daladier neįsibriau- 
tų Ispanijon. Mūsų valdžia 
turi užimt aktyvę poziciją gy
nime Ispanijos ir pasaulines 
demokratijos”.

Del Vayo savo kalboj pa-Jūūrininkai buvo nuo Norvegi-

Prie New York o Valstijos 
Konstitucijos yra pasiūlyta 
net 57 pataisos, kurias pilie
čiai priims arba atmes rinki
muose lapkričio 8-tą. Jei gerai 
nubalsuosim, konstitucija pa
dės padaryt gyvenimą švieses
niu; jei blogai, turėsim nešt 
pančius per keliolika metų. 
Konstituciją retai taiso. Dėlto 
žinokite, kaip balsuot ir visi 
balsuokite.

Balsuojant reiks padėt “No” 
arba “Yes.” “No” reikš atme
timą to punkto; “Yes” reikš 
užgyrimą. Reik gerai įsitėmyt, 
net atmintinai išmokt svarbių
jų punktų numerius, kad spėt 
visus nubalsuot duodamu lai
ku.

Iš 57-nių 49 punktai sudėti 
po numeriu pirmu (No. 1) ir 
bus balsuojama visi kartu, su 
vienu “No” arba “Yes. 
aštuoni, dėl kurių 
ginusia ginčų, bus 
po vieną, atskirai.

Balsuokite “No”
ktus su numeriais 1, 2, 3, 5 ir 
7.

Balsuokite “Yes” už punk
tus su numeriais 4, 6, 8 ir 9.

Prieš numerį pirmą (No. 1) 
patariama balsuot “No” dėl
to, kad jame numatoma pa
sunkinimas aptaksuot turtin
guosius, o lengva padidinti 
taksus biednuomenei.

Kadangi po No. 1 yra su
brukta 49 dalykai, tad tarpe 
blogų yra ir keletas pažangių 
ypatybių tačiau dėl jų never
ta rizikuot priimt daug sunke
snes reakcines dalis. Pažan
giosios ypatybės yra biskelio 
pasakymas prieš diskriminaci
ją, kratų ir areštų klausimu, 
pastovi piliečių registracija.

Viena blogiausių, ypatybių, 
kaip minėta, yra taksų klausi-, 
mas. Kita labai bloga ypatybė j 
yra apsunkinimas miestams 
jsjgyt ir patiems valdyt taip 
vadinamas “utilities”: gasą, 
elektrą, vandenį ir kitus daly
kus, reikalingus kiekvienam 
gyventojui. Jų gaminimas ir 
pristatymas, didžiumoje^ dabar 
yra rankose privatiškų kom
panijų ir jos iš to darosi milži
niškus pelnus, o miestai iš 
skolų neišsirita, biedniokus tu
ri apkraut taksais.

No. 4 reikalauja statyt vi
suomeniškų, pigiomis rendo- 
mis gyvenimui namų.

No. 6 
kams.

No. 8 
sveikatos

No. 9 liečia miestų važiuo- 
tės įmones.

Išsikirpkite, įsitėmykite, in
formuokite kitus apie tai, kas 
naudinga ir kas blėdinga 57- 
se pataisose prie N. Y. Vals
tijos konstitucijos.

Tėmykite. “Laisvėj” bus ir 
daugiau smulkmeningų nuro
dymų apie konstitucijos pa
taisas, taipgi apie kandidatus 
į valdvietes, taipgi į kongresą, 
kuris leidžia, taiso įstatymus 
visai šaliai.

Brooklyno ir apylinkės lie-1 
tuviai padarys gero sau ir vi
suomenei, jeigu šio sekmadie
nio vakarą atsilankys į Mote
rų Apšvietos Kliubo rengiamą 
vakarą, kuriame bus įdomi 
programa, o pelnas skiriamas 
įsteigt anglų kalbos ir prisi
rengimo pilietybei mokyklą.

Kaip jau buvo minėta, spa
lių 9-tą sueina 18 meti] nuo 
Vilniaus užgrobimo lenkais, 
dėlto šis liūdnas lietuvių tau
tai nuotikis bus tinkamai atžy
mėtas.1 Apie Vilniaus sukaktį 
trumpą pranešimą padarys J. 
Bondžinskaitė.'

Linksmojoj programos daly
je bus Veličkos ir Grabausko 
duetai, taipgi dar vienas 
punktas (sekretas), kurio ce
remonijų vedėju bus J. Juška.

Geriausia pašokusi polką 
pora gaus dovanas.

Svečiai kviečiami ateit dar 
prieš vakarienę, nes nuo 6 vai. 
vakaro gaspadines lauks su 
karštais ir šaltais valgiais ir 
gėrimais. Taigi, sulaukę spa
lių 9-tos prievakario, visi į 
“Laisvės” salę, 419 Lorimer 
St., Brooklyne! Įžanga 35c.

Rengėjos.

Sulaikyti trys Corona, L. I., 
jaunuoliai, kaltinimu, kad pei-

Pilieti, Bus Laikas 
Registruotis

Registruokis spalių (Oct.) 
10, 11, 12, 13, 14 ir 15-tą, 
kad galėtum balsuot lap
kričio (Nov.) 8-tą. Pirmais 
penkiais vakarais valandos 
nuo 5 iki 10 :30, o paskutinę 
dieną, 15-tą, nuo 7 ryto iki 
10:30 vakaro. Nelaukit pas
kutinės dienos, nes nežinia, 
k'okios kliūtys gali iškilt.

Jūs galite registruotis, 
jeigu esate pilietis ir jei rin
kimų dieną būsite:

Ne jaunesnis 21
Išbuvęs piliečiu 

žiau 90 dienų.
Išgyvenęs N. Y. 

bent 1 metus.
Išgyvenęs savo apskrityje 

•4 menesius.
Išgyvenęs savo rinkimų 

distrikte 30 dienų.

metų.
ne ma-

Valstijoj

Film arte, 58th St. ir 7 th 
Avė., rodo judį “Didžioji Iliu
zija.” Tai karinis paveikslas, 
kurio neįsileido Italijon ir Vo
kietijon.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su vi

sais moderniškais įtaisymais. Ga-
,. . . 1 Įima padaryti gerą pragyvenimą,
liu grasindami piiveitę vyią | Kartu su bizniu yra 5 kambariai
išlipt iš pastatytos mašinos ir 
tuo pat būdu pasiėmę jo žmo
nos bučkius.

ir maudynė. Prieinama kaina. Dė
lei platesnių informacijų kreipkitės 
pas J. Carr, 67 Furman St., Brook
lyne, N. Y. (235-237)

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS
Turi kožną savaitę papiginimų skirtingoms

Šią Savaitę Yra Papigintos Sekančios:
Planters Club, 2 metų, rye, kvorta . .
G & O, 2 metų, rye....................................

,‘t l. ’ >

!Two Natūrali, 15 mėnesių, bourbon kv.
Mints Springs, 18 mėnesių, bourbon kv.
Old Farm, 2’/^ metų, rye kv...................
National Eagle, blend kv..........................
Lietuvos Valstybinė, 4-5..........................

.$1.65, pt. 87c
pt. 75c

1.45
1.55, pt. 78c
2.14, pt. 1.12
2.03, pt. 1.05
2.91

HtUB LEINS

JMEC1UI 
į’ANHATTAJį 
5OCKTAIL5

degtinėms.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

VALANDOS:

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

8—10 ryte
• 1—2 p. p.

6—8 vak.
Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787
*

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Lietuviu Kūro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

• Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

TAIPGI TŪKSTANČIAI KITOKIŲ 
DEGTINIŲ, KONJAKŲ, SCOTCH IR 

ĮVAIRIŲ VYNŲ

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-417 Keap Str. arti Grand Str

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

brėžė, kad čechoslovakijos 
padalinimas paliko ispanus 
dar labiau pasirįžusiais neleist 
paaukot Ispaniją užpuoli
kams. Jis sakė, kad ispanai 
nekenčia karo, nes pergyveno 
visas jo baisenybes, bet jie 
trokšta tik tikros taikos, pa
remtos teisėtumu, o ne tokios, 
kuri vieną dieną atiduoda Au
striją, kitą dieną Čechoslova- 
kiją, taip atiduodant mažąsias 
tautas 
kams.

Del 
didelę
ir liūdesį dėl turėjimo su jais 
skirtis, kas daroma, kad atimt 
iš užpuolikų fašistų jų myli- 
miausį argumentą, pateisini
mui armijų svetimšalių fašis
tų buvimo Ispanijoj.

Atsakydamas į del Vayo at
sišaukimą į amerikiečius, ku
nigas Herman F. Ressig, Is
panijai Gelbėt Komiteto sek
retorius- paskelbė, kad laivas 
Erica Reed, 8,000 tonų įtalpos, 
jau yra užčarteriuotas iš
plaukt su amerikiečių dovano
mis Ispanijon spalių 30-tą.

Mitinge sukėlė nepaprastą 
entuziazmą buvimas trijų 
Skandinavijos laivų jūrininkų, 
kurie sustreikavo Amerikos 
pertuose protestui prieš veži
mą karo medžiagų Frankui.

Pranešimas Vietos Organi
zacijom Bei Draugijom

Milžiniškas Koncertas ir Balius
I

Ruošia Bendrai Rusų, Lenkų, Lemko, Lietuvių 
ir kitų Tautų Darbininkiškos Organizacijos

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Bus Šeštadienį, Spalių 8 October 
MANHATTAN PLAZA

66—68 E. 4th St. New York City, N. Y.

BUS GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Įžanga 40c Asmeniui Pradžia 8 vai. vak.

Lietuvos-Amerikos Importo 
Ir Eksporto Bendrove

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto 
B-vės Konservuotus kumpius ir Picnic hams 
didelėse ir mažose skardinėse, raugintus 
agurkus ir kepeninį paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesnlems kiekiams kaip 5 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN IMPORT
& EXPORT CORPORATION .

NEW YORK Tel. Rector 2-2786

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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




