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Pereitą vasarą žiauri 
sausra palietė tūlas Sovietų 
Sąjungos sritis. Ypačiai bai
siai užgavo tas‘sritis, kurt 
daržovės auginama. Todėl, 
sakoma, šią žiemą būsią tū
lų daržovių miestuose jau
čiama stoka.

Tačiau, nurodo New Yor- 
ko “Timeso” koresponden
tas (sekmadienio laidoj), 
duonos, mėsos, konservuotų 
daržovių bei vaisių bus už- 
tenkamiausiai.

* * *
Kaip anglai biznieriai žiū

ri į tokias šalis, kaip Lie
tuva? Aną dieną j tai bū
dingai atsakė adv. Jokšas, 
kuris nesenai grįžo iš Euro
pos ir su kuriuo šitų žo
džių rašytojui teko kalbėtis.

—Užėjau aš Kaune į vie
ną kirpyklą, — kalbėjo p. 
Jokšas.—Man ten besėdint, 
atėjo du anglai biznieriai ir 
kalbėjosi angliškai, nemany
dami, kad ten kas juos su
pras. “žinai,” sakė jų vie
nas,“toki kraštai, kaip Lie
tuva, yra Europos lūšny
nas. . * * *

Labai galimas daiktas, 
kad anglai biznieriai apie 
Lietuvą ir kitus mažus 
kraštus turi panašų požiūrį. 
Jie, matyt, panašiai žiūrėjo 
ir į Čechoslovakiją ir todėl 
ją atidavė Hitleriui sutacy-, 
ti.

Jiems tie “lūšnynai” nau
dingi tik tiek, kiek jie gali 
juose pasipinigauti. Viešai 
dažnai jie pakomplimentuo- 
ja, pagiria. O tarp savęs 
kalbėdamiesi — išjuokia, iš-r 
šydina! * * *

Kauno “Vyriausybės Ži
nios” (rugs. 30 d.) paskelbė, 
už ką ir po kiek gali būti 
baudžiami Kauno žmonės 
pačios kriminalinės polici
jos. Be kitko, pažymėta se
kantis: “Už stovinėjimą ša
ligatviuose būreliais” polici
ja baus po vieną litą kiek
vieną asmenį!

Matot! Kada mes sakome, 
kad tautininkų valdžia žiau
riai žmones varžo, tai fašis
tų spauda mus melagiais ir 
kitokiais gražiakalbystės žo
džiais apšaukia. Tuo pačiu 
sykiu tautininkai viešai 
skelbia, kad nevalia net bū
reliais susirinkti šaligat
viuose ir pasikalbėti apie 
paprasčiausius g y v e n imo 
dalykėlius.

Šaligatviuose nevalia. Na
muose rinktis nevalia.

Nebus įstabu, jei tauti
ninkų valdžia įsakys žmo
nėms, kad ir kvėpuoti oru 
nevalia; bolševikiška.

* * *
Vakar dienos “Laisvėje” 

“Krisluose” minėjau, kad 
skaitau naują Mykolaičio- 
Putino veikalą “Krizę.” Jau 
pabaigiau skaityti.

Pirmiau aš maniau, kad 
kritikas Korsakas-Radžvi- 
las perdaug žiauriai tą vei
kalą kritikuoja. Tačiau, po 
perskaitymo, savo nuomonę 
atkeičiu. Politiniai knyga 
reakcinė. Rašytojas iš la- 
kudros studento Juozo, pra- 
sigėrusio šarlatano tauti-
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Naziai Rengiasi Atimt 
Katalikų Bažnyčios

Turtus Austrijoj
Vienna. — Hitlerio laik- pašalpos fondui, 

raštis “Voelkischer Beo- 
bachter” išspausdino visą tą fondą eina į nazių parti- 
puslapį užsipuolimų prieš 
katalikų bažnyčią Austri
joj: kad jinai bergždžiai lai
ko sau milionus markių tur
tų, skarbus aukso, sidabro, 
perlų ir deimantų bažnyčio
se, vienuolynuose ir savo 
pilyse-palociuose; kad baž
nyčios vadai yra savininkai 
derlingiausių žemių ir pel
ningų fabrikų, ir kad kata
likų bažnyčia Austrijoj yra 
turtingesnė už pačią valsty
bę. Bet, girdi, bažnyčia vi
siškai nemaitina, nedengia 
ir nešildo šimtų tūkstančių 
alkanų ir pavargėlių.

Šitaip naziai bombarduo
ja katalikų bažnyčią, pra
dėdami rinkliavas “žiemos

(Bet pinigai surenkami

jos delmonus, o ne pavargė
liams.)

Nazių šauksmai prieš ka
talikų bažnyčios didžius 
bergždžius turtus reiškia, 
kad Hitleris planuoja grobt 
bažnytinę nuosavybę savo 
partijos naudai.

JAPONAI PERKIRTO GE
LEŽINKELĮ PIETINĖJ 

CHINIJOJ

Hong Kong, spal. ’ 17.— 
Pranešama, kad japonai jau 
perkirtę chinų geležinkelį 
tarp Kantono ir Chumchu- 
no, pietinėj Chinijoj, už ke
lių mylių nuo Anglijos kolo
nijos Hong Kongo.

Šiuonii pranešame gerbiamiems mūsų skaitytojams, 
kad greitu laiku per “Laisvę” pradėsime spausdint gar
siąją žymaus Amerikos rašytojo UPTON SINCLA1R10 
apysaką

"RAISTAS”
Tai apysaka, imta iš Amerikos lietuvių gyvenimo.
Tai apysaka, kuri padarė Upton Sinclairį garsiu ne 

tik Amerikoj, o ir visam pasaulyj.
Tai apysaka, kurią su pamėgimu skaitys kiekvienas 

mūsų skaitytojas, netgi jei jis ją būtų ir anksčiau kada 
nors skaitęs.

“RAISTĄ” pradėsime spausdinti neužilgo.
Todėl mūsų vajininkai, nuėję pas žmones su paragi

nimu užsisakyti “Laisvę”, pabrėžkite jiems, kad jie tai 
padarytų greit ir kad spėtų pradėti skaityti apysaką.

O kurių skaitytojų prenumerata už “Laisvę” užsi
baigė, tuojau atsinaujinkite, kad nereikėtų dienraštis 
jums sulaikyti ir tuo būdu, kad galėtumėte sekti visą 
apysaką, nuo pradžios iki pabaigos.

&

ISPANUOS RESPUBLIKA JAUTRIAI ATSISVEI
KINA TARPTAUTINIUS UUOSNORIUS

FEDERACIJOS IR CIO UNI
JOS IŠVIEN GINA PIKIE- 

TAVUMO TEISES

San Francisco, Calif.— 
Čia susidarė bendras komi
tetas iš 125-kių atstovų Am
erikos Darbo Federacijos ir 
CIO unijų ir geležinkeliečių 
brolijų, kad išrinkus Nau
josios Dalybos kandidatus: 
C. Olseną į gubernatorius, 
E. E. Pattersoną į vice-gu- 
bernatorius ir Sh. Downey 
į Jungtinių Valstijų senato
rius.

Sykiu su rinkimais bus 
duota piliečiams balsuot ir 
“pasiūlymas No. 1,” reika
laujantis “tvarkyt pikieta- 
vimus.” Tas pasiūlymas sta
čiai atkreiptas prieš strei
kierius. Todėl CIO ir Darbo 
Federacijos unijistai išvien 
dės visas pastangas, kad su- 
mušt tą žalingą sumanymą.

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

Suimta Daug Žydų ir Kitų 
Fašizmo Priešų Italijoj

Rooseveltas Reikalauja 
Paplatint ir Pagerint 

Sociale Apdraudą

___  MM

Suimti Keturi Naziai,
Šnipinėtojai 
ko s Panama Kanalo z

Colon, Panama Kanalo 
Ruožas. — Jungtinių Vals
tijų kariuomenė suėmė ke
turis vokiečius, tris vyrus 
ir vieną moterį, kaip įtaria
mus nazių šnipus. Jie sakė
si esą tarnautojai Vokieti
jos garlaivių linijos Hapag- 
Lloyd.

Tie naziai buvo sučiupti, 
kai jie fotografavo Fortą 
Randolph. Kada sargybinis 
kareivis, matydamas, kad 
jie traukia paveikslus svar
biausių forto vietų,, liepė 
jiem sustot ir palaukt, na
ziai leidosi bėgt. Tada jis 
nutaikė į juos šautuvą, grą- 
sindamas šaudyt, jeigu jie 
nepasiduos. Taip sargybinis 
ir suėmė tuos Hitlerio agen
tus.

------  WITik kelios minutės pir
miau jie automobilyje buvo 
paklausti, ar neturi fotogra
fijos aparatų; naziai atsa
kė, kad “ne”, ir buvo 2*6 
leisti neva į valgyklą, esan
čią Panamos Kanalo fortų 
srityje.

Suimtų nazių vardai esą: 
Mrs. Ing. Guttmann, Hans 
Shackow, G. Gross, ir Ed. 
R. Kuhrig.

... • ..
SUSIKŪLUS LĖKTUVAM, 

ŽUVO 5 ŽMONĖS

Detroit, Mich. — Ore su
sikūlė vienas į kitą du len^ 
kų vairuojami lėktuvai ir 
nukrito ant golfo aikštei 
Sudegė visi penki lėktuvuo
se buvę žmonės.
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Barcelona, Ispanija. —Is
panijos respublika suruošė 
garbės paradus' amerikie
čiams ir kitiems tarptauti
niams liuosnoriams, kurie 
jau atšaukti iš kovos fron
tų ir trumpų laiku išvažiuos 
iš Ispanijos., Paraduose šie 
liuosnoriai maršavo jau be 
ginklų, o jų draugai ispanai 
—su pilnais kariniais įren
gimais.

Priekyje Penkioliktos 
Tarptautinės Brigados ėjo 
amerikietis Folff, 23 metų 
amžiaus, kuris už gabią ir 
narsią vadovybę Ebro fron
te buvo pakeltas iš kapito
no į majorus.

Labiausiai į žiūrovų jaus
mus atsiliepė tai vokiečių 
Thaelmanno batalionas, iš 
kurio like tik apie. 150 ko
votojų. Jie, atsisveikinę Is
paniją, negalės grįžt į gim
tąją šalį: jiems Vokietijoj 
gręstų Hitlerio kirvis, kalė
jimas, kankinimai. Todėl 
jie turės j ieškot prieglau
dos užsieniuose.

Atsisveikinimo parade 
Barcelonoj taip pat marša
vo kanadiečių Mackenzie-

Papineau batalionas, anglai, 
lenkai iš Dombrowskio ba
taliono, Brantingo bataliono 
skandinavai (švedai, norve
gai, danai), jugoslavai iš 
Dimitrovo bataliono, čechai 
ir austrai.

Per šias iškilmes trys 
amerikiečiai buvo pakelti iš 
leitenantų į kapitonus: Ho
ward Goddard, Owen J. 
Smith ir Jack Cooper; o an
glas Malcolm Dunbar pa
aukštintas iš kapitono į ma
jorus; jis buvo keturis kar
tus sužeistas, ir paskutinė 
žaizda dar tebėra aprišta.

Tautų Lygos Komisija
Kaip tik tuo laiku, kai 

tarptautiniams liuosnoriams 
buvo surengta atsisveikini
mo iškilmės, atvyko ir Tau
tų Lygos komisija. Ji pri
žiūrės atšaukimą tarptauti
nių kovotojų iš Ispanijos ir 
galės patikrint, kad visi jie 
iškraus’tomi iš liaudiškos re
spublikos ir kad jinai jau 
vien tik savomis jėgomis 
tęsia kovą prieš Mussolinio, 
Hitlerio ir gen. Franco ar
mijas.

Italija ir Naziai Remia 
Vengrų Reikalavimus 
Prieš Čechoslovakiją

HITLERIS PLANUOJA AT 
PLĖŠT ELZAS LOTARIN
GIJA NUO FRANCUOS

Strasbourg, Franci j a. — 
Hitlerininkai. Franci jos ry-Berlin. — Hitleris ir Mus- 

solinis išvien spiria Čecho
slovakiją užleist Vengrijai 
tuos Čechoslovakijos pasie
nio plotus, kuriuos Vengri
ja savinasi kaip'Wengriš- 
kus.” ‘v ■ ■ V'Ą

Bet Mussolinis ir Hitleris, 
sakoma, nepritarią reikala
vimui Lenkijos ir Vengrijos 
-atplėšt nuo Čechoslovakijos 
Rusinu kraštą, pačią rytinę 
Čechoslovakijos provinciją, 
ir padalint tą kraštą tarp 
Vengrijos ir Lenkijos.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, kaip pra
nešama, eis į kongresą ir 
asmeniškai ragins prapla- 
tint Socialės Apdraudps 
Įstatymą. — Kongresas su
sirinks 1939 m. sausio 3 d.

Rooseveltas reikalausiąs, 
kad nedarbo ir senatvės ap- 
drauda apimtų dar 16 milio- 
nų žmonių: farmų darbinin
kus, namų tarnautojus ir 
tarnautojas, jūrininkus, raš
tininkus ir daugelį kitų, ku
riuos dabartinis įstatymas 
palieka nuošaliai.

Patariamoji Komisija So
cialės Apdraudos planuoja 
įnešt kongresai pataisymą 
senatvės pensijų, kad būtų 
vidutiniai skiriama $30 iki 
$60 mėnesiui, vietoj dabar
tinių $10 iki $85 per mėnesį. 
Ši komisija taip pat žada 
pasiūlyt, kad senatvės pen
sijos būtų pradėtos mokėt 
nuo 1940 metų pradžios, o 
ne nuo 1942 m.

Socialės Apdraudos pata
rimų komisija/ susidaro iš 
25-kių atstovų nuo darbi
ninkų^ samdytojų ir “pub
likos” (valdininkų).

taringijoj vis smarkiau ir 
plačiau skleidžia “suprati
mą”, kad Francija turėtų 
duot savivaldybę (vokiš 
tai provincijai arba pada 
ją “neutraliu^* (bepųsiškų, 
nepriklausomu) kraštu 
Franci jos ir\ Vokieti jos.

Vokietijos laikraščiai par-: 
davinėjami Elzas-Lotarfn 
joj pigiau negu Vokiėtij 
Vokietijos radio įkalbinėja; 
kad tos provincijos gyvento* 
jai esą “vokiečiai;” atsilie 
pia ir į religiniai-katalil 
kus gyventojų j ausmū 
prieš “masonišką” Franc 
valdžią.

Nors Hitleris nesenai vii 
šame pareiškime žad 
“neliest” E1 z a s-Lotarin 
jos, bet Franci jos valdžia 
supranta, kad jis tik laul 
progos atplėšt ją nuo 
ei j oš.
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Jeruzalė. — Anglų 
riuomenė nukovė 300 
bų.

New York. — Tęsiama 
byla prieš keturis Hitlerio 
šnipus, vienas kurių jau 
prisipažino. *

KADA HITLERIS BŪTŲ 
NEDRĮSĘS

ko įstatymo “tautai bei val
stybei saugoti.”

ORAS
Šiandien dalinai apsiniau

kę ir šilta.—N. Y. Oro Biu
ras.

Roma. — Keliuose Italijos 
miestuose areštuota daug 
žydų ir kitų Mussolinio 
priešų. Tarp areštuotų yra 
seimo atstovas D. Philipson 
ir profesorius E. Colorni. 
Fašistų valdžia sako, kad 
Colorni prisipažinęs kaipo 
vadas slapto judėjimo prieš 
fašizmą.

Paryžius, spal.’ 17.—Hit
leris reikalauja, kad Čecho- 
slovakija išduotų į jo ran
kas visus jo priešus, liku
sius Čechoslovakijos respub
likoj.

ninko padaro Lietuvos Ko
munistų Partijos narį!

Nei joks save gerbiąs ra
šytojas, nepaisant jo politi
nių pažiūrų, tokio dalyko 
nepadarys.

London. — Hitleris nebū
tų drįsęs užpult čechoslova
kiją, jeigu Anglija ir Fran
ci ja būtų stojusios išvien su 
Sovietais gint Čechoslovaki
ją, sako garsus dešinysis 
Anglijos politikas Winston 
Churchill.

Vengrų ir Lenkų Fašistų 
Teroro Darbai Rusinijoj

Žinios iš Lietuvos
i

Lenkai Uždarė Lietuvių 
Sporto šventę

Vilnius, spal. 8.—Lenkai 
uždarė dvi dienas ėjusią 
Vilniąus krašto lietuvių jau- 
nimd sporto šventę, į kurią 
dalyviai vyko net 130 kilo
metrų pėstį, dviračiais ir 
kitaip.

Spal. 7 d. lenkai ištardė 
sporto šventės vadovą Pr. 
žižmarą ir atėmė iš jo 
sporto užrašus.

Priimti Nauji Įstatymai
Kaunas, spal. 11. — “Sei

mas” priėmė* prezidento 
“rinkimo” įstatymo pakeiti
mus ir svarstė aukštosios 
karo mokyklos įstatymą.

Ministerių taryba priėmė 
pakeitimą nepaprastojo lai-

Lietuvos “Ęasket-Bolinin- 
kes” Pasižymėjo Italijoj
Roma, spal. 12. — Lietu

vos krepšininkės Romoje, 
Italijoje, nugalėjo itales 
23-21 ir šveicares 28-10. 
Ypatingai žymėtinas laimė
jimas prieš itales: jos juk 
žaidė namie.

Kaunas, spal. 15. — Ka
riuomenės šventės dieną bus 
atidengiami paminklai gen. 
S. Žukauskui ir Šaulių Są
jungos įkūrėjui VI. Putviui- 
Putvinskiui.

Taip pat bus šaukiamas 
Vyčių Kryžiaus “kavalie
rių” suvažiavimas.

Praga, čechoslovakiją. — 
Lenkijos ir Vengrijos at
siųsti ginkluoti' fašistai į 
Čechoslovakijos provinciją 
Rusini ją (Ruthenią) sprog
dino tiltus, kapojo telegrafų 
vielas ir užpuldinėjo trauki
nius.

Rusinu vyriausybė suėmė 
daugį tų teroristų, tarp ku
rių yra ir Vengrijos armi
jos oficierių. n

Amerikos Legionieriai Davė 
Į Kailį Naziam Syracuse

Syracuse, N. Y. — Ame
rikos Legionieriai " iškėlė 
smarkią bataliją susirinku
siem naziam. Legionieriai, 
tėmiję nazių susirinkimą, 
reikalauja, kad šalies ir 
valstijos valdininkai ištirtų 
veiklą nazių Bundo kaip 
Amerikos priešų.

REIKALAUJA UŽDRA 
TI FABRIKANTAM

VAČIĄ POLICIJĄ : 
Washington, spal. 17 

Senatoriaus LaFollette-’o 
dovaujama, Pilietinių Li 
vių Senatinė Komisija 
giasi reikalaut, kad- sali 
kongresas išleistų įstat 
kuriuom uždraustų fab 
kantam laikyt savo privat 
“policiją” (mušeikas) p 
streikierius. Komisija 
pat įnešianti kongresui p 
naikint kompanijų “te 
ginkluotis šautuvais, re' 
veriais, kulkasvaidžiai 1 
dujų bombomis prieš dar 
ninkus.
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mietis gyvena apgailėtinose sąlygose.”
. P-nui Čižiui, kaipo Amerikoj augusiam 
jaunuoliui, “labai įsidėmėjo nešvara Lie
tuvoje. Čia jis kaltina Lietuvos tvarką 
ir pačius kaimiečius. Kaimiečiams nesu
teikiama reikalingų nurodymų kaip šva
rą palaikyti...”

Bendrai, dauguma sugrįžtančiųjų iš 
Lietuvos amerikiečių šiemet labai nei
giamai atsiliepia dėl esamosios santvar
kos ir baisaus vargo, ypačiai kaime.

J. Kernius. ■' -...-.... ' " ’ .

Čechoslovakų
Kultūra_____

Rašytojų Balsas Prezidentai
Rooseveltui

•Amerikos Rašytojų Sąjunga, vadovau
jama pirmininko Donaldo Ogdeno Ste- 
warto, pasiuntė laišką prezidentui Roo
seveltui dėl neįsileidimo į Jungt. Vals
tijas anglų rašytojo John Strachey.
-Laiške pabrėžiama tas įdomus faktas, 

kad, kai anti-fašistinis rašytojas, John 
Strachey, neįsileidžiamas, tai jo pusbro
lis, fašistams pritariąs žmogus, majoras 
James Strachey Barnes, įsileidžiamas. 
Pastarasis yra aiškus pro-fašistas, Itali
jos Fašistų Partijos garbės narys! Jis 
įvažiavo Amerikon laisvai, be jokių var
žymų. Kai tik įkėlė koją New Yorkan, 
riiajoras Strachey Barnes pareiškė spau
dos korespondentams, būk demokratija 
tttrinti daug prigavikiškų dalykų savy
je... Kitais žodžiais, jis tuč tuojau pra
dėjo atakuoti demokratiją.
„Abu pusbroliai vyko Amerikon tikslu 

pasakyti savo nuomones apie Chamber- 
laino pardavikišką politiką. John Stra
chey, aišku, būtų kalbėjęs prieš Municho 
konferencijos pardavikišką politiką, o 
Strachey Barnes—už. Na, ir akiregyj to, 
valstybės departmentas įsikišo ir pasakė: 
tas, kuris kalbės priešfašistiškai, neturi 
įkelti kojos Washingtono žemėn. O tas, 
ktiris kalbės už fašizmą—gali įvažiuoti 
laisvai ir kalbėti, ką tik nori!
’Tai smūgis demokratinei santvarkai, 

nepasakius prasčiau.
Todėl rašytojai gerai padarė pasiųs

dami prezidentui atvirą laišką ir ragin
dami jį atkreipti ypatingo dėmesio į šį 
reikalą.

'-‘Po laišku pasirašo, be kitų, Van Wyck 
Brooks, Erskine Caldwell, Muriel Drap
er Theodor Dreiser, Ruth McKenney, 
George Seldes, Carl Van Doren ir kt.

—Kam Gerai Gyventi Lietuvoj?
Į SLA organo redakciją buvo užėję 

du grįžę iš Lietuvos amerikiečiai, S. 
Naudžiūnas ir S. Čižius. Abu pasakoję 
“Tėvynės” redakcijai savo įspūdžius, ku
rie buvę ne koki. Štai, pavyzdžiui:
...•“Jiems metėsi į akis, kad šiandieninis 
Lietuvos ūkininkų kaimiečių gyvenimas 
Jįra sunkus ir vargingas. Sako, kaimie
čiai apkrauti nepakeliama visokių mokes-

- Čių našta. Užsiauginę vieną kitą gyvulį, 
priversti parduoti, kad galėtų mokesčius 
užsimokėti.
'‘•‘"Mokesčių našta slegia ūkininkus, nes 
Lietuvoj perdaug esą valdininkų, kari
ninkų ir kunigų, kurie visi minta ir po
nauja iš vargšų ūkininkų mokesčių. Sako, 
valdininkai, karininkai ir kunigai, gau- 
dami geras algas, gyvena labai puikiai, 
tiiri gržius namus, gerai apsirengę ir 
atsakančiai paūžia, kuomet vargšas kai

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

-,.4au išėjo drg. Mizaros pa
rašyta knyga “Ūkanos.” Tai 
labai gražiai padarytas kū
rinys. Dar neskaičiau, bet 
rehgiuosi skaityti.
- Štai ką. aš norėčiau žino
ti: Ar ši knyga išleista tik
tai Lietuvių Literatūros na- 
rfams, ar ji bus platinama | gfaušiai 
£r. pašaliniams?

Aldiečio Sūnus.
Atsakymas

Žinoma, kad “Ūkanos” bus 
platinamos ir pašaliniuose

y.

jos nariai gaus ją visai vel
tui.

t

Ir visos kitos Draugijos 
knygos yra platinamos, ar
ba turėtų būti platinamos. 
Deja, kai kurios mūsų kuo
pos šitą svarbų uždavinį 
yra visai pamiršusios, aplei- 
dusios. Reikėtų mums pla- 

i atgaivinti mūsų 
i darbininkiškos literatūros 

platinimas. 

lietuviuose. Literatūros Dr-

I ET '<

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

Lietuvos Draugai ir Priešai
LKP organas “Tiesa” praneša:
“Ispanų vyriausybė Paryžiuje surengė 

\savo darbų liaudies gerovei4 ir fašistų 
maištininkų terorui atvaizduoti parodą. 
Tarp kitko ten išstatytas Lietuvos žem- 
lapis, kuriame Vilnius parodytas kaipo 
Lietuvos sostinė ir aprašytas Želigovskio 
smurtas.

“Rytprūsių mugėje, Karaliaučiuje Lie
tuvos parodos pavilijone buvo iškabintas 
Lietuvos žemlapis, kuriame okupuota 
Lietuvos teritorija ir Vilnius pažymėti 
nepriklausomos Lietuvos spalvomis. Vo
kiečių fašistų valdžia liepė tą žemlapį 
nuimti.

“Ispanų vyriausybės draugiškumą lie
tuvių tautai senai jau žino ir įvertino 
savo simpatijomis lietuvių liaudis. Tik 
šito nenori žinoti Lietuvos pardavikė- 
fašistų valdžia, kuri jei ne materialiai, 
tai bent moraliai remia Francą ir kelia
klupsčiauja prieš vokiečių fašistų kaus
tytą čebatą, nors šis laukia tik progos, 
kad sutrypti mūsų nepriklausomybę.”

Praktiški Pasiūlymai Darbininkų 
Judėjimo Vienybei

Andai prezidentas Rooseveltas, savo 
telegramoje ADF suvažiavimui, ragino 
darbo unijas vienytis. Tai yra, jis pabrė
žė, jog darbininkų judėjimas, suvienytas 
į didelį stiprų kūną, visuomet bus ga- 
jesnis ir galingesnis apginti savo reika
lus. Tačiau prezidentas nedavė jokių 
praktiškų pasiūlymų, kaip toji vienybė 
turėtų būti pasiekta.

Ko nepasakė prezidentas, tą padarė 
jo darbo sekretorė, Frances Perkins. 
Kalbėdama pereitą šeštadienį Columbus, 
Ohio, Frances Perkins siūlo praktiškus 
žygius, kaip ADF su CIO turėtų būti su
vienytos.

Jinai sako, tegu abi organizaciji,— 
ADF ir CIO—paskiria po penkis asme
nis tarimuisi. O tie penki asmenys tegu 
pasiskiria tris bešališkus sprendėjus, ku
rie galės dalykus spręsti. Jeigu nesutik
tų dėl trijų sprendėjų pasiskyrimo, tai 
lai pasiskiria vieną “patikimą abiem ša
lim asmenį.”

Mums rodosi, kad siūlymai yra pri
imtini abiem organizacijom. Jie turėtų 
būti priimti ir turėtų būti imtasi už 
konkretaus darbo vienybei pasiekti.

Mes nuolat ir nuolat kartojome, kad 
vienybė yra labai reikalinga, vienybė bū
tina. Tik toji vienybė turėtų būti pra
vesta gražiai: pramoninės unijos, vei
kiančios CIO, turėtų būti nepaliestos. Jos 
turėtų veikti ir plėstis. Ir bendrai, turė
tų būti daroma viskas, kad juo labiau 
paskatinus darbininkus organizuotis į 
pramonines, o ne savo dienas atgyvenu
sias amatines unijas.

Gyvename laikotarpiu, kuris reikalau
ja sutelkimo visų darbininkų judėjimo 
jėgų į milžinišką centrą, į milžinišką krū
vą.

Čechoslovaky ir Vengry Ar
mijos Prirengtos Mūšiams

/

Komarom, Č e choslovaki- 
ja. ~ Viena dalis šio mies
to yra šiaurinėj pusėj Duno
jaus-upės ir priklauso Če- 
choslovakijai; kita jo dalis, 
antroj Dunojaus pusėj, pri
klauso' Vengrijai. Tiltas per 
Dunojų: apstatytas kanuolė- 
mig iš vieno ir kito galo. O 
abiem Dunojaus pakraščiais 
išrausta apkasai, ir Čecho- 
slovakijbs armija prirengta 
atmušt 12,000 Vengrų ka
riuomenės, s u m u š truotos 
pietiniame Dunojaus šone.

čechoslovakija yra kelią 
tautų valstybė, kurių svar
biausios yra cechai ir slo
vakai. Istoriškai slovakai 
nebuvo sukūrę savo valsty
bės, bet priklausė pradžioje 
Didžiajai Moravijai, paskui 
tai Vengrų, tai Čechų vals
tybėms. Austro - Vengrijos 
imperijoj slovakai buvo ven
grų vergiami ir skriaudžia
mi, jie uždarė slovakų or
ganizacijas, varžė jų spau
dą, literatūrą, mokyklas, 
žmonių švietimą. Austrija, 
norėdama paralyžiuoti ven
grų įtaką slovakų žemėje, 
kuriam laikui palaikė slo
vakus, bet, vengrams su 
Austrija susitarus, ėmė vėl 
slovakus spausti ir perse
kioti, o vengras Koloman 
Tissa, uždarius slovakų or
ganizaciją “Matica Slovens- 
ka” pareiškė, kad jokios 
slovakų tautos nėra. Tas 
merdėjimo laikotarpis tęsės 
1875 — 1918 m. tarpe. Ver
salio sutarties metais Ma- 
sarykas Amerikoje suėjo 
kontaktan su slovakų veikė
jais ir čia buvo nutarta slo
vakus ir cechus sujungti 
vienon valstybėn. šis suta
rimas buvo deklaruotas Wa
shingtone, Pittsburghe ir 
Martino deklaracijose. Slo
vakai ir cechai sudarė bran
duolį, tuomet su 8,800,000 
gyventojų.

Stambią gyventojų pozici
ją sudaro vokiečiai, vadina
mi bendru vardu sudėtais, 
nes daugumas 'jų gyvena 
šiaurės Bohemijoje vadina
moje Sudetija. Sudetų esa
ma apie 3,000,000 gyventojų 
iš 14,732,000 bendrojo visos 
valstybės gyventojų skai
čiaus.

Kraštas, vadinamas Sude
tija, yra dalis Bohemijos, 
čechų tautos žemės, tik jo 
dalį bavarai kolonizavo, da
lį čechų suvokietino. Sude
tai nėra čiabuviai, o atėjū
nai, susimaišę su Bohemijos 
cechais. Jų net ir tipas yra 
slaviškas, tik kalba ir raš
tas vokiški.

Iki XV a. visas kraštas, 
dabar Sudetija vadinamas, 
buvo slaviškas ir savo gy
ventojais, ir savo kalba, ir 
savo kultūra.

Čechoslovakijoj yra ir ki
tų mažumų: 746,000 veng
rų, 459,000 rusinu, 180,000 
žydų, 75,000 lenkų, 14,000 
rumunų.

Mažumų klausimas iškilo 
nuo 1934 m., kai Konradas 
Henleinas, sudėtų lyderis,

kaimyninės valstybės remia
mas, vokiečius pavertė iš 
opozicijos valstybėje į opozi
ciją valstybei.

Vokietija, neva gindama 
“skriaudžiamųjų” s u d etų 
interesus, nori pasiekti ap
čiuopiamo dalyko: pakirsti 
čechoslovakų pramonės šak
nis. Mat, Čechija gausi že
mės turtais, joje yra dide
lės atsargos akmens anglio 
Ostrava — Karvin ir Klad- 
no apylinkėse, lignito, gele
žies, grafito, vario, cino, švi
no, cinko, sieros, mangano, 
alumino, volframo, urano, 
radijaus, sidabro, net aukso, 
Karpatų Rutenijoj klodai 
druskos. Taigi, Čechoslavija 
yra turtingas žaliava kraš
tas, tačiau visa toji žaliava 
šiaurinėje Bohemijoje, vo
kiškųjų mažumų gyvenamo
se žemėse. Atskeldami nuo 
Čechoslovakijos vokiškų ma
žumų sritis, atima žymią 
dalį pramonės centrų ir apie 
70 nuoš. visos žaliavos, jau 
neminint to, kad atitektų 
Vokietijai visi strateginiai 
sustiprinimai ir naujos če
chų sienos būtų neapsaugo
tos. -

Pahirsdama strateginį ir 
ekonominį čechų atsparumą, 
Vokietija praskina sau lais
vą kelią į Balkanus ir Vi
duržemio jūrą, kurion atsis
pyrusi gali laisvai pradėti 
savo ekspansiją į Aziją ir į 
Afriką. Tokia buvo ir yra 
Vokietijos Alpių politikos 
programa. Nėra jokio abe<- 
jojimo, kad “apkarpytoji” 
Čechija būtų menka, vasali
nė valstybėlė, gyvenanti 
Vokietijos malonės dėka. 
Vokietijos ekspansijai į 
Balkanus kliūtis būtų pa
laužta ir Vokietija taptų 
tikrai dominuojanti Euro
pos politikoje valstybė. Tai
gi cechų kova su Vokietija 
yra ne vienos tik Čechijęs, 
bet ir visos Europos politi
nės pusiausvyros dalykas.

Čechija turėjo jau ir ank
sčiau savo valstybę, ji buvo 
žinoma. Čechijos ir Bohemi
jos vardu. Bohemijos var
das kilęs iš čia gyvenusių 
senovės galų Baii padermės 
vardo. Čechai Bohemijoj jau 
gyvena V a., taigi, jau per 
1500 m. Greta Bohemijos į 
pietus buvo didelė sritis gy
venama slavų moravų, ku
rie čia buvo sukūrę didelę 
Moravijos valstybę, kurią 
paskui pavergė vengrai. Pa
čioje pradžioje ir čechai bu
vo Moravijos valstybės da

lis, bet nuo X a. Bohemija 
buvo valdoma jau čechų val
dovų, Premysl dinastijos. 
Nuo 1086 iki 1306 m. Bohe
mija buvo Romos imperijos 
vasale, o nuo 1306 m. čia 
ėmė skverbtis vokiečiai su 
savo kultūra ir kalba. Gre
ta čechų kalbos iškyla ir vo
kiečių, čechai bijosi vokiečių 
antplūdžio ir į Čechijos sos
tą sėdus svetimai Liuksem
burgo vokiškai dinastijai 
prasidėjo reakcija prieš vo
kiečius, išsiliejusi religinio 
protesto formoje Jono Huso 
ir husitų kovų. Husitų ko
vos buvo kovos dėl čechų 
politinio ir kultūrinio sava
rankumo. Nors savo sla
viškos valstybės čechai ne- 
beatstatė, tačiau protestan
tai laimėjo. Nuo 1490 m. iki 
1526 Čechija buvo sujungta 
su Vengrija, nes lenkas 
Vladislovas, tapęs Bohemi
jos valdovu, buvo 1490 m. 
išrinktas ir Vengrijos kara
lium. Vladislovo sūnui Liud
vikui mirus, Ferdinandas I 
Habsburgas vedė Liudviko 
seserį ir čechiją prijungė 
prie Austrijos, Austrijos 
dalimi čechai buvo iki pat 
1918 m.

Čechų literatūra gana se
na, ji siekia X a., kai pirmą 
syk buvo verčiamos evange
lijos, nuo X a. iki Huso ga
dynės čechų literatūra auga 
lėtai, bet husitų laikais 
XV—XVI a. ji labai sukles
ti, tačiau nuo XVII iki pu
sės XIX a. matomas jos

menkėjimas. Naujas litera
tūros baras pradedamas 
XIX a. pabaigoje, po ilges
nės kovos dėl tautinės min
ties ir spaudos su Austrijos 
imperija. Jau XIX a. pra
džioje prasidėjęs cechų tau
tinis sąjūdis, vis nors labai 
varžomas, plito ir augo, o 
to judėjimo tikslas buvo su
jungti cechus, slovakus, Si
lezijos slavus ir Karpatų 
rusinus vienon valstybėn ir 
sudaryti Austrijos imperi
jos ribose čechoslovakų au
tonominę valstybę. Tuokart 
Austrijoj būtų buvusios dvi 
autonominės valstybės: če
choslovakų ir vengrų. Šis 
tautinis sąjūdis sustiprėjo 
nuo 1880 m., taigi, sutapo 
ir su mūsų tautos sąjūdžiu 
dėl savo kultūros savaran
kumo. Šiuo tarpu, nuo 1880 
iki 1914 m., cechų literatū
ra tiek išaugo, kad jų vei
kalai imta versti į kitas, ne 
tik slavų, bet vokiečių ir 
prancūzų kalbas, o patys ce
chai pasirūpina sau puikius 
ir pilnus Šekspyro, Gėtės, 
Šilerio, Dantės, Ibseno, Di- 
kenso ir kitų Europos kla
sikų raštų vertimus. Ne tik 
literatūroje, bet mene, mu
zikoje, moksle, ypač seno
vės, mitologijos, tautosakos, 
archeologijos srityse cechų 
mokslininkai užima vado
vaujamas pozicijas. Čechų 
organizacijos nuo Maticos 
iki Sakalų organizacijos vai
dina didelį vaidmenį tautos
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Kraujuojanti Hemorojai
Mielas daktare, prašau tams

tos patarimo. Esu vyras 48 
metų senumo, 170 svarų sve
riu. Taip, rodos, esu sveikas, 
bet man yra vadinamos 
“pails” ir kraujuoja. Aš tu
rėjau 1925 metais operaciją, 
ale tada nekraujavo. O da
bar, kokie du metai, kai einu 
laukan, tai žarna išsiverčia ir 
nubėga kraujo. Nevisada. 
Pabūna kartais 2 ir 3, ir 4 sa
vaites. O taip nieko neskau
da.

Aš skaitau “Laisvę” ir se
ku tamstos patarimus, ale ne
galiu užtikti. Taigi pačiam 
reikia, kad ir nemoku. Ar 
galima pačiam pasigydyti? 
Ar reikia eiti ant operacijos? 
Bet aš mažai dirbu, tai sunku 
susiversti. Tariu ačiū iš kalno. 
Lauksiu atsakymo.

Atsakymas
žinote, Drauge, ką aš 

Jums pat pirma patarsiu? O

gi nueikite tuoj pas gydytoją. 
Labai svarbu. Tegul bent iš
tiria ir pasako, ar Jums teb
ėra tik h em oro j ai. Ar kartais 
nėra ko blogesnio. Matot, 
Drauge, Jūs jau pusamžis. 
Reikia apsižiūrėti, kad nefbū- 
tų kokio pavojaus. Gal Jums 
ir nėra, bet persitikrinti rei
kia būtinai.

Tokiais, kaip kad Jūsų da
bar, atsitikimais neretai pasi
rodo, kad esama apačioje 
vėžio. Jei tokią bėdą laiku 
užkluptum, tai da galima iš- 
ganabyti, išpjauti.

Nenoriu būti piktu prana
šu, bet geriau perspėti bėdą, 
nekaip paskui jo auka tapti. 
Tai, kaip ten nebuvę, duoki
tės gerai išegzaminuoti.

Sakysim, Jums nieko 'tokio. 
Tik taip sau, paprasti hemo- 
rojai. Ar galima, sakot, pa
čiam pasigydyti ? Dėl gali
mumo galima, bet vis tai pri
klauso nuo hemorojų rūšies ir 
nuo bendros sveikatos. Jeigu 
būtų tik truputį venos pabrin
kę ir neįsisenėjęs tas išsiplė
timas, tai kartais pasitaiso, 
jei, gult eidamas, įleidi į 
apačias su švirkštuvu žuvų 
aliejaus. Taip darant, ilgai
niui žaizdelės, opos gali užgy
ti ir bent kraujavimas apsisto
tų.

Geriausia bus, jei Jums gy
dytojas ką darys. Nebūtinai 
operacija. Galima perijodi- 
niai įleidinėti į išplėstas' ve
nas tam tikrų sutraukiamųjų 
vaistų, nuo kurių ilgainiui 
kraujas tose vietose sukrašėja, 
ir patys išsiplėtimai susitrau
kia ir išnyksta. Panašiai gy
doma ir garankščiuotos gys
los (“varicose veins”) ir dau
gybe kitokių pažeidimų.

Visada svarbu maistas. Kai 
gerą, gyvą vartoji maistą, ge
resnė ir sveikesnė esti kūno 
medžiaga, negenda taip greit.

Barcelonoj1: miesto rinka, paversta j griuvėsius fašistų orlaivių bombomis. Daug 
žmonių, ypačiai moterų, tapo užmušta.
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“Don’t Let Them Scare Yon”
by Robert W. Lowndes 

(continued)
HAT, THE READER may be
gin to wonder, has all this to 

do with we Lith-Americans? It has 
a great deal to do with it, because 
elements of fascism abound even 
here. The majority of these, it is 
my belief, are entirely innocent as 
far as any desire of trying to aid 
the fascist cause goes; but the fact 
remains that anyone who, knowing
ly or unknowingly tries to tone 
down the truth, halt or minimize 
the search for knowledge, divert the 
attention of us from realties to in- 
consequentialities is aiding and 
abetting the forces of fascism. For, 
as I have stated before, fascism, 
depends, . positively depends upon 
the ignorance

Fascism
of those it rules.
and Ignorance

if tl;e great mass of

from gas that no mask can 
out, would they not put an 

to the warmakers? Certainly 
would.

Radios, newspapers, 
don’t let them 

Radios, newspapers

today.
person
world
in ex-

We
this country is not 
ideal position today, 
that something is wrong, 
us have studied and tried

Even today, 
German, Italian and Japanese peo
ple knew what was actually be
hind their dictators, they would re
volt. If they knew that they were 
being starved, beaten, crushed and 
herded only so that monopolists 
would make profit, would they not 
rise and destroy the power of these 
parasites? If they knew that no 
modern army can protect its home 
civilian population in the event of 
war, which must eventually come 
to all fascist states, they would 
be the ones to writhe and die hor
ribly 
keep 
end 
they

But the German, Italian and Ja
panese people do not know and 
did not know before the fascists 
seized power. The ascension of 
Hitler and Mussolini could have 
been prevented. They were lulled 
into security, lied to, told "it can’t 
happen here.”
magazines all said: 
scare you”.
magazines, and movies all diverted 
their attention to other things; just 
as they are doing in America

Every intelligent young 
has some inkling that the 
and that 
actly an 
all know 
A few of
to discover what, how, why? And, 
whether or not you believe in the 
principles of Marx and Engels, as 
applied by Lenin and further ap
plied by Stalin, whether or not you 
think the Soviet Union is the work
ers’ hope for a sane future of man
kind, whether or not you are a 
Communist, you must admit--that 
fascism, with its suffocation of 
science, its denial of all true hdman 
values, its throttling of progress 
and soul-killing barbarism, is 
menace to that world and the 
ture in which we believe.

Road to Dictatorship
But to recognize foreign fascism 

is not enough, 
safe from 
Italy and 
safe from 
the sixty
Legion, the 
actionaries, 
ives, the 100% Americans, and the

a
fu-

We are reasonably 
the fascism of Germany, 
Japan. But we are not 
the fascism of Hearst, 
families, the American 
Ku Klux Klan, the Re- 
the so-called Progress

was very, very young I 
be an architect. I used 
crude plans for bridges, 
houses, but now all I 
tit-tat-toes to wile away

When I 
wanted to 
to design 
cities and 
design are
the time between this meeting and 
that.

Having this childhood aspiration 
in back of me I believe I have 
some right to describe to you the 
finer points of a "Little Grass 
Shack” now being, built on Kaalawai 
Beach in Hawaii by James and 
Doris Cromwell.

To begin with, 
Shack” will cost 
mistress is now 
ping for a bit of 1

This comfy little nook will con
tain such homey items as a living 
room floor of oak squares taken 
from the 400-year-old floor of a 
French chateau; an open patio with 
walls* lined with tree bark out of 
which orchids grow and a floor 
of ancient 
and white 
for all the 
the yacht 
breakers made of lava; and then 
there’s the swimming pool with an 
automatically elevating diving 
board, so our good friends will not 
have to climb to the platform; a 
tennis court and a summer house 
with columns of rare Persian mar
ble.

Mrs. 
happy 
sweat 
the inheritance of. a tobacco fortune 
she has become the richest girl in 
America. We hope she will be 
happy.

"By the sweat of her brow...’

Cromwell should be very 
in her new home. By the 
of her alabaster brow and

Chinese granite blocks 
marble inlaid with jade 
bases; of course there is 

harbor with artificial

this ‘‘Little Grass 
$500,000 and the 

in England shop
furniture.

LAISVE '

mass ut writers, reporters, and 
commentators whose mission it is 
to lull us all into peaceful slum
ber and security, whose slogan is 
“Don’t let them scare you”.

What Can Be Done?
What can you do? As an 

vidual, you may wonder?
indi- 
You, 

alone, cannot halt the rush of doom 
upon us. We must all hang to
gether, or we shall all hang sepa
rately. That famous adhge of 
Benjamin Franklin was no more 
true in 1776 than it is today.

You, first of all, can learn. 
Knowledge is the power with which 
we can defeat the fascist. Learn, 
study and discover. Read the works 
of John Strachey, in particular “The 
Coming Struggle for Power”. "The 
Nature of Capitalist Crisis”, and 
“The Theory and Practice of So
cialism”. Some of this may be 
hard slodding; it is not all as easy 
to peruse as the latest issue 
Thrilling Wonder Stories.

While we have the theory of 
cialism, while the theories of
nature of capitalism and its crisis 
and downfall have proven correct, 
up to now the actual practice of 
socialism is still in its infancy. Only 
in the Soviet Union have the con
clusions of Marx, Engels, and Lenin 
been put into effect. History has 
seen a few attempts at Socialism 
(for example, the Commune in 
France after the Franco-Prussian 
war) but these have failed because 
they had no 
which to work, 
years, workers 
watched with
one-sixth of the earth, the Soviet 
Union, proceeded along the lines of 
theory evolved by Marx and En
gels and adopted to Russia by their 
genius, Lenin, despite the boos, hiss
es and hatred of the outside world.

of

so- 
the

definite basis upon 
For the past twenty 
and visionaries have 
anxious eyes while

John 
in a 
they

Comm, is XX Cent. Americanism
And today has shown that their 

hopes were justified; the Soviet 
Union is stronger today that it ever 
was; from one of the most back
ward countries in the world, Russia 
has emerged to be a world power. 
Does that mean that we advocate 
the overthrowing of American tra
ditions in toto and inviting Moscow 
to rule our destinies? It does not. 
We Communists look to the Soviet 
Union with hope and enthusiasm 
only because the success of social
ism there, under the most adverse 
conditions, not only of internal and 
external enmity and secret war
fare, but heartbreakingly adverse 
conditions of a country barely out 
of the Middle Ages, steeped in ig
norance, superstition, and lacking 
in nearly every modern technical 
convenience. With our power and 
industries, with our resources and 
national wealth, with our technical 
developments and our widespread 
facilites for education can we not 
do as well?

Read then, these books by 
Strachey. They are a digest, 
way, of their works. And
will lead you' to other writers sucji 
as R. Palme Dut£, ,gobęrt\Ę^ythe 
and countless others. :Anfl,?.i| ’your 
mind is of ą mathematical''bent, 
read Karl Marx’s "Capital”, though, 
I waj^n you, it will be a struggle. 
And there are innumerable short 
'pamphlets and articles by Marx, 
Engels, Lenin and Stalin that may 
now be obtained. Become acquaint
ed with the facts of American his
tory; read "A New American His
tory” by Professor W. E. Wood
ward (who, as far as I know, is 
not a comipunist and who certain
ly does not advocate Marxism, that 
I recall; still, his book is invaluable 
for it tends to show that not only 
the "reds” are trying to get the 
American people to find out what 
is wrong, who are suggesting that 
the system itself—capitalism—is at 
fault) as well as "The People’s 
Choice” by Herbert Agar and "The 
Epic of America” by James Trus- 
low Adams. These, all of these, are 
written by non-communists, yet all 
point to the road of Marxism.

is Strength
of all, we, must 

We must know 
why it is wrong,

Knowledge
Because, first 

have knowledge, 
what is wrong, 
before we can take any effective
steps in relieving the situation. 
Action based on ignorance or part
knowledge will invariably find the 
actor helping the forces of fascism, 
the new barbarism. The fascists 
thrive on semi-communists, half
way socialists, those who see the 
need for and desire and preach 
change. For the fascists love to 
use pseudo-socialistic slogans. It is 
not enough to know that something 
is wrong; it is not enough to 
sire and be willing to fight 
change. We must know what 
change, how to go about it. If 
go off half-cooked, we will not
firing upon our enemies, but upon 
our friends.

Therefore, again I repeat, first of 
all, knowledge—study, study, study; 
read these books and read the 
"New Masses” the only magazine in 
America which is not controlled by 
a fascist group or is working un
knowingly for the fascists. Keep 
informed about what is happening 
and spread the information.

And above all, remember just 
who and what is speaking when 
you hear some friendly-sounding 
commentator say: "Don’t let them 
scare you!”

—THE END—
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ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND 
FRIDAY

America is traditionally the land of equal opportunity.
Education helps open the door to opportunity. All of us—irrespective 

of income—must have an equal opportunity for education.
President Roosevelt’s committee on Education has already indicated the 

most important, immediate things which must be done to equalize edu
cational opportunity and help preserve American democracy. To apply 
these principles in New York State, we need, in addition to the Federal 
program for aid to the States, a State program for:

MORE AND BETTER SCHOOLS. A school building program, parti
cularly in the rural and farm areas, in Harlem, and the overcrowded 
sections of the cities. Improve the Evening Schools, so that staff, build
ing and equipment will be on a par with the day schools.

ESTABLISH A FREE STATE UNIVERSITY. Almost all' other states 
have them—why not progressive New York. Especially needed for young 
people living outside New York City.

EXTEND STATE SCHOLARSHIPS FOR NEEDY STUDENTS. Provide 
for more scholarships, and a more adequate living standard for students 
receiving them. .

MORE MONEY FOR LIBRARIES and for setting up traveling libra
ries in the rural and farm areas.

MAKE WPA EDUCATION PERMANENT. Extend 
ration to WPA educational projects to that they will 
nent part of our educational system.

LIMITED STATE AID FOR CERTAIN FEATURES
SCHOOLS. Provide busses when necessary to take students to those 
schools.

MAKE THE SCHOOLS A FORTRESS OF DEMOCRACY. Democracy 
needs free education—free education must defend and protect democracy. 
End all discrimination against teachers or students on the basis of na
tionality, race, religion or political beliefs. Repeal the Ives Bill restricting 
teachers freedom of speech.

Fascism a Peril for 
Discouraged Youth

Lithuania

full State coope- 
become a pcrma-
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Second National Negro Congress Makes Plans 
For Broad and Progressive Future Activity

by Ida Balses
NATIONAL Ne-The 'second

gro Congress made history in 
our city, Baltimore, on October 7-9, 
1938.

The outstanding speakers who 
addressed the congress were George 
McDaniels, President of the Balti
more Council, National Negro Con
gress, A. Philip Randolph, National 
President, and Harold Ickes, Secre
tary of the Interior.

This Congress is historical insofar 
as it involves the inception of a 
new movement in the city of Bal
timore and that it commemorates 
the 100th anniversary of Frederick 
Douglas’ escape from slavery. His 
slave-environinent contains a heart
ening messagse for the members of 
the National Negro Congress—that 
the Negro people have a 
successful place in life.

The National Negro 
movement started three
when about one thousand delegates 
came from nearly every state. They 
met for a serious purpose, to char-, 
ter ' equal rights for the Negro 
people. They hoped to destroy. Įį^ir 
slave 
rights

Ickes recognized that the rights 
of the Negro people were the same 
as the rights of white people: de
cent conditions for earning a living 
and security against illness, ac
cident and old age.

At this mass meeting about 1,- 
000 Negroes and 500 white people 
were present. In their hearts they 
wanted to see the National Negro 
Congress grow, not only in size but 
into a big and progressive work.

May the Negro Congress success
fully succeed.

In a radio address last week 
Borough President Stanley M. 
Isaacs appealed for “mitigation of 
the terrific problems of our young 
people” in a warning of fascist at
tempts to prey on “unemployed and 
despairing youth”. <

He pointed out that increased 
unemployment among the youth 
leads to anti-social tendencies and 
contempt for democracy and warn
ed that Hitler built his power to a 
large extent upon the disillusioned 
and despairing youth.

“I fear this increasing demorali
zation among our young people 
cannot be arrested unless there are 
far more drastic measures taken 
than ever before”, he said.

“This demoralization will soon be
gin, I am afraid, to reflect itself 
not only in the figures for petty 
crimes, but will begin to manifest 
itself in a far more important 
fashion. I refer to the danger that 
those persons in this country who 
support the ideas of a goose-step- 
ping dictator will find a fertile field 
among the disillusioned young peo
ple of our country.

“It is an established fact that the 
Fuehrer, whose hordes marched in
to Czechoslovakia these past two 
weeks, built his barbaric organiza
tion by shrewd appeals to the un
employed and despairing youth of 
this country.

“He was able to do this because 
democracy had not justified itself 
in action to the young people of 
this country”.

Isaacs commented on the 
that 70 per cent of the youth 
to get into the professions and 
10 per cent find jobs.

“I am no alarmist, but I
foresee the inevitability of such a 
trend in the United States. In the 
utmost seriousness, I declare that 
unless all thoughtful citizens and 
government agencies direct their 
efforts toward the mitigation of the 
terrific problems of our young peo
ple, some would-be fascist dictator 
will sweep these millions of des
pairing youngsters into some anti
democratic movement aimed at the 
very foundations of American free
dom”.

Lithuania has had a temporary 
capital since 1920. The city of Kau
nas houses Lithuania’s official gov
ernment although the Lithuanians 
regard Vilna as the official capital. 
Vilna, however, is incorporated in 
the Republic of Poland contrary to 
an edict by the Supreme Council of 
the Allies after the World War. 
Poland acquiesced when the award 
was announced in 1920 but within 
the week an engineered raid by the 
supposed rebel general, Želigovski, 
was successful in forcing the annex
ation of Vilna as Polish territory. 
Lithuania has never recognized the 
annexation and awaits the return 
of Vilna to its rightful place as the 
capital of the historic Kingdom of 
Lithuania.

The Lithuanian la,nguage is more 
closely allied to that of the ancient 
Indian and Persian tongues than 
any other 
in Europe.

language now surviving

right to a

Congress 
years ago

heritage and qstajolis^ rf*(ftlal 
to better* jobs. ./

Problems of the Negro 

arid;ftn§ tlfregro people have 
another important task, the

and 
as 

Le
the

local

We 
seen 
protection and extension of civil li
berties for Negro-Americans. Cam
paigns against police brutality 
such subversive organizations 
the Ku Klux Klan and Black 
gion have been the concern of 
National Negro Congress
councils. We have viewed with sor
row the desperate conditions of the 
Negro homes in America, the pro
blem of the Negro youth, the 
crowded housing and intolerable 
health conditions.

The National Negro Congress has 
taken its stand on the side of 
everything that is progressive and 
wholesome in the life of our people 
and country.

The National Negro Congress 
called a mass meeting on Friday, 
October 7, at Memorial Methodist 
Episcopal Church on Dulpran 
where the Secretary of the 
terior, Harold Ickes, addressed 
Congress.

St.
In- 
the

Progressive Work
Ickes labeled the Republican 

Party as being a “false friend” of 
the colored people. The majority 
of the Negro people have been vot
ing for Republicans and not taking 
into consideration their actual poli
tical stand. Ickes urged the Negro 
people to use their political power 
towards bringing progressive pro
grams into effect and towards 
electing progressive leaders, chosen 
freely by themselves. •

Lithuanians have conserved much 
of their ancient national features, 
including heathen practices and 
creed. The names of pagan divini
ties are commonly mentioned in 
song and ordinary conversation.

To "record the fall of capitalism 
while the material is still avail
able” a Museum of Social Change 
has been opened by Commonwealth 
Cooperative Labor College at Mena, 
Arkansas. Among other exhibits 
the enthralled vistor can see suits 
of cast-off silk underwear once 
worn by members of the New York 

Athletic Club.

Divorces 
Lithuania.

are forbidden by law in

Lithuanian girls prepare hope 
chests not only for themselves but 
also for the husband-to-be. On the 
wedding day the bridegroom hands 
over his old clothes to his father 
and brothers. He then replenishes 
his supplies from the clothes stored 
up by his fiancee.

In Lithuania’s temporary capital, 
Kaunas, men use butter to grease 
wheels and machinery. Butter 
less by the pound than does 
grease in Kaunas.

costs 
axle-

fact 
seek 
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Worcester; Seeks New 
Chorus Teacher

not

Where has purj Worcest^V corres
pondent disappeared? Ha^ he for
gotten his duties? Until ^.Awakes 
up, Į shall impose >rnyi8ėl?/iipon his 
obligations,'

At mrqsent Worcester is in ą cri-i 
tical hitdation, having lost its verj| 
able [t^ačher. We-were very much 
surprised .and disappointed to see 
her go, and only hope that we can 
find someone nearly as good as she 
was. Though prospects may
seem too good, you may be sure 
that Worcester will find a way out 
of its difficulty. We haven’t earned 
a reputation for nothing.

Don’t let anyone think that just 
because we have no teacher, we 
have suspended our activities. ' Oh, 
dear me, no! On October 29th, the 
Saturday night when spooks visit 
the town, Worcester opens its win
ter activities with a Hallowe’en 
masque to be held at Olympia 
Park. There will be dancing, games, 
and refreshments. The password 
for entrance is a hobo costume or 
else any other kind if you prefer to 
be beautiful, and of course a twen
ty-five cent ticket. We are known 
for our Hallowe’en parties, so make 
sure that you do not miss this one, 
because it is going to be better 
than ever. October 29th at 8 p. m. 
is the date, to be marked with a 
red circle.

—Magna Ora.

B’klyn Celebrates IDS 
Birthday with Dance
There won’t be any kissing games 

and there won’t be any 
ping, but there 
big cake at the 
“Birthday Party

Music, song

certainly 
Brooklyn 
Dance”.

back-slap? 
will be a .
BuiLDęrS .

and dance is the 
cry of October 22nd as LDS mem1*- 
bers attend a dance held to cele
brate the eighth anniversary since 
the formation of the LDS. If the" 
dance is not sufficient to attract 
you, we have another magnet:, mo
tion pictures of the LDS Olympiad 
and Convention.

These two attractions, plus the j 
excellent dance music should be- 
enough for all to clear a pathway 
through the wilderness to 419 Lo- . 
rimer Street on Saturday night,;, 
October 22nd. Dance music will be-( 
gin at 8 p. m. and the motion pic
tures at 10. Come early and have 
your fill of dancing and joviality!,...

—Comrų,

Sports Chatter
by Tom Yermal

Radio waves are 
the heart and give 
nary occlusion, the 
which kills many 
Radio ,3s included., 
"planned life”, treatment for these 
patients.

used to warm 
relief for coro- 

heart trouble 
brain workers, 
as part of a

The Pasteur. Institute 
has discovered that radio 
qntitoxin for snake-bite, providing 
an antidote to save many thou
sands who die annually from snake 
venom poisoning in India. Experi
ments on rabbits, which succumb 
to a little over ten thousandths of 
a gram of adder’s poison, prove ap
plications of radio short waves a 
certain antidote.

of Paris 
is a sure

ATTENTION!
Th© Conn. District of Lietuvių 

Meno Sąjunga is calling their an
nual conference Sunday, 10:30 a. m., 
at Workers Center, Church Street, 
New Britain, Conn.

All choruses take notice.
—Sec.

Registrations are still being taken 
for the Brooklyn Chess, Checkers 
and Ping-Pong Tournament to find 
the champion Lithuanian players. 
Play-offs, will be announced' soon. 
Register now with Bertha Fulton, 
W. Kubilius and Kay Michelson.

Comm.

The Stormy Winds May Blow 
But We Want Those Letters!

Last week we saw 
the WPA production 
“Big Blow”, a tale of 
the Florida hurricane 

A country. A hurricane 
warns its victims by little spurts of wind that gradually turn 
into a driving force. So far we have had the little spurts of 
wind in the ways of short comments added after a correspon
dence or contribution, but the real driving force has not come 
and we are waiting for the hurricane of criticism, comment and 
suggestion, bouquet and brickbat, that should be upon us. This 
is the final call for letters that tell us whether our articles suit 
you, whether you like certain material or not, whether the Youth 
Section can be improved and how. We need your comments and 
ideas. Be generous! Write a long letter to your newspaper in
stead of a few words of post script! The more controversial 
letters will be published. So sit down and write! The Mailbox, 
L. Y. S.. 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

To Reorganize W’bury 
Vilijos Chorus

of song.’ 
and the 
at any

reorgani-

—Liths Score Again!—
Once again the Liths grabbed' 

their share of sport-light on the 
Sunday sport pages. The Wysockfėfe’ 
showing the way with Johnny, tbė’ 
All-America end, of Villanova stag;-; 
ing a one-man show by crashing 
over Centre’s goal-line three tim&s 
for touchdowns, while Ed of Malfc-, 
hattan crossed the Providence line 
on runs of 43 and 11 yards. Frank 
Stulgaitis and Art Radvilas of Co> 
lumbia also played heads-up ball 
for their alma-mater but to no 
avail. Columbia joining the ranks* 
of the beaten favorites with a -12 
to 0 defeat. Fordham, with the* 
help of LDS Olympiad star Al Ju- 
dikatis and Petroskas, held Purdue 
to a 
back 
with 
team 
‘(Ed*

Vilijos Chorus announces that re
hearsals are to • begin Friday even
ing—8 p. m.—October 21, 1938, at 
the chorus hall, 774 Bank St., Wa
terbury, Conn.

Although our organization has 
continued to exist, it has failed to 
function in its true purpose—that 
is, be active in the field 
Rehearsals were stopped 
chorus hasn’t appeared 
function for over a year.

At the last meeting a
zational committee was elected to 
start rehearsals. For the first 
evening we are to be privileged by 
the attendance of Bunny Shellan; 
We feel that it will start off the 
fall season with a bang: Bunny 
needs no introduction in these parts.

All old members are urged to be 
on hand and bring along many new 
singers. Vilijos is determined to 
get back on the map, Let’s all 
pitch in and get the ball rolling.

—Org. Comm.

a

6-6 tie. Matsoukas, quarter? 
of Brooklyn College, scored 
a placement kick to aid Ms 
to victory over Rennselaėr. Joe 
Butch, Whitey) Beinor bf 

Notre Dame also performed on the 
winning team when the Irish were 
turned over Illinois by a 14 to 0 
score.

—Broadway Bouts—
Boxing fans are in for a treat 

night at the Broadway Arena ( 
sey and B’way in B’klyn) w 
Joey Fontana gets a chance for re
venge against Al Reid in one of the 
eight round bouts. In the other'"8 
round thriller headlining the bill 
Leonard Del Genio comes back td 
the wars against Bobby Wilson: 
Two sixers and two fours round out 
the program.

A Scientist Looks at Life
THE ORIGIN of LIFE. By A. I. 
Oparin. Translated by S. Morgulis, 
270 pages, N. ¥., The Macmillan Co. 
THE Soviet way proposes to make 

life better and better. It is 
thoroughly grounded on a belief in 
evolution of which revolution is but 
a conscious step. It is carrying 
out to the best of its ability and at 
a higher level what started as a 
natural process in the evolution of 

It is 
important, then, for people 

believe in the Soviet way and 
to create a future based on 
fact and the utmost of natural

is eternal, and favored the view fhiAt 
a very long evolution has takęn 
place to produce living matter from 
ordinary so-called dead matter. 
About spontaneous generation En
gels said: “It would be foolish^ ltd 
try and force nature to accomplish 
in twenty-four hours, with the aid 
of a bit of stinky water, that which 
it took her many thousands , qf, 
years to do”. The ether “2’^

’į
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earth very 
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seeming- 
began in

.director

and not religious. His 
is in general agreement 
Marxian approach, i. e.— 
evolutionary and careful 
for the struggle. of the 

Indeed, throughout

The other view re-' 
quires a special life force, which 
has always eluded scientific treat- ‘ C 
ment and has been of service only 
in supplying spooks, angels, devils 
and the like. x

Oparin plants himself modestly 
enough on this planet, and prefers 8 
to discuss "theories of the origitf | 
of life at some distant period of the : ; 
earth’s existence”. From this point 
on the reviewer 
reader to prepare to learn a littidwm 
chemistry and physics. Arguing frohX 
astronomical data and the evolu
tion of the earth, Oparin figures 
out, for example, the great impor- | 
tance to life of the appearance of 
ammonia. From such beginnings 8 
evolution leads to very simple pro- ’ 
teins. That, however, is not enough . 
to make life. The proteins must 
form simple “colloidal” systems. 
Those are fine emulsions, suspen
sions, or jellies. These jellies, in 
turn, evolve into primary organ^ ( 
isms, i. e., the simplest living sys- 4 -

ii

r rum hub pyiiit - 
must warn tlie W j 
tn loom o

matter into its living form* 
very 
who 
wish 
solid
truth, to know how things ran by 
themselves before life became self- 
conscious. One should not be sur
prised, therefore, to find the most 
practical idealists on 
much concerned about 
ly remote issue of how 
our material world.

Oparin is the associate 
of the Biochemical Institute of the 
USSR Academy of Science. He took 
fifteen years out to devote to thp 
question of how life began on this 
earth. His motives, of course, were 
scientific 
attitude 
with the 
scientific, 
to allow
social classes.
the ages discussion of the origin of 
life has very clearly reflected the 
special interests of those engaged j 
in the discussion. Oparin’s first t on goes evolution.
chapter "Theories of Spontaneous' Although the volume we are \ 
Generation of Life” brings this out j praising is a 1 
clearly and goes on i __
neither sudden creation nor a lucky 
accident are good principles of ex
planation.

Oparin then 
tihuity of life, 
to the classic 
Engels, "Dialects of Nature”, which 
disposed of both spontaneous genera
tion and the rival theory that life

I 
terns that manage to eat, breathe a .. 
and reproduce* And, then, on and *-L. ■

rings this out i praising is a bit technical toward 
to show that I the second half it is clear enough» / 

for intelligent people in its argil- y 
ment and conclusions. A very good 
reason for reading it, besides the; 
great cultural value of const 
the origin of life, is that it is a - 
fine example of what the Soviet . . • 
way is doing and will be doing in $ 
science.

discusses the con- 
Reference is made 
work of Friedrich

L. Smith.
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' (Pabaiga)
Ji grįžo atgal į stubą, sudribo ant 

sofos ir susikabinusios su savo duktere, 
gerai išsiverkė. Po tam Verutė išpasa
kojo savo dukterei, kas nutiko su Jur
giu ir senele, o ši išpasakojo, kaip ji 
kovojus su policistu, kad neduoti Jurgio 
mantos, bet policistas parodęs leidimą, 
kad Jurgio moteris turi pilną teisę prie 
savo vyro nuosavybės, tai turėjus skaity
tis su policijos patvarkymais, o jei ne, tai 
būtų buvusi areštuota.

Tai pasiskundusios viena antrai, ge
rai išsiverkusios, užkando kiek vakarie
nės, užgesino žiburius ir sugulė. Kas dė
josi Verutės, jos dukters, senelės ir Jur
gio sielose, tai tik vienai tamsiai, poilsį 
atnešusiai naktelei žinotina.* * *

’ Jurgio Striūgo lavonas, prastutėliame 
grabe, tysojo prieš švento Kazimiero 
bažnyčios altorių. Gale velionio galvos 
stovėjo vienintelis gėlių vainikas su pri
segtais ant siauros popierėlės žodžiais: 
“Nuo Jo Mylimos Moters Agotos ir Sū
naus Jurgio.”

Koks tai pasityčiojimas iš mirusio 
žmogaus! Kunigas Vanagas laiko gedu
lingas mišias už Jurgio vėlę nebuvėlę... 
Žvakės tviksi, kaip ant altoriaus, taip ir 
apie velionio karstą, bet ir tos, tai sprak- 
sėdamos, tai liepsnelėmis linguodamos, 
tarsi juokėsi iš tos kunigo veidmainystės, 
kurią jis prieš altorių lošia. Net ir miru
siojo lūpos, kaip prieš pat mirsiant, iš- 
reikšdamos panieką kunigui, ironiškai 
nusišypsojo, taip ir tebesišypso. O žva
kių skaidri šviesa tą negyvėlio šypseną 
dar labiau pagyvina.

Šalę grabo sėdi ir Agota. Jos juodi 
rūbai ir juodas kyras ant veido, darė 
ją*labiau panašią į šmėklą. Ji neva tai 
verkė. Šalę jos sėdi ir velionio Striūgo 
vardą nešiojąs kunigo sūnelis, kuris, gal 
būt ir nežino, kokia tai bjauri veidmai
nystė, melas ir morališkas supuvimas 
slepiasi po šventenybės užlaida.
■« Pasibaigus mišioms, vikaras įlipa į sa
kyklą ir pradeda pamokslą apie pakly
dusią avelę ir sūnų palaidūną. Paskui, 
prilyginęs Jurgį prie ano sūnaus palai
dūno, pareiškė, kad jis sugrįžo prie dva
sios šventos, išsispaviedojo iš viso gyve
nimo ir mirė priėmęs sakramentus ir 
paskutinį patepimą aliejum šventu. O 
baigdamas pamokslą akcentuotai apelia- 

j vo į bedievius:
“Todėl jūs, bedieviai, kurie bliuznija- 

te ant kunigų, pasekite Jurgio pėdomis 
ir grįžkite prie vieros, kaip Jurgis kad 

< sugrįžo!”
Senelė dėdienė, kuri atkrapino pasku

tinį kartą atsisveikinti Jurgį, išgirdus 
tuos kunigo žodžius, nepajėgė išlaikyti 
apmaudo. Ji pašoko ant kojų ir ant vi
sos bažnyčios suriko:
.“Meluoji, kunige! Jūs jį negyvą išspa- 

viedojote, negyvam į burną įgrūdote sa

kramentus ir negyvą atvertėte prie tikė
jimo! Ne jo dūšia jums rūpi, bet palikę 
keli šimtai dolerių! Suėdėte jo gyvenimą, 
numarinote tarp dviejų 'latrų, ir dar me
luojate, kad jis sugrįžo prie tų, kurie jį 
gyvą suėdė! Galite meluoti, nes negy
vėliai tyli!”

Senelės tie žodžiai, galima sakyt, reiš
kė tą patį, kad ir bomba būtų eksplioda- 
vus bažnyčioj! Vikaras, besįklaupęs, kad 
užduoti už velionio dūšią poterius, dvi
linkas sustingo! Jo burna, kaip išsižiojo, 
ką tai sakyti, taip ir žiopsojo. Visi žmo
nės sužiuro į senelę ir bažnyčioj užvieš
patavo tokia tyla, kad ir žvakių lengvu
tis spraksėjimas buvo girdimas.

Senelė atsistojo, priėjo prie grabo, už
dėjo savo ranką antmabašninko rankos, 
pabučiavo mirusio kaktą ir iškiūtino iš 
bažnyčios... Paskui ją, tą patį padarę, 
išėjo ir Verutė, jos duktė bei keletas 
velionio draugų, kurių visos pastangos, 
kad atimti mirusio lavoną iš bažnyčios 
globos ir palaidoti laisvai, kai pats ve
lionis reikalavo, nuėjo veltui.* * *

Senelė, visai sunegalavus, sėdėjo minkš
tame krėsle ant savo namelio prieangio- 
porčių. Prieky namelio, dviejuose lapuo
tuose medžiuose, kuriuos ji prieš tris
dešimts metų pati pasodino—lermavo su
sipešę žvirbliai. O ant įdėto medyj paukš
čių namelio stogelio, čiulbėjo baltasnapis 
špokas. Šalę senelės, tik kitame krėsle, 
sėdėjo Verute ir garsiai skaitė laikraš
tyj tilpusią apysaką. Pro saulutės vei
delį, lig vieni antrus vydamiesi, plaukė 
rytų link tai visai palši, tai truputį tam
sesni, murzini debesėliai. O gatve, tarsi 
automobilius vydamiesi, šmėžavo debesė
lių šešėliai.

Prie namelio yieno debesėlio lydimas, 
privažiavo automobilis ir apsistojo. Iš 
jo išlipo šilkuose šlaminti, raudona, kaip 
burokas Agota Striūgienė. Senelė tai pa
mačiusi, išplėtė akis, išsižiojo ir, tarsi 
suparalyžiuota, spoksojo į nelauktosios 
viešnios figūrą. Nustebo ir Verutė ir 
laikraštis iškrito iš jos rankų. Ji norėjo 
ką tai sakyti, bet Agota, uždėjus deiman
tiniais žiedais apmaustytus pirštus ant 
vartelių, autoritetingai prabilo:

“Aš atvažiavau padaryti tvarką su sa
vo vyro palikimu. Šis namas yra mano 
nabašninko vyro nuosavybė ir dabar man 
priklauso. Taigi, .gerbiamos mano vyro 
meilužės, teiksitės už namelį mokėti dvi
dešimts penkis dolerius randos kas mė
nuo, arba išsikraustyt.”

Senelė tai išgirdus pašoko ant kojų ir 
norėjo ką tai sakyti, bet... Susiėmus 
abiem rankom už krūtinės ir nei žodžio 
neištarus, vėl sudribo į krėslą... Jos 
akys blizgėjo, kaip stiklinės... Veidas 
nubalo ir ji, nespėjus nei akis užmerkti, 
nei lūpas suverti, tarsi nuodingos vily- 
čios per pačią širdį perverta—mirė nei 
žodžio neištarus...
Vasaris, 1938, Gibbstown, N. J.

Anglies
Anglies Biznis Esąs Geras

Nesenai, Hazleton, Pa., įvy
ko, kietosios anglies “busterių” 
mitingas, kuriam kalbėjo An
thracite Industries direktorius 
Oscar Ostby, iš New York. 
Biznierių mitingui jis pareiš
kė, kad imant visą kietosios 
industrijos biznį sykiu, biznis 
esąs geras.

Beveik galima tam tikėti: 
juk darbininkų algos apkapo
tos, o jie ir dirba negirdėta 
paskuba.

Anthracite Savaitės

. Kaip depresija aplamdė šią 
industriją, baronams yra sun
ku atgauti savo rinkas, ku
rias jie turėjo pirma depresi
jos. Bet jie nėra tie, kurie 
tamiai norėtų akis užmerkti. 
Jie. tiek veikia, kad atsteigti 

savo • industriją, kad ir 
piles vėją pučia. Nors aliejus, 
elektra ir gazas iki šiol tėra 
rfaudojami per turtingesnį luo
mą žmonių ir turčius, vienok ir

Dulkės
tas sudaro bizniui pavojų ir 
vis labiau gręsia.

Kad užbėgti tam ’už akių, 
baronai visokias istorijas ra
šo ir garsina anglies gerumą 
bei patogumą. Kitos kompani
jos net melsvai dažo anglį, 
kad įtikinti pirkėjus jos geru
mu. Jau antri metai, mainų 
apylinkėse, skiria savaitę an
glies garsinimui. Per tas savai
tes bile kur pamatysi didžiu
lius anglies šmotus ir tik “ge- 
rėkis.” Vyriausiai prie to, gar
sinama automatiškas naujai 
išrastas aparatas, “Štoku’’ va
dinamas, kūrenimui anglies ir 
šildymui.

Puiki tatai mašina. Bet ji 
reikalauja elektros jėgos. O 
kas myli įsigyti tą aparatą, 
tai turi paberti $800.

Vargiai baronams gelbės 
tos savaičių demonstracijos 
savo anglies. Kad jie pade
monstruotų numušdami kai
nas, tai rinkoje greičiau 
“kamšatis” atslūgtų.

Laimė dar baronams, kad 
elektros, aliejaus ir gazo ga
mintojai, 'bei tų šilumų apara
tų gamintojai, yra tokie dole
rių dievaičiai, kaip ir baronai, 
tai dėlto masėms nėra prieina
ma šie parankumai. Kitaip, 
baronai turėtų labai greit at
sisveikinti su anglies industri
ja ir visu bizniu.

Mainierių Sumanymas

Daugelis UMWA lokalų, 
Lackawanna paviete (Scran
ton, Pa., apylinkėj), priėmė 
rezoliucijas reikalaudami, kad 
taikymo boardo viršyla daly
vautų posėdžiuose, kada eina 
nagrinėjimas mainierių skun
dų. Mat, per 35 metus ta ypa- 
ta niekad nėra girdėjusi jokio 
mainierių skundo nagrinėjant 
boarde. Kada boardas, kuria
me nagrinėja UMWA ir baro
nų atstovai, nesusitaiko kokia
me klausime, tai viršyla, netu
rėdamas jokio supratimo, apie 
tam tikrą klausimą, lemia sa
votiškai, visuose atsitikimuose, 
už baronus.

Rezbliucijos patiektos būsi
mai trijų distrikto konvenci

jai. Tai vienas puikus mainie
rių žingsnis. Bet daug panašių 
žingsnių dar reikėtų atlikti. 
Verta ir labai verta įsisiūbuo
ti už savo reikalus.

Persergsti
Nesenai įvyko UMWA 7-to 

distrikto konvencija. Distrikto 
vadai alermavo, kad šiame 
distrikte pasireiškiąs priešuni- 
jinis judėjimas, dualizmas. 
Distrikto vadai susekę, kad 
esama judėjimo už sutvėrimą 
kitos mainierių unijos, kuri 
eisianti su ADF vadovybe. Jei
gu tai tiesa, tai apgailėtina. 
Būtų labai didi nuoskriauda 
skaldyti taip vieningą ir seną 
uniją, kaip ši.

Bet jeigu taip įvyktų, tai 
daug atsakomybės pultų ir ant 
pačių šios unijos vadų. Juk 
niekam nepaslaptis, kad va
dai su mainieriais visai nebe
siskaito.

Lewiso Žodis
Porą savaičių atgal, Penn

sylvania anglies komp. prane
šė, kad atidarys Ewen kasyklą 
Pittstone, jeigu darbininkai 
sutiks nusimušti algas, panai
kindami pavienių mainierių si
stemą (atsisakys nuo kontrak
tinio darbo, o ims dieninį). 
Iki šiol dieninė alga buvo 
$7.15 mainieriui ir $6.38 lei- 
beriui, jeigu prisieidavo dirbt 
kompaničną darbą, ar dirbti 
pas kontraktorių. Nuo dabar 
komp. pasiūlė dieninį darbą 
visiems anglies kasėjams ir su 
tokia alga: mainieriui $6.1$, 
leiberiui—$5.75.

Lokalo viršininkai (jie skir
ti distr. viršininkų) spyrėsi už 
priėmimą šių sąlygų, nes ki
taip komp. neatidarysianti 
mainos, o jie nunešią “čarte- 
rį” ir knygos distriktui ir... 
“sudie, darbeli, amžinai.” Ty
lėjimu mainierių algos likosi 
nusimuštos. Bet po to, komp. 
pareiškė, kad tik pusę kasyk
lų teatidarys. Čia tuojaus nu
tarta neiti darban, kol visa 
kasykla nebus atidaryta, ži
noma, kasykla nedirba.

Bet štai, po visų ceremoni
jų, Lewisas atsiunčia patvar
kymą, kad komp. neturi teisės 
mušti algų, neigi darbininkai 
turi teisę nusimušti.

Jeigu tai tiesa, tai sveikin
tina.

Nepadoru ir Šlykštu
Susquehanna Collieries kom

panijos 3,000 mainierių dar 
vis kovos lauke, tebestreikuo- 
ja? Niekas dar neturi užten
kamai jėgų juos grąžinti dar
ban. šie darbininkai perėjo 
visus tiesioginius kelius nuro
dydami, kad jie toliau nebe
pakenčia darbo sąlygų ir jie 
pasirinko streiko kelią. Unijos 
aukštieji vadai į tai ranka nu
mojo. Dabar, kada streikas 
įsisiūbavo, tai vadai visokio
mis priemonėmis verčia at
šaukti streiką, tai tada jie iš
klausysią skundą taikos boar- 
de. šie streikieriai mato išda
vystę, nes kaip vadai jų rei
kalus išklausys, kada jie ne
išklauso kitų pusės tuzino lo
kalų, kurie šaukiasi išklausy
mo ir grasina streiku.

Jokiomis priemonėmis nega
lint streiką sulaužyt, dabar 
unijos atstovas išsiuntinėjo sa
vo privatiškus laiškus visiems 
streikieriams (adresus gavęs 
komp. ofise) kviesdamas visus 
grįžti darban,, arba balsuoti 
už ar prieš grįžimą. Jam rūpi 
nors menką dalį darbininkų 
sugrąžinti darban ir pasėti su- 

. irutę, kad tuomi streikas su
irtų. Greta to, per radio, aną 
dieną, jis iškoliojo streiko va
dus, išvadindamas juos ne
mokšomis, tamsūnais, nesu
prantančiais unijos reikalų ve
dimo ir kitoniškais.

Gal kam netikėtina, bet taip 
dedasi mūsų unijoj.

Požeminis.

GeneroloHendaye. — Generolo 
Franco bombininkai užmušė

• dešimt nekariškių žmonių ir 
sužeidė per 50, užpuldami 
Figuęras miestelį, Franci jos

• pasienyje.

John C. Metcalfe (dešinėj), kuris buvo valdžios pasiųs- 
Bund), rodo kai kuriuos dokumentus kongresmanui Dies 
tas j Amerikos nazių organizaciją (German-American 
ir pareiškia, kad tą organizaciją vadovauja Vokietijos 
Naziai.

LIETUVOS ŽINIOS
MARIJAMPOLĖ 

r

Ūkininkai Skriaudžia Laukų 
Darbininkus

Į

Paskutiniu laiku vis dau
giau nusiskundžiama, kad 
ūkininkai dažnai nesistengia 
geriau sugyventi su laukų 
darbininkais. Nežiūrint šitų 
darbininkų trūkumų kaime ir 
jų darbo jėgos pigumo (dau
giau, kaip 50 litų už darby
mečio mėn. ūkininkai darbi
ninkams nemoka), 'ūkininkai 
nevisuomet sąžiningai su dar
bininkais atsiskaito arba žy
miai suvilkina atsiskaitymą 
už darbą. Pasitaiko atsitiki
mų, kad ligi naujų metų sam

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei” 
NAUJŲ .SKAITYTOJU

Piniginės dovanos dalyvaujantiems Konteste 
gavimui naujų skaitytojų 

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

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

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

Prašom į talką visus dienraščio "Laisves” skai
tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų.

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

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

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

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

namus, 
skaityti 
nes ka

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

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

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

dytus žmones, atėjusius dirbti 
gegužės ar birželio mėn., jau 
dabar dėl kokių nors priežas
čių atleidžia, kadangi laukuos 
jau ne tiek daug darbų, šitai 
ūkininkams atneša tam tikrą 
naudą : samdant iki Kalėdų, 
paprastai sulygstama žymiai 
pigiau, po 25—30 litų mėne
siui, kadangi darbininkas 
ūkyje bus darbo ir nedarbo 
metu. Tad po dviejų—trijų 
mėn. darbo atsakymas tokiam 
žmogui yra ne kas kitas, kaip 
tik skaudi skriauda, kadangi 
darbininkas, dirbdamas tuo 
metu mėnesiais ar dienomis, 
būtų žymiai daugiau uždirbęs.

.Dėl vienų ir kitų priežasčių 
laukų darbininkai skaitlingai 
dabar lanko kult, klubo juris
konsultą.

Reikėtų Sudrausti Rabinų 
Sauvaliavimą

žydų ritualinis įstatymas 
griežtai reikalauja prisilaikyti 
košero taisyklių, ir dėl to be 
galo gerai pelnosi Telšių ra
binai ir riezninkai. Pav.: viš
čiuko papjovimas kaštuoja 50 
et., o pats viščiukas dažnai te- 
kaštuoja tik 50 et. Už žąsies 
ar anties papjovimą—1 litas. 
Dabar kyla klausimas, koks 
yra skirtumas tarp viščiuko 
papjovimo ir žąsies. Žydų vi
suomenė pageidauja, kad Kai
nų tvarkytojas į šį reikalą 
griežtai įsikištų ir sumažintų 
už ritualinį skerdimą kainas, 
iš kurių labai gerai pelnosi 
Telšių rabinai ir “riezninkai”, 
bet nuo to nukenčia neturtin
goji Telšių žydų visuomenė.

Amerikoniškas Gengsteris 
Utenos Vaistinėje

Rugsėjo 15 d., turgadienį, 
kai apie 17 vai. apskr. savi
valdybės vaistinėje, sumažė
jus darbui, vaistų laukė tik 
1 moteris, tuomet nervuotais 
judesiais įėjo vidutinio Ūgio 
akiniuotas žmogus ir užėjęs 
už bufeto atstatęs revolverį 
pareikalavo iš prov. Kuprio- 
nio: “Atiduok pinigus!” Kūp- 
rioniui pasitraukus nuo auto
matinės kasos, piktadarys ati
darė greta kasos esantį stal
čių, bet nieko ten jam reikia
mo neradęs, pasišalino nepa
lietęs kasos. ;

Buvo pakeltas aliarmas, at
vyko policija, bet piktadarys 
spėjo pasislėpti.

Vaistinėje be p. Kupriopio 
buvo vaistininkė p. BartaŠie- 
nė, laukusi vaistų moteris ir, 
rodos, tarnaitė.

__A
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V Laisvoji Sakykla
KODĖL VISI LAISVAMANIAI TURĖTU 

ORGANIZUOTIS IR VEIKTI? tardymui,*‘me

ČECHOSLOVAKŲ 
KULTŪRA

Pasidėkavojant ankstyvai 
Amerikos lietuviuose laisva- 

* manių veiklai, šiandien lietu
vių progresyvis judėjimas, 
proporcionaliai imant, yra ne
palyginamai stipresnis už dau
gelio kitų tautų progresyvį 
judėjimą.

Amerikos lietuvių progresy
vis judėjimas pasireiškė su 
pradžia laisvamaniško judėji
mo. Laišvamanybei besiple
čiant, pradėjo tvertis ir augti 
įvairios progresyvės organiza
cijos nacionaliu mastu. Susi
tvėrė Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, Lietuvių Socialistų 
Sąjunga, Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija ir daugy
bė lokalinių draugijų bei kliu- 
bų. Paskiau pasirodė gyveni
me ir Lietuvių Komunistų 
Frakcija ir vėliausia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas.

Tos visos organizacijos su
sitvėrė iš tų žmonių, kurie jau 
buvo pasiliuosavę nuo tikybi
nių prietarų. Ačiū, tai pažan
gai, šiandien turime tris dien
raščius ir kelis periodinius lei
dinius.

Be laisvamaniško judėjimo 
vargiai tiek kultūrinio darbo 
būtų nuveikta. Ir natūralu, 
kol darbininkai tiki kunigų 
bauginimui “amžinu pragare 
degimu ir dantų griežimu po 
mirties” už skaitymą pažan
gios literatūros ir ėjimą klau
sytis darbininkiškų prakalbų, 
tol sunku iš jų ko betikėtis 
progresyviam judėjimui. Tik 
nuo pHetarų atsikratęs žmo
gus gali suprast vertę pro
greso, kuriame glūdi ir tikin
čio žmogaus .gerbūvis.

Tiesa, ir tikinti darbininkai 
stoja į pripuolamas kovas už 
bendrus reikalus. Streikuose 
jie labai energingai ve'ikia. 
Bet pasibaigus streikui, jie vėl 
eina kunigų nurodomais ke
liais ir vėl neša išnaudojimo 
kryžių — gana tankiai — iki 
mirties.

Pirmieji Laisvamaniai Ne
paisė Kunigų Teroro

Laisvamanybei prasidėjus 
plėstis tarpe Amerikos lietu
vių, kunigai jautėsi pilnais 
viešpačiais ir žiauriausiai te
rorizuodavo kiekvieną, kuris 
tik pamėgindavo išvesti vieną 
kitą iš kunigų globos. Apart 
daug nukentėjusių žymesnių 
laisvamanybės kūrėjų, kaip 
tai Dr. Jonas šliupas, d. Per
kūnas, M. X. Mockus ir kiti, 
dar daugybė nukentėjo ir 
lokalių laisvamanybės veikė
jų, kurie tik savose kolonijo
se skleidė laisvą idėją, čia 
gal bus ne pro šalį prisimin
ti nors porą atsitikimų, kurie 
savo kolonijose nukentėjo nuo 
kunigų teroro ir kokias prie
mones kunigai naudojo prieš 
juos.

1907 metais, angliakakyklų 
miestelyj, Spring Valley, 111., 
pasidarbavimu d. Juozo Gvaz- 
dinsko, tapo suorganizuotas 
laisvas nuo 'bažnytinių parei
gų pašalpinis kliubas. Tokis 
įvykis tuomet buvo nepapras
tu dalyku, nes iki tam laikui 
čia buvo visos draugijos po 
kunigo kontrole. Už tai kun. 

^Valaitis baisiai įširdo ir per 
pamokslą bjauriai, iškeikė d. 
Gvazdinską ir kitus to kliubo 
narius, įvardydamas “anar
chistais,” “paleistuviais^ ir 
kas tik jam ant liežuvio atėjb. 
Drg. Gvazdinskas, to viso ne
pakęsdamas, parašė kun. Va
laičiui pareikalavimą, kad jis 
atšauktų tuos visus šmeižtus, 
primestus kliubo nariams. 
Vietoj atšaukti, kun. Valaitis, 
su Chicagos kunigais ir kokiu 
ten advokatu, ant Gvazdinsko 
sudarė daugybę suklastuotų 
skundų, kad jis tveriąs anar
chistų ratelius, siuntinėjąs

grasinančius laiškus ir tam 
panašiai. Kas ten, prisitaikęs 
prie d. Gvazdinsko rankraš
čio, parašė jo vardu kun. Va
laičiui grąsinantį laišką, o vie
nas jaunas kunigas iš Chica
gos stojo liudyti, kad tas laiš
kas esąs tikrai Gvazdinsko 
ranka parašytas ir tuos visus 

I kunigiškai suklastuotus skun
dus pridavė federalio distrik- 
to teismui.

Vieną popietį, Spring Val
leys pašto prižiūrėtojas pa
kviečia d. Gvazdinską į paštą, 
kurioje jį pasitinka Jungt. 
Valstijų “deputy” maršalas ir 
neduoda progos nė namiš
kiams pranešti, nugabena d. 
Gvazdinską į Peoria, Ill., ir 
uždaro į kalėjimą, o ant ry
tojaus tampa nugabentas pas 
teisėją, kur keli kunigai ir jų 
advokatas, visi prisiputę melų, 
buvo gatavi prieš Gvazdinską 
liudyti. Bet d. Gvazdinskas 
pareiškė, kad jis niekuom ne
kaltas ir pareikalavo teismą 
atidėti. O tuom patim kartu 
draugai subruzdo jo jieškoti 
ir atradę išėmė.jį ant kauci
jos ir taip visos kunigų klas
tos tapo nugalėtos. Bet vis 
viena d. Gvazdinskui sudarė 
daug lėšų ir sugaišties. Taip 
pat ir jo draugams.

Kitas dar šlykštesnis darbas 
buvo atliktas kunigo Gedeikio 
East St. Louis, Ill., 1910 me
tais. East St. Louis jaunimas, 
kuris buvo susispietęs į Jau
nuomenės Draugystę po Prie
glauda švento Kazimiero, pra
dėjo išsilaužti iš po kunigo 
prieglaudos ir nuo bažnytinių 
pareigų. Tas jaunimas rengė 
vakaruškas Naujų Metų vaka
re, o kun. Gedeikis per pa
mokslą įsakė, kad “nė viena 
dora moteriškė neturi išdrįsti 
eiti į tų paleistuvių vakaruš
kas.” Bet jaunimas prisivedė 
užtektinai moterų ir merginų 
ir visi kartu linksminosi per 
vakarą. Tarpe tų, ką neklau
sė kun. Gedeikio, buvo ir' 
draugė Uršulė Zakonaitė. Dr- 
gė Zakonaitė buvo tik ąpie 
metai atvykusi iš Lietuvos, to
dėl kunigas Gedeikis ją
ją ir pasirinko savo auka. 
Mat, Jungtinėse Valstijose yra 
įstatymas, kuriuomi pasire
miant galima išdeportuoti at
eivį, ten, iš kur jis atvykęs, 
jeigu jis neužsilaiko moraliai 
bėgyje pirmų trijų metų. Tuo- 
mi įstatymu, kartais, naudo
davosi čionais Rusijos caro 
šnipai išprovokavimui Rusijos 
politinių prabėgėlių.

Vienas buvusių caro šnipų 
tuom laiku dirbo prie Emigra
cijos Inspektoriaus, St. Louis, 
Mo. Tas šnipas buvo latvių 
tautos,'bet gerai vartojo ir lie
tuvių kalbą. O kun. Gedeikis 
panaudojo to šnipo gabumus 
ir juodu sudarė šlykščiausių 
melų' skundą prieš Uršulę Za- 
konaitę ir pridavė Emigraci
jos Inspektoriui. Viskas buvo 
sudaryta nepaprastu greitumu 
ir kad namiškiai nepastebėtų, 
tas šnipas apgavingai prisitai
kęs išsivedė Zakonaitę ant 
gatvės, kur Emigracijos virši
ninkas jau laukė jos su varan- 
tu ir nusigabeno į St. Louis, 
Mo. Ant rytojaus tampa nu
vesta pas Emigracijos Inspek
torių ant tardymo, o tas šni
pas prisitaiko jai už perkalbi- 
nėtoją. Na, ir “perkalbėjo”; 
jos atsakymus išvertė taip, 
kaip kad judu su kun. Ge- 
deikiu buvo ‘suplanavę, kas 
perėjo visus šlykštumo rube- 
žius. Į fhspektoriaus paklausi
mą, “kur gyveni” ? Zakonaitė 
atsako: “pas savo seserį.” 
Vertėjas perverčia, “turiu 
kambarį karčiamoj ir ten gy
venu.” Į paklausimą, “kuomi 
užsiimi dėl pragyvenimo”, Za
konaitė atsako “dirbu sker

dykloje.” šnipas išverčia, “pri
iminėju visokius vyrus, išėmus 
negrus, ir taip pasidarau pra
gyvenimą.”

Tai taip tas šnipas “perkal
bėjo” visą Inspektoriaus tar
dymą. Pasibaigus
šnipas jai sako, “tavo visi at
sakymai geri ir čia nėra nie
ko įkriminuojančio, todėl be 
baimės gali pasirašyti ant tar
dymo popierų.” Drg; Zakonai
tė, nepermatydama, kad jis 
yra toks bjaurus žmogus, įgu
dęs šnipas, ir pasitikėdama jo 
malonumu, pasirašo po tuom 
šlykščių vertimu!

Giminės ir draugai, nesu
laukdami jos grįžtant, susku
bo visur jieškoti ir galų gale 
atrado, kada jau taip šlykš
čiai buvo įpainiota. Giminės 
ir draugai, pasitarę, paima ad
vokatą, išreikalauja naujo 
tardymo, pastato kitą perkal- 
bėtoją ir žinoma, kvotimas iš
eina kitaip, teisingas, pristaty
ti liudijimai iš jos dirbtuvės ir 
buvo manoma, kad viskas išeis 
gerai. Bet Inspektorius, grei
čiaus nenorėdamas parodyti to 
šlykštaus įvykio Emigracijos 
departmente, nors ir pavarė 
tą šnipą nuo darbo, bet moty
vuodamas, kad ji užsigina to, 
ką pirmiaus buvo “prisipaži
nusi” ir todėl rekomendavo 
teismui išdeportuoti d. Zako
naitę. Taip ii’ tapo nuteista, 
neatsižvelgiant į jokius teisin
gus įrodymus. Kun. Gedeikio 
šlykštūs melai irgi prisidėjo 
prie tokio nuosprendžio.

Tuomet d. Zakonaitės gel
bėjimui pradėjo aukos ir pa
tarimai plaukti iš plačios Am
erikos kolonijų. Daryta ape
liacijos iki pasiekė aukščiausį 
šalies teismą. Išlaidų susidarė 
į $600, kas tuose laikuose bu
vo didelė suma pinigų. Bet 
tas visas triūsas nuėjo niekais, 
nes aukščiausias teismas pat
virtino pirmutinio teismo nuo
sprendį.

Tik kadangi ta visa proce
dūra tęsėsi apie 6 metus, drg. 
Zakonaitė jau buvo vedusi. 
East St. Louis parapijonai jau 
buvo už ištvirkavimą išviję 
kun. Gedeikį. Tik tada, gau
jas kun. Petraitis, kuris norė
damas tos vietos, parapijo- 
nams prigelbėjo išvyti kun. 
Gedeikį ir norėdamas pasiro
dyti geresniu, pridavė Imigra
cijos Inspektoriui pasigailėji
mo prašymą ir pats, su keliais 
žymesniais žmonėmis, nuėjęs 
pas Inspektorių, paliudijo, 
kad kun. Gedeikis yra toksai, 
kad galėjo ir neteisybę pasa
kyti ir kad pastaruoju laiku 
d. Zakonaitė yra vedusi ir gy
vena pavyzdingai. Tai tik to
kiu būdu d. Zakonaitė galėjo 
pasilikti Amerikoj neišdepor- 
tuota. Bet kun. Petraitis vė
liaus pasirodė irgi neblogesnis 
progresyvių žmonių ėdikas.
Dabar Dvasiškąja Atvirai Išėjo 

Už Fašizmą
Patsai popiežius laimina di- 

džiausį barbarą—fašistą gen. 
Franco, kuris visą Ispanijos 
žemę aplaistė katalikų krau
ju, žudydamas ir civilius žmo
nes, moteris ir kūdikius. Tą 
fašistų skerdynę Ispanijoj 
dvasiškija mėgina pateisinti, 
sakydama, kad tas karas esąs 
už krikščionybę. Nejaugi pa
gonys maurai ir savo šalyje 
pasamaugęs krikščionybę HiL 
lėriš, eitų į Ispaniją ginti krik
ščionybę ? Juk tai/ absurdas! 
Austrijos kardinolas Iniceris 
įsakė savo vyskupijos bažny
čioms skambinti varpais ir at
laikyti speciales pamaldas už 
Hitlerio sveikatą—už to fašis
to sveikatą, kuris atėmė pas
kutinę laisvę iš Austrijos ka
talikų, kaip ir iš visos jos liau
dies.

Kaip ir dabar čionai Ame
rikoj ir kitur, pradėjus dar
bininkams organizuotis į ge
resnes unijas, kad išsikovojus 
didesnį duonos kąsnį, geresnę 
ateitį, tai katalikų dvasiškija 
tokį darbininkų judėjimą ap
šaukia komunizmu ir kviečia 
visus pasaulio katalikus į kovą

prieš tą darbininkų vienijimą
si.

Todėl dabai’ laisvamaniams 
ir yra geriausia proga. Jei
gu mes būtume gerai susior
ganizavę, mes lengvai galėtu- 

numaskuoti tuos fašistų
talkininkus katalikų akyse ir 
išvestume katalikus iš to jų 
užburto rato, į kovas už jų 
pačių kasdieninius reikalus ir 
prieš 'fašizmą.
Jau Turime Gerą Pradžią

Pereitą gruodžio mėnesį, 
Chicagos laisvamanių pasidar
bavimu, tapo sušauktas lais
vamanių suvažiavimas Chica- 
goj, kuriame tapo iš naujo ir 
ant naujų pamatų suorgani
zuota Amerikos Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros 
Draugija. Suvažiavimas savo 
rezoliucijose patiekė naujus 
gerus planus ateities darbuo
tei ir pagamino atatinkamą 
konstituciją, šį pavasarį išlei
do puikų žurnalą “Laisvama
nis,” kuriame telpa daug ge
rų raštų, suvažiavimo rezoliu
cijos ir draugijos įstatai, žur
nalo gerumą liudija ir tas, 
kad prisiėjo daryti antrą lai
dą. Dabar gauname gerą pa
ramą ir nuo Lietuvos draugų 
laisvamanių. Jie, apart “Lais
vosios Minties,” leidžia dau
gybę brošiūraičių, kurios gy
vais faktais nušviečia visas 
klastas.

Trumpai sakant, jau turi
me gerą pradžią, gerą funda
mentą, ant kurio galime išbu- 
davoti stiprią laisvamanių or
ganizaciją. Dabar ko reikia, 
tai visų kolonijų laisvama
niams imtis už darbo ir tver
ti Amerikos Lietuviu Laisva
manių Etinės Kultūros Drau
gijos kuopas. Kol kas įstoji
mas į draugiją 25c, metinė 
mokestis 50c. Pirmučiausiai 
turėtų pradėti darbuotis Penn- 
sylvanijos ir Naujosios Angli
jos draugai laisvamaniai, nes 
čionai buvo visa “šliuptarnių” 
tvirtovė. z

Dėl platesnių informacijų 
reikia kreiptis prie draugijos 
centro: A. L. L. E. K. D. 
Centro Komitetas, 10413 S. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.

J. N. Simans, O. D.

LOST CREEK, PA.
Iš Lietuvių Demokratų Kliubo 

Susirinkimo
Susirinkimas įvyko 11 d. 

October, 7:30 valandą vakare, 
Sweets Hall, kampas Main ir 
Lloyd gatvių. Susirinkimo ve
dėju buvo jaunas ir energin
gas žmogus Bolley Overa, sū
nus drg. Overaitienės, nenuil
stančios darbuotojos lietuvių 
judėjime. Turiu tiek pasakyti, 
kad labai yra naudinga lanky
ti tie susirinkimai, todėl, kad 
niekur negali tiek lietuvių jau
nimo matyti, kaip lietuvių de
mokratų kliubo susirinkimuo
se. Vienas iš svarbiausių, tai 
kad tie jaunieji lietuviai dar
bininkai stengiasi lietuviškai 
kalbėti susirinkime, bando bū
ti labai draugiški, o kas šian
dien yra svarbiausia, tai drau
giškumas palaikyti jaunųjų 
tarpe. Minėtame susirinkime 
lankėsi ir kongresmanas James 
Geidėja iš Coaldale, Pa., kuris 
gana gerą prakalbą pasakė, 
nurodydamas skirtumą tarpe 
republikonų ir demokratų. Tai
gi, svarbu labai yra lankytis 
tuose susirinkimuose todėl, kad 
jaunieji ir senieji darbininkai 
labai tėmija, ką “L-vės” skai
tytojai kalba ir kokius planus 
duoda ir su viskuo sutinka ir 
labai pagerbia. Dabarties mi
nėtas kliubas turi išrinkęs iš 
progresyvių komisiją iš S. 
Kuzmicko ir K. Naravo, su
rengimui prakalbų. J. Pacaus- 
kas išrinktas darbuotis visais 
reikalais, kaipo garsintojas. 
Taigi, draugai “Laisvės” skai
tytojai tėmykite spaudą, lanky
kite Lietuvių Demokratų Kliu
bo susirinkimus, o svarbiausia, 
kaip atvažiuos “Laisvės” re
daktorius, tai paaiškins, už ką 
reikės balsuoti.

Užkviečia Komitetas.

(Tąsa iš 2-ro puslp.) 
auklėjime, o politinių srovių1 
dif erenci j aci j a populiarina; 
socialines problemas ir kelia! 
politinio savarankumo min-! 
tis. Čechoslovakai, gąlima' 
sakyti, buvo politiškai su-' 
brendę jau prieš karą ir, jei-! 
gu karo nebūt buvę, jie bū-1 
tų sau laisvę išsikovoję ir 
iš Austrijos imperijos. Tos 
kultūros palikimas iš anos 
kartos buvo paveldėtas ne
priklausomosios Čechoslova- 
kijos po karo ir atskirų kul
tūros šakų darbininkų nuo
pelnai yra plačiai žinomi ir 
užu Čėchijoš ribų. Rašytojų 
vardai: Herites, broliai Ča- 
pekai, Čapek—Chod, Hašek, 
Šramek, Dyk, Kukučin, Je- 
sensky, Hurban, Horvath, 
Hilbert ir kitų yra žinomi 
ir Europos literatūrai. Pra
gos tautinis cechų teatras 
jau buvo žymus ir prieš ka
rą, o dabar yra vienas ge
riausiųjų teatrų Europoje, 
Čechų muzika, vedanti savo 
tradicijas dar nuo 1348 m., 
nuo Smetanos, Dvoržako, 
Fibicho ir Kovaržovičo lai
kų čechų kompozitorių var
dus įrašė ir Europos muzi
kos istorijon. Čechų liaudies 
meliodijų k o m p o zitoriai : 
Janaček, Bella, Figuš—Bys- 
try, Moyzes, Trnavsky ir 
kiti puikiai kultyvuoja liau
dies dainas, spėjusias pa
garsėti Europoje. Visos kul
tūros srityse cechai pasi
reiškė gabia, sumania, pil
na inicijatyvos tauta, galin
čia varžytis su bet kuria se-
nos kultūros tauta Europo
je.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to ba consumed 
on the premises.

PETROS COCKOROS 
d-b-a Pete Strand’s Tavern

2423 Avenue U Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2780 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ
Penn Bar & Grill

247 Pennsylvania Ave. Brooklyn, N.. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
RL 2809 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to ba consumed 
on the premises.

OTTO JARENDT & CLARA JARENDT 
Norwood Palaeo

3138 Fulton St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2732 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3224 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MATTHEW MURPHY
3224 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

/

CHRONIŠKOS 
LIGOS -

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

i ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus- 

• mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
■ PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
i chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
/jums .išaiškinta. /

X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 
Tyrimai Atliekami 

Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

i9'A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
9 A. M. iki 3 P. M.

I

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

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

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

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

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

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

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Ją galite nusipirkti iš “Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite: ’

LAISVĖ
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

GARSINKITEŠ "LAISVĖJE"

e 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

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

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

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam 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.
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REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys moteriškei 

prie nedidelės šeimos. Prašome pra
nešti laišku: 427 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y. (244-246)

Suteikiam* Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninią pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

> ^GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Eūropisko 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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi arba trys 

kambariai su visais įtaisymais, ga
ru šildomi, karštas 
Keturi kambariai
tarp $30-$28, trys kambariai $25- 
$24. Del daugiau informacijų krei
pkitės po numeriu 677 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (242-247)

Brooklyn “Laisvės” Name

Antradienis, Spalių 18, 1938

New Wtawžžjg0zfe2lnks
GRAŽUS DAINŲ VAKARAS

Pereito sekmadienio vaka
re, Ukrainą Salėje, Brookly
ne, teko gėrėtis gražių dainų 
programa. 
Meno 
tetas, 
niai.

tenge Lietuvių 
Sąjungos Centro Komi- 
Publikos buvo viduti- 

Nuotaika labai draugiš-

Bangos Choras iš 
N. J. Jis gražiai 
keletą dainelių, va- 
Aldonai Klimaitei. 

numeriu 
Aidbalsiai. 
šmotus iš
motyvų — 

džium,”
Tykus buvo va-

buvo
Jie 

lietu
vei 
šir-

Programos pirmuoju nume
riu buvo 
Elizabeth, 
sudainavo 
dovaujant

Antruoju 
Brooklyn© 
davė keturis 
vių liaudies
džium, džium, 
mas žirgas,” “ 
karėlis” ir “Noriu miego” 
(su šokiu). Nors jų sudai
nuotos dainelės visos buvo ge
rai išpildytos, bet “širmas 
žirgas” žmonėms patiko ge
riausiai. ši liaudies komiška 
dainuška pataikė į klausovų 
ūpą, arba, kaip anglai sako, 
sudarė hit.

Po to sekė Choras Pirmyn, 
iš Great Necko. Greatneckie- 
čiai pasirodė gerai. Chorui 
Pirmyn vadovavo jo mokyto
jas Geo. Kazakevičius.

Drg. V. Bovinas pasakė tin
kamą kalbą apie veiklą meno 
srityje, nurodinėdamas, ko ir 
kaip siekia Lietuvių Meno 
Sąjunga.

Antruoju išėjimu Aid balsių 
ensemblis sudainavo “Komu- 
narą,” “Kalvių dainą,” “Ne, 
nei colio ne’tiduosim šalelės 
Sovietijos” ir “United front 
song” (su gestikuliacijomis). 
Pastaroji buvo įspūdingiausia 
ir labai patiko klausovams.

Gero įspūdžio darė New
ark© Sietynas. Ypatingai pu
blikai patiko daina iš op. “In
kvizicija.” •'

Daug plojimo iššaukė Aldo
nos Klimaitės sudainuotos “Oi 
tu vakarėli,” arijeta iš op. 
“failus daktaras” ir dar vie
na dainelė. Aldona yra mūsų 
publikos favorite (numylėti
nė).

Harmoningai sudainavo ke
letą dainų Brooklyno Aidas. 
Jam vadovavo Aldona Žilins
kaitė.

Įspūdingiausiu numeriu bu
vo paskutinis, Aidbalsių en- 
semblio trečias išstojimas. 
Ensembliečiai (4 vyrai ir 5 
merginos), gražiai kostiumuo
ti, davė 
“Kavos 
cho) ir 
(Robert
klausovai buvo taip sužavėti, 
jog nenorėjo Aidbalsius pa
leisti nuo estrados.

Aidbalsių sąstate ėmė daly- 
vumą šie asmenys: Barbora 
Bartašiūnaitė, Marytė Brown, 
Birutė Kalakauskaitė, Aldona 
Klimaitė, Aldona Žilinskaitė, 
Vytautas Brunza, Jonas Gry-

scenų ir dainų iš op. 
Kantata” (J. S. Ba- 
“Kornevilio Varpai” 
Planquette). Finalu

bas, Antanas Novikas ir Juo
zas Sukackas.

Aidbalsius sumokino ir jiems 
vadovavo B. šalinaitė.

Po koncerto sekė linksmus 
šokiai.

Teko matyti graži repre
zentacija mūsų kaimyniškų 
kolonijų — Great Necko, Eli- 
zabetho, Newarko ir kitų.

Draugė Adelė Rainienė rū
pestingai penėjo alkanus, o d. 
Varaškevičius su N. Pakalniš
kiu girdė trokštančius.

Pramogų Rengėjams
Lietuvių Liaudies Teatras 

ruošia statyt scenoj gražų 
veikalą “Mirtų Vainiką,” 
gruodžio 3 ir 4 dienomis, 
Ukrainų Svetainėj, 101 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Todėl prašome organizaci
jų ir kitų pramogų rengėjų 
nerengti savo parengimų mi
nėtomis dienomis (gruodžio 3- 
ir 4 dienomis). Veikalas yra 
labai gražus, režisuoja J. Ka- 
čergius. Vaidylos visi geri. 
Visi ruoškitės šį veikalą pa
matyti.

Spalių 14 d. Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo patalpo
je įvyko Amerikos Darbo Par
tijos 14 A. D. lietuvių skyriaus 
narių susirinkimas. Pats susi
rinkimas buvo gana gyvas ir 
konstruktyvis, tik neskaitlin
gas dalyviais. Organizacija, 
kuri skaito narius šimtais, su
sirinkimus turi su labai mi- 
zernu skaičium. Blogas reiš
kinys...

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas Antanas Bubnis, 
iššaukdamas valdybos narius 
ir įvairias komisijas išduoti 
raportus iš įvairių nuveiktų 
ir veikiamų organizacinių dar
bų.

Nežiūrint, kiek skyriaus val
dyba rūpestingai ir daug dir
ba, bet kuomet kiti organi
zacijos nariai serga tinginio 
bei apsileidimo liga, tai dar
bas neina 
retų eiti.

Antanas 
davė platų
Partijos valstijos komiteto ir 
atstovų suvažiavimo. Suvažia
vimai buvę konstruktyvūs ir 
entuziastiški. Jis nusiskundė, 
kad lietuvių skyriaus nariai 
jam ir skyriaus valdybai nie
ko negelbsti darbe. Tas esą 
atima ūpą ir valdybai.

Jo raportas buvo 
su džiaugsmu.

Davė gerų bruožų 
Partijos suvažiavimo

Linkus (jaunasis) 
raportą iš Darbo

priimtas

iš Darbo 
ir Anta-

Dienraščio “Laisvės” Metinis

KONCERTAS
BROOKLYNE JAU ARTINASI

Bus

Lapkričio 13 November
Prašome tuojau įsigyti įžangos bilietus 

Įžanga 50c., 75c. ir $1.00

Koncertas bus toje pat priprastoje vietoje

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y

Programas prasidės 3 valandą po pietų.
Šokiai prasidės 7 vai. vakare.

nas Bubnis. Jis sakė, nors 
daugelyj konvencijų jam yra 
tekę dalyvauti, bet darbiečių 
jam patikusi geriausia.

Pikniko rengimo komisija 
pranešė, kad rengtas piknikas 
Dexter Parke davė deficito 
apie 60 dolerių. Komisija 
kaltino visus organizacijos na
rius ir pritarėjus už nedavimą 
kooperacijos.

Šis susirinkimas patarė sky
riaus komitetui kreiptis į vi
sus narius ir pritarėjus laiš
kais, sukviečiant juos į vieną 
praplėstą susirinkimą, kur 
būtų galima padidinti organi
zacijos netik skaičių, bet ir 
patį veikimą. Apie tokį susi
rinkimą bus pranešta ir spau
doj.

Prie skyriaus prisirašė 11 
naujų narių.

DP. LS. Koresp.

Theodore Kohowitz, 50 
tų amžiaus, gyveno po N. 
Lynch St., mirė sekmadienį, 
spalių 16 d., Kings County 
Ligoninėj. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, 19 d. spalių, Mt. 
Olivet kapinėse. Kūnas pa
šarvotas pas graborių J. Garš
va.

Anthony Gudzinskas, 66 m. 
amžiaus, gyveno po Nr. 158 
Rutledge St., mirė šeštadienį, 
spalių 15 d. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, spalių 19 d., šv. 
Jono kapinėse, 
votas namuose, 
tu antrašu.

Laidotuvėmis 
borius J. Garšva.

Didžiajame New Yorke 
registravo balsavimams 2,437,- 
270 piliečių. Tai rekordinė 
skaitlinė paprastiems rinki
mams, bet mažesnė už vėliau
siems prezidentiniams ir majo
ro rinkimams.

Tautininkų Bankietas iš 
Lietuvos Svečiams

dainavo p-lės Tamkiūtės vado
vaujamas ensamblis. Jis turi 
gerų balsų ir gražiai susimo- 
kinęs.

Publikos buvo apie šimtas 
asmenų; kai kurie atvykę iš 
New Jersey ir Long Island. 
ĮŠ Cleveland© atvykęs p-nas 
K. Karpius, fašistų laikraščio 
“Dirvos” redaktorius.

Rep.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA , 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Lietuvon 
N aru ši u i 
Lietuvos 
Krašto ”

taipgi iš
“Mūsų

K. Obolevičiui ir 
Lietuvos sugrįžu- 

pa-
Jį surengė 

Sąjungos

Sekmadienio vakarą, Cor
nish Arms viešbutyje, N. Y., 
įvyko grįžtančiam 
kariškiui majorui S. 
su žmona, 
atvykusiam 
redaktoriui 
nesenai iš
šiam ponui J. Valaičiui 
gerbt bankietas. 
Amerikos Lietuvių 
skyrius ir Tautininkų Kliubaš.

Bankiete dalyvavo lietuvių 
įvairių sriovių spaudos repor
teriai, atstovai, taipgi dikčiai 
biznierių, profesionalų, būre
lis šiaip publikos ir p-lės V. 
Tamkiūtės vadovaujamas en
samblis Lietuvos Daina, kuris 
pildė programą.

Bankietas prasidėjo apie 9 
vai. Po vakarienės p. Sagys 
atidarė programą, kuri tęsėsi 
iki 1 vai. po pusiaunakčio. 
Vakarui pirmininkavo dakta
ras Vencius.

Programa daugiausia susi
dėjo iš kalbų : anekdotiškų 
pasakojimų, linkėjimų majo
rui ir poniai Narušiams lai
mingos kelionės ir tt. Viso iš
šaukta kalbėt 19 asmenų ir, 
galop, tie, kuriem pagerbt 
rengta pramoga. P-nas Valai
tis pasakė ilgą prakalbą apie 
Lietuvos prekybą ir ūkį abel- 
nai. Majoras Narušis kalbė
jo trumpai: dėkojo amerikie
čiams lietuviams ir jų spau
dai už širdingą priėmimą. Sa
kėsi atvykęs ne kaip Lietuvos 
kariuomenės atstovas, bet as
meniškom pareigom, čion pra
mokęs amerikiečių paskubos 
ir mokinęsis atvirumo. P-nas 
Obolevičius taipgi kalbėjo 
trumpai, pažymėdamas, kad 
jis dar liksis Amerikoje ir 
bandys plačiau pažint Ameri
kos lietuvius ir jų gyvenimą.

Protarpiais keliais atvejais

Patmano Pasiūlymas Žalingas Farmeriam, Darbininkam, 
Vartotojam—Sako Sujungtų Krautuvių Vedėjai

Sujungtų krautuvių indus
trija su Great Atlantic & Pa
cific Tea Kompanija priešaky
je išėjo spaudon su ataka 
prieš pasiūlymą, kuris, jie sa
ko, yra “baudžiamasis ir dis
kriminacinis taksų bilius, tiks
liai pagamintas išstumt su
jungtas krautuves iš biznio.” 

Aiškindama, kad tuo ji gina 
vartotojų, farmerių ir darbi
ninkų interesus, sujungtų 
grosernių (grocery chain) or
ganizacija, turinti 11,752 
krautuves 39-se . valstijose, 
pradėjo savo veiklą, kada 
George L. Hartford, tarybos 
pirmininkas, ir John A. Hart
ford, A. & P. prezidentas, iš-

.. .........................  t ■ »—

Ponas John A. Hartford, 
A. & P. Prezidentas

siuntinėjo pranešimus 24 laik
raščiam New Yorke ir į 8 ki
tus miestus rytinėse valstijose. 
Jie žada vest spaudos kam
paniją po visą Ameriką.

Savo pareiškimuoe korpo
racija ako, kad bilius, kurį 
konerfesmanas Wright Pat-

man, Texas demokratas, žada 
įteikt sekamai kongreso sesi
jai, “dar dadetų veik milioną 
prie bedarbių, listo, prašalin
tų 30 nuošimčių visos farme- 
rių produktų išplatinimo ma
šinerijos Jungtinėse Valstijo
se ir prisidėtų prie pragyveni
mo brangumo rankpelniams.” 

Hartfordu ir jų kompanijos 
žingsnis pertraukiąs tylą, ku
rios kompanija prisilaikius 
per 79 metus kas liečia vi
suomenę ir privatiškus reika
lus. Jie maną, kad praveda
mas Patmano biliaus reikštų 
panaikinimą jų biznio ir kad 
jie del to nusprendė kreiptis 
į. visuomenę per spaudą ir tą 
darbą pavedė Carl Byor & 
Associates įstaigai. Jie tikisi, 
kad tas klausimas susilauks 
plačių diskusijų vartotojų ir 
kituose rateliuose ir tuo bū
du paveiks įvairių apylinkių 
kongresmanus balsuot prieš tą 
bilių.

Spaudos kampanijos vedė
jas Carl Byor sako, kad abu 
broliai Hartfordai išbuvę biz
nyje per 50 metų; samdą 85,- 
600 darbininkų, kurių virš 70 
nuošimčių išdirbę virš 10 me
tų ir nukentėtų, jei kompa
nija turėtų išeit iš biznio; vien 
pereitais metais išplatinę 
$881,700,000 vertės maisto su 
vieno nuošimčio pelnu, kas 
buvę taupinimu vartotojams; 
suima maisto produktus 
aštuonių milionų farmerių 
mų, kurios netektų savo 
miniams rinkos. Dėl visų 

iminėtų priežasčių A. & P. ir 
visi sujungtų krautuvių savi
ninkai esą priversti kovot 
prieš Patmano bilių, varžan
tį tos rūšies krautuvių teises.

Apg.

nuo 
šei-
ga-
virš

ALDLD 185 Kp. Nariams Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

jvyks kuo- 
Pradžia 8 

nariai kvie- 
nes gausite

Kurie dar

Kyburio svetainėj, 
pos susirinkimas, 
vai. vakare. Visi 
čiami dalyvauti, 
knygą “Ūkanas.” 
neužsimokeję už šiuos metus, 
pasistengkite užsimokėti, nes 
kitaip knygos negausite.

V. Paukštys.
(244-245)

John Conlon, Jamaica, nuvy
kęs pas savo tėvą į Seaford, 
L. L, ir nusižudęs monoxide 
gasu savo mašinoj.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas) 1

LIETUVIS GRABORIUS

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dienų ir nuo 7—8 vak.
NEDELIOMIS

Nuo 10 Iki 12 vai. iš. ryto
FLATBUSH OFISAS

2220 Avenue J
Kampas E. 23rd Street

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

MANHATTAN
LIQUOR STORE 

264 GRAND STREET 
(Kampas Roebling St.) 

Brooklyn, N. Y.

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

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Williamsburgh’e.

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

Reguliarė kaina yra $1.95

Didžiausias pasirinkimas visokių 
rūšių gėrimų.

Vlateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
£lius. 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.

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

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.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

c

FRANK DOMIKAITIS B
REST AURACIJ A I

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

NAUJIENA DEL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. 

Visas maistas geriausios rūšies.
KAINOS ŽEMOS

RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfcJE

: JOSEPH AŽYS
J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

corner Union Avenue

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

x (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. T

Telefonas EVergreen 7-1661




