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—Nenoriu tos vietos, nes 
esu įsivėlęs savo praktikoje 
iki ausų,—sakė daktaras.

Lenkų žandarai šaudo 
Lietuvos Policininkus

-■

V;

'*1
I

-i

Klaipėdos Seimelio Rinki
muose Vokietininkų Sąraše 
Įstatyti Teismo Bausti Ne- 

umanininkai

i

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Los Angeles, Calif., spal. 
20. — Packard automobilių 
kompanija žada priimt 12,- 
000 daugiau darbininkų.
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Krislai
Keliai Nežinomi...
Dr. J. S. Stanislovaitis 

Pasitraukė.
Jis Nenorėjo Ten Būti.
Po Aštuonerių Metų.
Verta Atžymėti.

Rašo R. Mizara

Vienas žmogus (iš Lietu- 
- vos) “Naujienose” rašo:

“Čechoslovakija ilgai SS 
SR nepripažino valstybe ir 
Čechoslovakija su SSSR jo
kių ryšių neturėjo, o dabar 
toji pati Čechoslovakija SS 
SR yra stipriausiai globo-. 
jama. Tikrai žmogaus ke
liai yra nežinomi, jie neiš
matuojami. ..”

Tai tiesa! Jei žmogus ne
užtenkamai apdairus, su
prantąs dalykus, tai jam ir 
sunku. Tas pats ir su vals
tybe.

Ilgą laiką čechoslovakija 
didžiausią viltį dėjo Franci- 
jos demokratijoj. Tačiau, 
kai atėjo pavojaus valanda, 
toji pati Franci ja Čechoslo- 
vakiją išdavė.

Tuo pačiu sykiu Čecho
slovakija ilgai neapkentė 
Sovietų Sąjungos, jos “ne
pripažino,” o betgi, kai atė
jo jai pavojus, tai tik viena 
Sovietų Sąjunga stovėjo su 
ja!

Vietinis fašistų laikraštis 
praneša, kad dr. J. S. Sta- 
nislovaitis pasitraukė iš 
SLA daktaro-kvotėjo vietos. 
Ir jis tuojau paskelbė, būk 
daktaras “negali ilgiau to
leruoti kai kurių SLA vir
šininkų akiplėšiškumo ir 
bendro fronto politikos SLA 
reikalais...”

Tai, žinoma, nesąmonė.
Jeigu tai tiesa, kad dr. 

Stanislovaitis iš ten pasi
traukė, tai jis tai padaręs 
kitais sumetimais.

Šių žodžių rašytojui teko 
kelbėtis su juo SLA reika
lais porą atvejų. Kartą, Wa
terbury, jis pareiškė labai 
nenorįs pasilikti SLA dak- 
taru-kvotėju, nes užimtas 
profesiniais reikalais.

Pereitą vasarą Scrantone, 
SLA seime, jis pakartojo tą

Tų garbingų sukaktuvių

to..—. .to..... . „...... .

Kad šiandien SLA virši
ninko pareigos eiti nėra len
gva,—aišku. Fašistai ne juo
kais ten pradėjo smalą virti. 
Ar jiems ilgai pavyks taip 
daiyti, sunku pasakyti.

Kadaise prez. Bagočius 
pasakė: kurie nenorite dar
buotis, traukitės iš kelio 
tiems, kurie nori. Bet argi 
fašistai to gražuoju klau
sys? !

Šį mėnesį sukanka lygiai 
aštuoneri metai nuo to, kaip 
įsikūrė Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas.

Kas turi kiek tiek atmin
ties, atsimena, kaip tuomet 
mūsų priešai rašė ir kalbėjo. 
Jie sakė, būk mes LDS ne- 
suorganizuosim. O jei su- 
organizuosim, tai nieko iš 
jo nebus.

Šiandien, po aštuonerių 
metų, visi mato, kurie buvo
me teisingi. LDS turi 8,000 
narių, virš ketvirtadalio mi- 
liono dolerių turto. Organi
zacija stipri, gražiai gyvuo
ja, su dideliu skaičiumi jau
nimo.

Lietuvos Valdžia Šaukia Savo Atstovus iš 
Užsienių; Svarsto “Reikalingas” Permai- 
nas Linkui “Tūlų” Kitų Valstybių

Hitleris Planuoja Išmainyt Klaipėdą bei Kitus Lietuvos 
Plotus ant “Lenkiško Koridoriaus”; Vokietijos ir 

Lenkijos Spauda Šėlsta prieš Lietuvą
Kaunas. — Lietuvos val

džia pašaukė savo atstovus 
iš Londono, Paryžiaus, Ber
lyno ir visų kitų Europos 
šalių tuojaus suvažiuot į 
Kauną. Smetonos valdžia 
tarsis su jais apie “tūlus pa
keitimus” Lietuvos politi
koj linkui “kai kurių” šalių. 
(Suprantama, jog Lietuvos 
valdžia pirmoj vietoj kalbė
sis su užsieniniais savo at
stovais apie permainas san- 
tikiuose su Vokietija ir 
Lenkija.)

Kad Hitleris taip lengvai 
(su Anglijos ir Francijos 
parama) laimėjo Muniche 
prieš Čechoslovakiją, tai ir 
Lietuva turėsianti keist savo 
nusiteikimą linkui “tūlų val
stybių,” kaip iš Kauno pra
nešama amerikinei spaudai.
RIKSMAI NAZIŲ IR LEN

KIJOS FAŠISTŲ PRIEŠ
LIETUVĄ

Berlin. — Vokietijos na
zių spauda vėl sujudo 
smerkt ir užsipuldinėt Lie
tuvą. O ta spauda politi
niais klausimais rašo taip, 
kaip liepia Hitlerio valdžia.

Vokietijos laikraščių pra
dėti šturmai prieš Čechoslo- 
yakiją metai atgal buvo 
“dvasinis” nazių prisirengi
mas draskyt Čechoslovakiją. 
Taip ir dabartiniai hitlerie- 
čių riksmai per spaudą iš
duoda jų planus prieš Lie
tuvą.

Lenkų laikraščiai, “įkvėp
ti” savo valdžios, taip pat 
kelia audrą prieš Lietuvą, 
turavodami Vokietijos na- 
ziams.

Lietuva Kaipo Hitlerio 
“Raktas”

Tais spaudos riksmais 
prieš Lietuvą naziai ir len
kai fašistai atidengia savo 
intencijas ypač kas liečia 
Klaipėdos kraštą,/kaip rašo 
berlyniškis N. Y. Times’o 
korespondentas, F. T. Bir- 
chall:

atžymėjimui, Brooklyno L. 
D.S. jaunimo .kuopa, spalių 
22 d., “Laisvės” salęje, ruo
šia gražų pažmonį. Be šo
kių ir kitko, ten bus rodo
ma judomieji paveikslai iš 
LDS Vl-tojo Seimo, kuris 
įvyko pereitą vasarą Pitts- 
burghe.

Prašome dalyvauti ne tik 
LDS narius, o ir pašalie

čius- , .

Hitleris Apdovanojo 
Lindberghą Medalium 
už Patarnavimą Naziam

Nazių Šnipai Klastavo Prez. Roosevelto 
Laiškus; Jais Planavo Išgaut Paslaptis 
Naujai Statomų USA Karinių Laivų

“Reikia atsimint, jog šioj 
naujoj kampanijoj prieš 
Lietuvą jinai yra laikoma 
raktu, kuriuom manoma iš
spręst klausimas vadinamo 
Lenkiško Koridoriaus. Klai
pėdos prieplauka arba pajū
rio ruožas greta Klaipėdos 
gerai galėtų būt išmainytas 
ant Danzigo, Gdynios ir 
Lenkiško Koridoriaus.”

(Tas “koridorius,” neva 
“bepusiškas” ruožas su Dan- 
zigu, eina per Vokietiją ir 
skiria Rytų Prūsiją nuo di
džiumos Vokietijos. Danzi
go valdžioj jau viešpatauja 
naziai 97 procentais, kaip 
sako hitlerininkai.

(Pagal šį pranešimą, ta
čiau, ne vien Klaipėda, bet 
visa Lietuva yra laikoma 
“raktu”, kurį Hitleris galė
siąs panaudot pervedant 
Lietuvos žemes Lenkijai 
mainais už Danzigo Korido
rių.)
Lietuva būk “Persekiojanti” 

Lenkus ir Vokiečius!
Lenkų valdžia per savo 

spaudą kaltina Lietuvą kaip 
“lenkų persekiotoją.” Vo
kietijos laikraščiai rėkauja, 
kad Lietuva “persekiojanti” 
vokiečius Klaipėdos krašte.

Vienas svarbiausių Berly
no laikraščių paskelbė di- 
d ž i a u s iu antgalviu, kad 
“Klaipėda Ginasi nuo Pri
spaudėjų.”

Danzigo nazių valdžios 
organas “Vorposten” kalti
na Lietuvą, kad jinai “vėl 
sulaužė savo prižadus.”

Numatoma, kad propa
ganda ir kurstymai prieš 
Lietuvą tolyn eis karštyn.

Klaipėda, spalio 18 d. — 
Klaipėdos vokietininkų są
raše naujam Seimeliui rink
ti pirmaisiais išstatyti trys 
neumanininkų (naziai) by
loje teismo bausti asmenys 
su susiaurintomis viešosio
mis teisėmis.

Roma, spalio 14 d.—Lie
tuvos krepšininkės nugalėjo 
francūzes 20:14, o spalio 16 
d. pralaimėjo lenkėms 21:24. 
Lietuva užėmė antrą vietą.

Berlin. — Jungtinių Vals
tijų ambasadorius H. R. 
Wilson savo rūme suruošė 
pokilį pagerbt amerikietį 
lakūną Lindberghą ir pasi
kvietė visą eilę aukštų Vo
kietijos valdininkų. Ir vos 
tik pokilis atsidarė, tuoj at- 
maršavo feldmaršalas H. 
Goering, Hitlerio oro laivy
no ministeris, ir užkabino 
Lindberghui medalių, vadi
namą “Vokiško Aro su 
žvaigžde Ordenas-Kryžius 
už Pasitarnavimus.”

Tai antras “aukščiausios 
garbės” ženklas iš dviejų 
Hitlerio ordenų, kurie duo
dami svetimšaliams už pasi
tarnavimus Vokietijai.

Valdžios Komisija Liepia Re
public Korp. Priimt Atgal 
Darban 5,000 Streikierių
Washington. — Republic 

Plieno korporacija turi pri
imt atgal darban 5,000 dar
bininkų, kurie buvo išmesti 
už dalyvavimą streikuose 
šešiuose tos korporacijos 
fabrikuose Ohio valstijoj 
1937 m. gegužėje. Taip pa
tvarkė valdiška Šalies Dar
bo Santikių Komisija. Sy
kiu jinai uždraudė šiai plie
no korporacijai daryt sker- 
spaines darbininkam, norin- 
tiem priklausyt bet kuriai 
darbo unijai. (Minimiem 
streikam vadovavo CIO uni
ja.)

Valdiška Darbo Komisija 
savo sprendime pažymi, jog 
Republic korporacija perse
kiojo darbininkus už uniji
nę veiklą. Komisija paliepė 
paleist iš darbo visus po to 
streiko priimtus naujus dar
bininkus, jeigu korporacija 
neturi dabar vietų visiem 
pirmesniem, pavarytiem 
streikus darbininkam.

(Tąsa ant 6-to puslp.)

Kaunas, spalio 13 d.—Ad
ministracijos linijos Aly
taus bare lenkų žandarai 
apšaudė Merkyje Lietuvos 
linijos pusėje meškeriojusį 
pasienio policininką Žeimį. 
Policininkas pasitraukė ne
sužeistas, bet jo laivelis 
peršautas. Tuo reikalu ve
dama kvota.

Praga, spal. 20.—Du šim
tai žydų badau'ja apkasuose 
tarp Čechoslovakijos res
publikos ir nazių užimto 
ruožo. Nazių jie bijo, o Če- 
choslovakija jų nepriima.

Vokietijos Šnipas Schleuter Atidarinėjo Jungtinių Valstijų 
Pašto Maišus Laive “Europa” ir Nusifotografavo 

Sovietų Sutartį su Bethlehem Plieno Kompanija
New York. — Federalia- 

me teisme, Hitlerio šnipas 
G. Rumrich, tikėdamasis 
lengvesnės bausmė, išdavi- 
nėja buvusius savo sėbrus 
ir sąmokslus su jais prieš 
Ameriką.—Vokietys Rum
rich pirmiau tarnavo Jung
tinių Valstijų armijoj ir pa'- 
siekė paoficierio laipsnio, 
bet paskui pabėgo iš tos tar
nybos.

Vienas skandališkų daly
kų, kuriuos Rumrich paro
dė teismui, tai buvo jo są
mokslas su kitais nazių šni
pais,—klastingai padirbinėt 
prezidento Roosevelto laiš
kus. ; .

Amerika savo naujuose 
kariniuose laivuose,.išvežio
jančiuose lėktuvus, turi ge
riausią įtaisą, kuris laips
niškai sustabdo greitumą 
lėktuvų, nusileidžiančių ant 
tų laivų; o Hitlerio valdžiai 
labai rūpėjo išgaut šis se
kretas. Bet kaip prie jo pri
eiti?—Šiam klausimui iš
spręst Rumrich sugalvojo 
sekamą klastą su Karlu 
Schleuteriu, kuris tarnavo 
neva kaip “reikmenų prižiū
rėtojas” Vokietijos laive 
“Europa”, bet tikrumoje 
darbavosi tik kaipo karinis 
Hitlerio šnipas prieš Ame
riką:

Rumrich iškirpo preziden
to Roosevelto laišką, ku- 
riuom jis protestavo Japo
nijai, kad jos lėktuvai bom
bardavo ir paskandino Ame
rikos karinį laivuką “Pa- 
nay” Yangtze upėj, Chini- 
joj. Tas Roosevelto laiškas 
buvo fotografiniai atspaus
dintas Amerikos laikraš
čiuose.

Karlui Schleuteriui ir 
Rumrichui pirmiausia rei
kėjo gaut formą lakšto- 
blankos, kurią naudoj ą 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas, rašydamas laiškus iš 
Baltojo Rūmo, taip pat ir 
forma Baltojo Rūmo kon- 
vertų. Schleuter nurodė 
Rumrichui, kad Baltojo Rū
mo laiškinius lakštus gali 
padirbt nazių šnipų agentū
ra Hamburge ir net nuko
pi juo t “specialį ženklą” nau
dojamą tokiuose lakštuose; 
tik reikią pasiųst iškarpą 
su prez. Roosevelto protesto 
laišku tenai. O Hamburge 
bus padirbta 50 prezidenti
nių laiškų blankų lygiai to
kio dydžio, su visai tokiomis 
raidėmis ir kitomis smulk-

menomis, kaip Baltojo 
mo tikrose laiškų blankose.

Kada bus iš Vokietijos 
gauta tos blankos, tai Rum
rich su kitais nazių šnipais 
parašys prezidento Roose
velto vardu laišką ir suklas- 
tuos jo parašą. Vienas tų 
padirbtų laiškų bus pasiųs
tas valdininkui Amerikos 
karo laivyno, galvai naujų 
karo laivų statymo. Kitas 
suklastuotas neva
Roosevelto laiškas galima 
bus parodyt tam valdinin
kui, kaipo įgaliojimas, kad 
jis duotų Hitlerio agentui 
planus statomųjų “Enter
prise” ir “Yorktown”, nau
jo viškiausių Amerikos ka
rinių laivų lėktuvams išve
žioti.

Rumrichas siuntė Roose
velto protesto laiško Japoni
jai laikraštinę kopiją ne 
tiesiog į Hamburgą Sander- 
sui, galvai šniukštinėjimų 
prieš Ameriką, ale per Hit
lerio šnipę, neva “plaukų 
raityto ją” Dundee mieste, 
Škotijoj; bet Škotijos-Angli- 
jos paštas atidarė tą siun
tinį, nufotografavo ir jo ko
piją atsiuntę Amerikos val
džiai.
Nusifotografavo Sovietų 
Sutartį su Bethlehem Plieno 

Kompanija
Vyriausias Hitlerio šni

pas “Europa” laive, Schleu
ter gyrėsi Rumrichui, kad 
jis lengvai atidarinėjąs Am
erikos pašto maišus ir iš 
laiškų jame sužinąs naudin
gas Vokietijai paslaptis. 
Rumrich išreiškė abejonę; 
tada Schleuter liepė Vokie
tijos šnipei Johannai Hoff
mann parodyt fotostatiškus 
paveikslus, kuriuos Schleu
ter nutraukė tame laive nuo 
laiškų; ir Johanna parodė 
tokias kopijas sutarčių, ku
rias Sovietų vyriausybė pa
darė su amerikine Bethle
hem Plieno kompanija. Taip 
Schleuter pavogė smulkme
niškus planus mašinerijos, 
kurią Sovietai užsakė šiai 
kompanijai. Fotografiškai 
nukopijavęs reikalingus na
ziam dokumentus; Schleuter 
atgal ,dėjo juos į konvertus 
ir užlipino toliau keliaut 
pašto keliais. — Johanna 
Hoffmann yra viena iš da
bar teisiamų nazių šnipų.

Kitas dabar teisiamųjų 
Hitlerio šnipų yra Erich 
Glaser, gimęs Vokietijoj ir

taip pat tarnavęs Amerikos 
armijoj, Panamos kanalo 
srityje sykiu su Rumrichu.

“Z” Slaptraštis ;
Rumrichas gavo iš Glase- 

rio slaptraštį Z. Šis slapt
raštis buvo Amerikoj nau
dojamas s u s i ž i nojimams 
tarp Jungtinių Valstijų ka
ro laivyno, pakrančių ka- 
nuolių batarejų ir orlaivių. 
Glaser jį šnipiškai išvogė, 
bet pats jo nesuprato.

Ne tik Rumrich buvo Hit
lerio pasamdytas šnipinėt 
prieš Ameriką, bet jis pa
siūlė ir savo brolį studentą 
Pragoj,, Čechoslovakijoj, į 
šnipus Vokietijai. Rumricho 
brolį tada aplankė Schleuter 
ir Johanna Hoffmann ir pa
tvarkė, kad jis įstotų į Če
choslovakijos K o m u n istų 
Partiją; taip jis ir padarė. 
Tatai buvo reikalinga su
žinot naziam, ką revoliuci
nis Čechoslovakijos darbi
ninkų judėjimas planuoja 
daryt, kuomet Hitleris už
pultų tą šalį. *

žmogžudiškas Planas
R u m r i ch dabartiniame 

teisme taip pat išdavė savo 
planus su kitais naziais pa- 
grobt Amerikos pulkininką 
Egliną, tvirtovių viršininką 
New Yorko srity j, nusivy- 
liot jį į Kotelį McAlpin, iš
plėšt iš jo planus tvirtovių, 
tada nužudyt jį ir suverst 
kaičią ant “komunistų.”

Rumrichas pakliuvo tada, 
kai jis, persistaty damas 
Amerikos Valstybės “antri
ninku ministeriu,” per tele
foną pareikalavo 50 paspor- 
tų blankų. Nazių šnipai bū
tų naudoję tas blankas ypač 
p a d i r b inėjimui pasportų 
Hitlerio agentam siunčia
miem į Sovietų Sąjungą.

Glaser, Rumrich ir Schle
uter taip pat teiravosi, ko
kie vokiškos kilmės oficie* 
riai tarnauja Amerikos lai
vyne; tikėjosi, kad galima 
būtų lengviau juos prikalbėt 
šnipinėt Vokietijos naudai. 
Rumrich parašė ir laišką^ 
vienam Amerikos laivyno 
paoficieriui Brown’ui, siūly
damas “lengvą uždarbį”; 
bet Brownas jam neatsake, 
matyt, perdavė tą laišką lai
vyno vyriausybei.

ANGLAI IšBOMBARDA- 
VĘ ARABUS

Jeruzalė, spal. 20. — An
glų kariuomenė išbombar- 
davo arabus sukilėlius iš Je
ruzalės Senojo Miesto ir su
ėmė 300 arabų.

ORAS
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Šiandien dalinai apsiniau- \ 
kę.—N. Y. Oro Biuras.
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Dėl Karo Stovio Nuėmimo
Klaipėdoj
' Klaipėdoj (tas pats, sakoma, padaryta 
ir visoj Lietuvoj) smetoniškasis Lietu
vos seimas nutarė panaikinti karo stovį 
ir vietoj jo, pavesti diktatorišką galią 
vidaus reikalų ministeriui ir Klaipėdos 
krašto gubernatoriui. Jie turės neribo
jamą galią daryti savotiškus patvarky
mus, panašiai, kaip iki šiol darė karo 
komendantai.

Aišku, tos rūšies atmaina nieko gero 
Lietuvos žmonėms nežada, kadangi pilie
čiui nesvarbu, keno bizūnas jį smogs: 
karo komendanto ar gubernatoriaus, bei 
vidaus reikalų ministerio.

Klaipėdiečiai jau senai reikalavo nu
imti karo stovį Klaipėdoj. Matyt, Sme
tonos valdžia ir bando prie tų reikalavi
mų taikytis. Bet kas gi tuomi bus at
siekta? Nieko gero, nieko teigiamo.

Jau net ir Chicagos “Draugas” mano, 
kad iš to nieko gero neišeis. Jo žodžiais:

Lietuvos vyriausybei reikia ne šunke
liais vaikščioti, bet eiti tiesiog prie tikslo. 
Reiktų ne tik Klaipėdos krašte, bet visoj 
Lietuvoj Įvesti normalę demokratinę tvar- 

. ką. Tuo būdu Į valstybės darbą būtų 
• įtraukta visos geriausios tautos jėgos, ku

rių nemažai reikia ir Klaipėdos kraštui. 
Ligšiol, kaip esame nekartą girdėję, tau
tininkų vyriausybė siunčia į Klaipėdą to
kius valdininkus, kurie tik gėdą daro Lie
tuvai, kurie dirba ne tiek valstybės gero
vei, kiek savo. Tokie valdininkai karje
ristai santykių su vietos žmonėmis negali 
pagerinti. Į tokį kraštą vyriausybė turė
tų siųsti geriausius, kultūringiausius ir do
riausius valdininkus. .
Toliau “Draugas” prideda:

Klaipėdos krašte yra daug priešvalsty
binio elemento. Kai kas mano, kad be 
diktatūros jis negali būti suvaldytas. Taip 
manyti yra klaida. Prie demokratinės 
tvarkos valstybė yra saugesnė, jos priešai 
geriau ir greičiau suvaldomi, nes bau
džiamieji organai teisia ir baudžia ne vie
no ar kelių žmonių, bet visos valstybės 
vardu.
Pasakyta gan teisingai. Smetona, be 

abejo, šito pasakymo neklausys, jei šis 
pasakymas nebus paremtas darbais. 
Žmonės, besisuką aplink “Draugą”, to
dėl, turėtų dėti dideliausių pastangų mo
bilizuoti Amerikos lietuvius už tai, kad 
jie skelbtų savo masinius reikalavimus 
atsteigti demokratinę santvarką Lietu
voj. Anksčiau ar vėliau demokratija Lie
tuvoj. visvien bus atsteigta, bet tam rei
kalingas darbas jau dabar.

Kodėl gi lietuviški trockistai šitaip 
rašo? Ogi todėl, kad jiem rūpi, diskre
dituojant komunistus, podraug diskre
dituoti ir Negrino vyriausybę. Argi fa
šistai rašo nepanašiai? Paimkit bile fa
šistų laikraštį; kiekvienas jų sakys, kad 
Ispanijos respubliką valdo komunistai. 
Panašiai daro ir dešinieji katalikų 'šulai. 
Na, tai kodėl lietuviški trockistai jų ne
gali pasekti?!

Mus dar stebina tas, kad trockistai 
nepradeda šaukti, kad dėka komunistų 
suokalbiui šiandien New Yorke yra tei
siami fašistų šnipai.

Klajoja
Brooklyno lietuviškų trockistų laikraš

tis (pereitos savaitės laidoj) išpliaškino 
didelėm raidėm:

“Nežmoniškas Ispanijos Komudistų 
Suokalbis Prieš POUM.”

Toliau, “žinioje,” rašoma apie Barce- 
lonoj teisiamus trockistus, POUM orga
nizacijos narius, prieš kuriuos, girdi, ko
munistai padarę suokalbį...

Nepaisant kas ką kur padarys, troc- 
kistai visuomet bandys apjuodinti komu
nistus arba Sovietų Sąjungą. Šiuo atsiti
kimu jie varo, taip sakant, tą pačią, savo 
liniją.

Tačiau, protaująs žmogus puikiai su
pranta, kad šiandien Ispanijos respubli
ką valdo ne komunistai. Ten valdžią dau
gumoj sudaro socialistai ir liberalai. Ži
noma, jų žinioje yra ir trockistai, kurie 
šiuo tarpu teisiami kaipo fašistų agentai.

Kalbant Apie Uždarymą 
“Kramelių”

Nereikia nei aiškinti, kad randasi 
žmonių, kurie, išgirdę bile kur žodį prieš 
komunistus, tuojau pradeda bliauti: “žiū
rėkit, koki komunistai nedori!”

Panašiai atsitiko ir šiomis dienomis.
Kaip žinia, New Yorko valstijos ko

munistai ištraukė visus savo kandidatus 
(išskiriant L Amterio, kuris kandidatuo
ja j kongresmanus “at large”) ir pataria 
balsuoti už pažangiuosius žmones, kan
didatuojančius Amerikos Darbo Parti
jos, republikonų ir demokratų partijos 
sąrašuose. Kitais žodžiais, jie pataria sa
vo pasekėjams balsuot už tuos, kurie sto
ja su Naujaja Dalyba, kuriems rūpi ben
dri Amerikos žmonių reikalai.

Tuojau po to reakcininkai pradėjo 
rėkti: girdi, komunistai ištraukia savo 
kandidatus iš visos eilės valdviečių, to
dėl jie balsuosią už darbiečius ir demo
kratus. Nenorėdamas duoti reakcinin
kams progos padaryti išvadą, kad jis, 
Lehmanas, yra komunistas, jis išleido pa
reiškimą, jog jis neprašąs komunistų bal
sų ir nenorįs jų. Jis, vadinasi, nori at
mušti reakcininkų argumentus, būk jis 
komunistas. Panašiai padarė ir ADP vie
nas žmogus. Panašiai kadaise padarė ir 
prez. Rooseveltas, nors reakcininkai vis
vien jį apšaukė komunistu.

Mes čia nesiimsime spręsti šiuo tarpu, 
ar tie žmonės padarė gerai, ar blogai. 
Jie padarė,—jų dalykas. Mums svarbu 
štai kas. Tuojau po to, fašistų “Vienybė” 
ir socialistų “Naujienos” pradėjo atakas 
ant komunistų (koks puikus susitari
mas!). Mes nenorime eiti su tais laikraš
čiais į polemikas dėl dalyko, kuris vi
siems, katrie turi šiek tiek sveiko senso, 
yra aiškus. Priminsime tūlus dalykus, 
taip sakant, praeinant. “Naujienos”, 
pav., paskelbė, kad jeigu taip, tai ko
munistai, girdi, turėtų “užsidaryti kro- 
melį.”

Į tai, mūsų nuomone, labai teisingai 
atsako “Vilnis”, pabrėždama:

Na, pažiūrėkime kam reiks užsidaryti 
kromelis :

Socialistų Partija iš viso turi apie 4,000 
narių, o Komunistų Partija vienam New 
Yorke 17,000.

Komunistų Partija Chicagoj turi 7,000 
narių, tai arti dvigubai to, kiek Socialistų 
Partija visoj šaly.

Pažvelgkime į lietuvius:
Lietuvių komunistų vien Chicagoj yra 

apie 300, o lietuvių socialistų visoj šalyj 
vargiai yra 100.

Kas liečia “Naujienas,” jos net ir tų 
socialistų neatstovauja.

Taigi, kai kam gali tekti užsidaryti 
kromelis.

Suprantama, p. Grigaitis turėtų reng
tis prie tų ceremonijų.

Kad taip bus, abejoti netenka. Juk 
kiekvienas socialistas turėtų žinoti, kad 
negražu vienai darbininkų partijai prieš 
kitą vartoti tuos “argumentus,” kuriuos 
išstato buržuazijos atstovai. Buržuazijos 
atstovas, nepaisant, kas jis būtų, visuo
met stengsis diskredituoti Komunistų 
Partiją ne todėl, kad ji komunistų, bet 
vyriausiai todėl, kad ji turi savo pro
gramoje socializmą. Na, ir akiregyj to, 
besivadinąs save socialistiniu laikraščiu, 
tuojau šoka ir pradeda pasitenkinančiai 
juoktis juoku, kuriuo gali juoktis bile 
ablavukas! Kam toks laikraštis tuomet 
tarnauja? Ar ne priešdarbininkiškiems 
interesams?!

Įdomu ir tai, kad fašistas Vitaitis ir 
socialistas Grigaitis, kai tik iškyla pro
ga pasakyti ką prieš komunistinį ju
dėjimą gražių gražiausiai susičiulba!

Girolamo Valenti, Italy Anti-Fašistų komiteto pir
mininkas, Įrodinėja kongresmanui Diesui italy fa

šistų pragaištingą darbą Amerikoj.

LIETUVOS ŽINIOS
ŠIAULIAI kėjo — įrodė patys žabotins

kininkai.
Minia Norėjo Nulinčiuot 

Padegėją

Rugsėjo 19 d. apie 24 vai. 
žaliukių g.- Nr. 1 kilo gaisras 
tūlos Dzingeliauskienės dar
žinėje, kurią padegė neblai
vus žentas Radavičius. Jis 
parėjo namo girtas, todėl 
Dzingeliauskienė trobon neįsi
leido ir liepė išsiblaivyti kie
me. Tada Radavičius už durų 
pagrasino: “Jei taip, tai po 
pusvalandžio iškepsit su visa 
lova!.. . ” ir netrukus sulieps
nojo ugnis, kuri sunaikino dar
žinę ir tvartą, o namus ugnia
gesiams pavyko išgelbėti. 
Nuostolių iš j viso padaryta 1,- 
300 litų. Susirinkusi minia pa
gavo padegėją ir gerokai jį 
apkūlė. Pagaliau sučiupo ir 
nešė įmesti į ugnį, bet polici
ja laiku įsikišo ir išgelbėjo 
padegėją nuo minios teismo. 
Teismo tardytojo įsakymu 
Radavičius besąlyginiai užda
rytas į kalėjimą.

Sudegė Prokuroro Ūkis

Rugsėjo 21 d. 10:30 vai. 
d., Verduliukų kaime, 6 km. 
nuo Šiaulių, užsidegė proku
roro padėjėjo Pranckūno ūkis, 
kuriame sudegė gyvenamas 
namas, tvartas ir dvi darži
nės su pašaru, ūkį valdė 
nuomininkas Kazlauskas, ku
riam gaisras padarė nuosto
lių apie 6,000 lt., o pačiam 
Pranckūnui—5,000 litų. Gaisro 
gesinti nuvyko Šiaulių miesto 
-ugniagesių viena mašina su 
dviem ugniagesiais, nes dau
giau ugniagesių nebuvo, todėl 
dviem kovoti su ugnimi bu
vo višai neįmanoma, juo la
biau, kad ir vandens gaisro 
vietoje stigo.. Gaisro priežas
tis neišaiškinta.

Žabotinskininkai Apkūlė 
Oponentą

Rugsėjo 23 d. 21 vai. Vil
niaus g. 132, vietos žabotins
kininkai sušaukė žydų susi
rinkimą, kuriame diskusavo 
apie žydų-arabų b,ūklę Pales
tinoje. Į susirinkimą jie pa
kvietė ir kairiųjų žydų atsto
vus būti oponentais. Vienas 
kviestas svetys' diskusijose 
ėmė aiškinti, kad nereikia 
kurstyti žydų darbo masių 
prieš tokias pat arabų darbo 
mases; o reikia ieškoti abiejų 
tautų proletarijato sugyveni
mo Palestinos valstybėje. Iš
girdę žodį “proletarijatas,” 
žabotinskininkai ėmė šaukti, 
kad tai esą Kominterno agen
to mintys ir, užmiršę tai, kad 
patys svečią buvo pakyietę, 
apstumdė jį ir išmetė pro du
ris. Smurtiškas svečio išmeti
mas pro duris buvo geriau
sias įrodymas, kad žabotinski
ninkai siekia savo idėjų ne ar
gumentais, bet... kumščiais. 
Svečiui ir įrodinėti to neberei

Vakaruškos su Šaudymais

Rugsėjo iš 23-24 d. naktį 
Lekėčių valsčiaus Altoniškių 
kaime pas J. Jarą buvo šei
myninės vakaruškos, į kurias 
prisirinko nemažai jaunimo. 
Kiek pašokus, daug kas iš 
kambario išėjo į kiemą. Kie
me vyrams bedainuojant, 22 
vai. Jonas Urbonas, išsitrau
kęs revolverį, paleido 5 šūvius 
į to paties kaimo gyventoją 
Br. Vaivodą. Br. Vaivodai 
vienas šūvis pataikė į pilvą, o 
antras į nugarą. Kulkos kiau
rai neperėjo, bet pasiliko vi
duriuose, o kitos trys nepatai
kė.

Skubiai apie įvykį buvo pra
nešta policijai, kuri tuojau te
lefonu norėjo iššaukti greitąją 
pagalbą, bet į provinciją nak
ties metu važiuoti atsisakė, 
tuomet buvo iššauktas taksi, 
kuris Br. Vaivodą su mažomis 
gyvybės žymėmis nuvežė į 
Kauno miesto ligoninę. Pil. 
Jonas Urbonas tarnavo pas to 
paties kaimo gyventoją miš
ko sargą Sutkų. Jis areštuo
tas. Manoma, kad šovė dėl 
asmeninio keršto.

g., kur apiplėšė Estijos pilie- 
tų Bucherienę Eleną, atvyku
sią į. Lietuvą aplankyti Kel
mėje savo sūnų. Bucherienei 
plėšikai smogė kietu daiktu į 
galvą, apsvaigino ją ir pasiė
mė ridikiulį su 17 litų, 20 
estiškų kronų ir 2 latais. At
sipeikėjusi, B. atėjo policijon 
pranešti apie įvykį, bet ji ma
žai ką galėjo policijai nuro
dyti. Tik visai netikėtai šį 
kartą plėšikai patys pateko p 
policijos rankas. Mat, plėšikai 
sugalvojo išsigerti ir užsuko į 
Rakausko restoraną. Įsigėrę, 
jie pakėl čia triukšmą ir bu-, 
vo išmesti. Tada jie. nuėjo į 
šaulių klubą, bet ir čia ėmė 
triukšmauti, šauliai triukšma
darius pristatė policijon, kur, 
asmens kratas metu, buvo rasti 
pas juos minėtos Estijos pilie
tės daiktai. Paaiškėjo, kad, 
abu plėšikai yra šiauliečiai: 
Petras Račkauskas, 18 metų 
amžiaus, gyvenąs Trakų g. 28 
nr., ir Jonas Kerberis, 22 mė
ty, gyvenąs Trakų g. 30 nr. 
Taigi, abu artimi kaimynai. 
Pas juos rastas ir įnagis už
puolamiems žmonėms svaigin
ti : tai yra ant susuktų vielų 
galo pririštas rusiškas svaras, 
apvyniotas stora oda. Kadan
gi plėšimai > buvo jau kelis 
kartus, tai jauniems plėšikams 
gręsia sunki bausmė.

Teisė Balsuoti

Smarkiai Senka Rekyvos 
Ežeras

Paskutiniuoju laiku pastebė
tas labai smarkus Rekyvos 
ežero sekimas, dėl kurio su
sidaro rimto pavojaus miesto 
savivaldybės elektros stočiai 
Bačiūnuose -netekti reikalingo 
vandens aukščio. Rekyvos 
ežero vanduo naudojamas žu
vų tvenkiniams, kuriuos že
mės ūkio ministerija išnuomo
ja kasmet privatiems asme
nims. Tie tvenkiniai kasmet 
sunaudoja apie 2 milijonus 
kubiškų metrų vandens, ir dėl 
to ežeras kasmet senka po 20 
centimetrų. Šiaulių miesto 
burmistras P. Linkevičius su
darė tuo reikalu specialę ko
misiją iš inž. Ramanausko, 
inž. Petraičio ir inž. Stulgins
kio, kuriems pavedė ežero nu- 
sekimo klausimą patyrinėti. 
Rugsėjo 26 d. komisija lankė
si pas tvenkinių nuomininką 
>p. Butkevičių, apžiūrėjo tven
kinius, Rekyvos ežerą ir elek
tros stotį. Manoma, kad teks 
kreiptis į žemės ūkio minis
teriją ir prašyti uždaryti 
tvenkinius arba žymiai suma
žinti jiems naudojamo van
dens kiekį.

Pagavo Ridikiulių Plėšikus

Paskutiniuoju laiku Šiau
liuose nežinomi plėšikai va
karais ėmė gatvėse užpuldinė
ti moteris ir atiminėti ridikiu- 
lius. Neperseniai buvo apiplėš
tos dvi moterys Trakų ir Da
riaus-Girėno g., o rugsėjo 25 
d. plėšikai įsidrąsino pasiro- 

’dyti jau ir centrinėje Vilniaus

Ilgiau per pusantro šimt
mečio po įkūrimo Jungtinių 
Valstijų, moterys neturėjo tei
sės balsuoti. Ir todėl šian
dien keistas dalykas, kad bū
relis moterų šiaurinėj dalyj 
New Yorko valstijos nesenai 
prašė, kad balsavimo teisės 
būtų atimtos nuo tų vyrų ir 
moterų, kurie dėl prasitęsu- 
sios bedarbės gauna pašalpos.

Šita organizacija vadinama 
“Women’s Rebellion,” ir ji 
argumentuoja, kad vienuoli
kos valstijų įstatymai sulaiko 
nuo balsavimo ubagus, ir ji 
sako, kad žmonės ant pašal
pos yra toki ubagai. Jos to
liau reikalauja, kad"* netik ke
liose valstijose, bet visoje ša
lyje, žmonės, kuriuos vieši pi
nigai užlaiko, būtų sulaikyti 
nuo balsavimo, nes žmonės, 
gaunantieji pašalpas, nėra 
liuosi balsuotojai, juos viso
kios politiškos intrygos spau
džia, if kad jų balsai, tiesio
giniai ar netiesioginiai, nu
pirkti.

“Women’s Rebellion” ati
darė visą tautą apimančią 
agitaciją, sulaikyti tokius 
žmones nuo balsavimo. Bet 
neilgai tas jų judėjimas plė
tojosi; tuoj visų Amerikos po
litiškoj partijų kalbėtojai tą 
pasiūlymą aštriai nupeikė.

Prezidentas Rooseveltas, pa- 
tėmydamas šitą judėjimą, sa
kė, kad tokis suvaržymas bū
tų toks pat protingas, kaip da
vimas balsavimo teisių tik vy
rams, kurie turi bakalaurų 
laipsnius.

Clayton E. Freeman, pirmi
ninkas New Jersey republiko
nų valstijinio komiteto, pa
reiškė “intenciją stoti prieš 
bile judėjimą, kuris bando 
įsteigti bjaurų principą, kad 
nuo biednų vyrų ir moterų 
ant pašalpos surašų bile ku
rioj valstijoj būtų atimta teisė 
balsuoti.”

Kiti žymūs žmonės sakė, 
jog kvaila lyginti žmones ant 
pašalpos su ubagais. Nėra jo
kios gėdos gauti pašalpos, nes 
žmonės šitame padėjime yra 
aukos ekonomiškų spėkų, ko 
jie negali kontroliuoti, ir jie 
ima pašalpas dėlto, kad jie 
negali rasti darbo. Pasiūly
mai sulaikyti žmones ant pa
šalpos nuo balsavimo nesutin
ka su demokratizmo dvasia.

Žmonių pasipriešinimas ši
tam planui buvo tokis aštrus, 
jog tas pasiūlymas niekad ne
pasieks valstijų legislatūrų, 
kurios, po Konstitucija, turi 
teisę spręsti, kas g'ali ir kafe

negali dalyvauti rinkimuose.
Kova Del Balsavimo Prasidėjo 

Kolonijališkose Dienose

Nėra stebėtina, jog vieša" 
nuomonė šioje šalyje taip 
vienšališkai atmetė net mintį 
atimti nuo vyrų ir moterų po 
ekonomišku prispaudimu, pi- 
lietystės privilegijas — teisę 
dalyvauti savo valdžioje per 
balsavimą.

Yra dvi teorijos kaslink bal
savimo. Viena yra, jog tai yra 
privilegija, valstijos duota as
meniui. Kita, kad nuo pra
džios Amerikos, balsavimas 
yra naturališkai įgimta teisė, 
kuri visiems žmonėms priguli.

Roger Williams, Rhode Is
lando kolonijos įsteigėjas, įve
dė universalį balsavimą, pasi
remdamas ant “žmonių natū
ralių teisių.” Beveik kiekvie
noj kolonijoj suvaržymai bu
vo toki, koki buvo Anglijoj. 

! Tik liuosininkai-savininkai ne
judamo turto galėjo balsuoti. 
Naujojoj Anglijoj, ypatingai 
Massachusetts valstijoj, įvesti 
tikėjimiški .suvaržymai. Be
veik visose kitose kolonijose 
nuo Rymo katalikų ir žydų, 
ir Naujojoj Anglijoj nuo kva- 
kerių balsavimo privilegija 
buvo atimta.

Tie suvaržymai veikė net 
po revoliucijos. 1787 m. bu
vo apie 150,000 rinkėjų iš 5,- 
000,000 gyventojų, kurie šian
dien galėtų pristatyti 700,000 
arba 1,000,000 balsuotojų.

Thomas Jeffersona^ buvo 
vienas iš Respublikos įsteigė
jų, kuris ragino praplėsti bal
savimą.

Prieš naminį karą beveik vi
si tikėjimiški suvaržymai ant 
balsuotojų buvo prašalinti. 
Lincolnas stovėjo už davimą 
visiems žmonėms lygių teisių.

Šiandien tik negrai sulaiky
ti nuo balsavimo nekurtose 
pietinėse valstijose. Tą daro 
ypatingai “apšvietos” ir kiti 
kvotimai. Nors nesutinka su 
15-tu Konstitucijos priedu, 
kuris duoda teisę Jungtinių 
Valstijų piliečiams balsuoti, 
bet laikyta, jog kiekviena 
valstija turi teisę priimti kva
lifikacijas balsuotojams. Ke
liose valstijose vis pasilieka 
kolonijališko turto suvaržy
mų pėdsakai apie balsavimą. 
Bet kaslink didžiumos Ameri
kos piliečių, balsavimo teisė 
yra jų brangus paveldėjimas 
ir juo gali naudotis visokių 
luomų vyrai ir moterys.

F. L. I. S.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Nesimatė spaudoje, ar prieš 
Hitlerio užpuolimą Čechoslo- 
vakijos valdžia padėjo Ispani
jos liaudiečiams? Ar buvo ce
chų savanorių, kurie buvo nu
vykę ir kariavo Ispanijoje 
prieš fašizmą?

Skaitytojas.

Atsakymas:
Mes irgi nežinome, ar Če- 

choslovakijos valdžia oficia
liai ir viešai rėmė Ispanijos 
liaudies valdžią, ar ne. Tačiau 
sakoma, kad čechoslovakijos 
fabrikuose darytų karo reik
menų nemažai patekdavo Is
panijos liaudies teritorijon.

Kas liečia cechus savano
rius, tai jų buvo nemažai— 
priskaitoma net iki dviejų 
tūkstančių. Jie pribuvo Ispani
jos žmonėms pagelbon labai 
anksti, dar lapkričio mėnesį 
1936 metų, ir padėjo atmušti 
Franco gaujas nuo Madrido. 
Buvo net sudarytas čechų tau
tos vado Masaryko vardu ba
talionas. Jis susidėjo iš čechų, 
lenkų ir vengrų. Nemažai če
chų savanorių kovojo eilėse 
Dimitrovo Bataliono.

šitoje Ispanijos liaudies ko
voje čechai kovotojai puikiai 
pasirodė.

Užprenumeruok Dienraštį * 
“Laisvę” Savo Draugams
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KODĖL BULGARAI SAVINASI DR-A 
JONĄ BASANAVIČIŲ

Atmintis velionio dr. Jo- venti į jos trečiąjį aukštą, 
no Basanavičiaus, lietuvių Jis buvo vedęs čechę iš Pra-
tautinio veikėjo - rašytojo, gos. Kada jis buvo sužeis- 
tebėra gerbiama Bulgarijoj, tas, dr. Basanavičius gavo 
Dr. Basanavičius toj šalyj trejeto mėnesių atostogas, 
ilgus metus gyveno ir tapo bet jo serganti žmona jam 
bulgarų tautos darbuoto-i labiau rūpėjo, negu jo pa
jum, kaipo jų senovės aiš- ties sveikata, ir jis sugrįžo 
kintojas, švietėjas ir gydy- daug anksčiau.
mo organizuoto jas. Basana
vičių, todėl, net savinasi 
bulgarai, Lomo miesto gy-' 
ventojai ir kiti.

Miestinis Lomo gydytojas 
dr. Kardžiev sako:

“Mano šventa pareiga pa
dėt surinkt kiek galint dau
giau žinių apie tą didįjį mū
sų Basanavičių. Aš manau, 
kad jis priklauso mums, bul
garams. Jis Bulgarijoj dir
bo 25 metus, ir jis tiek daug 
padarė mūsų kraštui, kad 
nedaug yra bulgarų, kurie 
būtų jį prašokę.

“Dr. Basanavičius buvo | 
mano pirmatakas ir sanito- 
rijos-sveikatnamio srityje ir 
archeologijoje (senovės da
lykų moksle). Aš jį tepažįs- i 
tų tik iš jo paliktų darbų 
knygose ir rinkiniuose. Ei
kime, aš jums parodysiu tą 
daugybę akmenų, iš kurių 
yra sudarytas vadovėlis se- ■ 
novės bulgarų kalbos skai
tymam: juose yra įrašyti 
vertingi graikų-romėnų lai
kų trumpi posakiai-mintys; 
dar yra mūsų muzėjujė ir, 
žiedas su trakiškais įrašais, 
kuriuos dr. Basanavičius iš
skaitė. Jis taip pat nurodė , 
mums (bulgarams), jog pa
slaptingi išmarginimai, iš
austi mūsų juostose, nėra 
tik šiaip pagražinimai; sa
ko, tai yra raštas užsilikęs 
iš senų laikų, ėjęs iš kartos 
į kartą, bet mums jau ne
perskaitomas.

“Dr. Basanavičius surin
ko daugybę bulgarų senovės 
liekanų-paminklų ir nusiun
tė juos muzejui Sofijos (ša
lies sostinės).

“Iš čia (Lome) likusių, 
nors jų ir nedaug jau bėra, 
aš stengiuosi įkurt Basana
vičiaus vardo muzejų Lo
me/’ sako to miesto gydyto
jas Kardžiev.

Dr. Kardžiev taip pat žo
dis žodin nusirašė įvairių 
Lomo gyventojų atsimini- 
mus-pasakojimus apie dr. 
Basanavičių ir rengiasi iš
leist platesnį jo gyvenimo ir 
veiklos aprašymą.

Bulgaro Felčeriaus 
Atsiminimai

“Dr. Basanavičius labai 
dažnai keliaudavo po aps
kritį ir lankydavo bulgarų 
kaimus. Su miestiečiais jis 
nelabai draugavosi ir nei
davo su jais gerti, bet su 
kaimiečiais ir studentais- 
mokiniais jis labai bendra
vo.”
Drg. Kapsuko Nuomone 

apie Basanavičiaus
Pasakas

Be i s t o riniai-literatinių 
darbų Lietuvoj, dr. Basana
vičius surinko kelias kny
gas lietuvių senoviškų pa
sakų, nurašydamas jas pa
čių žmonių kalba. Žymėtina, 
jog tas “Basanavičiaus Pa
sakas” labai vertino ir di
dysis lietuvių revoliucionie
rius a. a. Kapsukas-Micke- 
vičius. Būdamas Amerikoj, 
drg. Kapsukas, sueidamas 
pradinius laikraštininkus, 
patardavo jiem ne tik skai
tyt, bet ir perskaitinėt tas 
pasakas.—Tai šaltinis leng
vos, naturalės, vaizdingos 
žmonių kalbos, — sakydavo 
drg. Kapsukas. —J. C.

Kiek Reikia Šovinių Nu
kirst Vienam Lėktuvui
Apie pasaulinio karo pa

baigą vidutiniai reikėjo 
mušt 605 šūvius iš Ameri
kos priešorlaivinių kanuolių, 
kad nukirst vieną Vokieti
jos lėktuvą. Anglai ir fran- 
cūzai buvo prastesni prieš- 
orlaiviniai šauliai. Prancū
zai turėjo vidutiniai paleist 
3,200 šovinių, o anglai 1,500 
šovinių, kad numušt žemyn 
vieną kaizerio lėktuvą.

Dabar gi Jungtinių Vals
tijų priešorlaivinės kanuo- 
lės jau 12 sykių geriau pa
taiko j- tikslą ore, negu ta
da, kaip parodo paskutiniai 
manevrai. Suprantama, kad 
nešaudo tikrų lėktuvų: šū
vius taiko į dirbtinus tai- 
kyklius, vadinamus “ranko
vėmis.” Tos “rankovės” pri
kabintos ant ilgų virvių bei 
vielų prie skrendančių lėk
tuvų.

Lomo vaistinės felčerius, 
Anton K. Tričkov štai kaip 
atsimena d-rą Basanavičių:

“Aš buvau prie daktaro 
Basanavičiaus, kol jis gyve
no Lome, ir tik trumpą lai
ką buvau perdavęs, apie 
1885 m., vaistinės vadovavi
mą Kazackiui. Aš buvau su 
dr. Basanavičium, kai jis 
rūpinosi ir pastatė ligoninę 
Lome; ir tai buvo naujoviš- 
kiausia ir geriausiai įreng
ta ligoninė visoj Bulgarijoj 
tais laikais.

“Ligoninę pastačius, dr. 
Basanavičius persikėlė gy-

Tūkstančiai priešorlaivi
nių kulkų (po 3 colius sto
rio), iššautų į tokias “ran
koves,” parodė, kad dabar 
vidutiniai užtenka 50 šū
vių, idant pavojingai su
žeist lekiantį ore taikiklį 
12,000 iki 15,000 pėdų aukš
tumose.

Amerikos priešorlaivinė 
batareja turi keturias ka- 
nuoles, kurių kiekviena iš
šauna po 20 iki 25 kulkų per 
minutę. Taigi, sakoma, už
tektų pusės minutės nuskint 
priešo orlaivį.

—N. K.

JanHuss-4
Didysis cechų tikybos per

tvarkytojas - reformatorius 
buvo Jonas Hussas. Jis taip 
pat buvo narsus kovotojas 
už cechus kaipo tautą. Nes 
cechai jau ir tada, 14-me 
šimtmetyje, buvo vokiečių 
niekinami ir skriaudžiami.

Hussas, po palygint trum
po, bet veiklaus gyvenimo, 
buvo klastingai popiežiaus 
agentų sučiuptas ir gyvas 
sudegintas kaip eretikas 
1415 metais.

Jonas Hussas gimė tarp 
1369 ir 1373 m., Hussinec 
kaime, Čechijoj, kuri tada 
buvo vadinama Bohemija.— 
Keista, kad iki šiol nėra tik
rai žinoma, kuriais metais 
gimė toks žymus veikėjas.

Jo tėvai, neturtingi vals
tiečiai, varė Jonuką Hussą 
į kokį nors amatą, bet jis 
sakė norįs eit į kunigus. 
Kaipo vaikas, Jonukas ne
buvo pamaldus, o j kunigys
tę prašėsi, matyt, dviem su
metimais: daugiau pasimo- 
kint ir lengviau gyvent.

Baigęs Prahatiče mokyk
la, Hussas įstojo į Pragos 
Universitetą ir lankė teolo
gijos ir filosofijos pamokas.

Baigęs universitetą, Hus
sas neužilgo tapo jo profe
sorium, kiek vėliau teologi
jos skyriaus galva, o paskui 
ir universiteto rektorium 
(prezidentu).

Kaipo universiteto galva, 
jis bendravo §u cechais stu
dentais, o Pragos Uniyersi- 
tete vyravo vokiška dvasia.

Kada Hussas tapo kuni
gu, jis pernešė tautinę ce
chu dvasia į bažnyčia. Be
veik visi kunigai sakė pa
mokslus vokiškai, bet Hus
sas tik čechiškai. Tuomi jis 
sutraukė daug cechų jauni
mo Į savo Betlejaus bažnv- 
čią, ir jo vardas sparčiai ki
lo tarp cechų.

Čechijos valdovas tada 
buvo karalius Venčeslavas, 
arba Vencelis, kaip jis pa-- 
prastai vadinamas. Jis buvo 
vvresnysis sūnus Karolio 
Ketvirto, o šis buvo impe
ratorius “Šventosios Romos 
imperijos” (vokiškos).

Po tėvo mirties, Vencelis 
tapo išrinktas imperatorium 
1378 metais, bet po dvejeto 
metų Vencelis buvo nuspir
tas nuo imperijos sosto; ta
da jis vėl bko tik Čechijos- 
Bohemijos karalius.
Wycliff—Husso Mokytojas

Tai laikais jau siautė ko
vos tarp baudžiavinių dva- 
rininku-feodalu, iš vienos 
pusės, ir kylančios miestų 
buržuazijos, iš antros pu
sės. Karalius Vencelis, bū
damas imperatorium, palai
kydavo tai miestelėnus, tai 
feodalus ponus. Taip • ma
nevruodamas jis ir prarado 
imperatoriaus karūną.

Karaliaus Vencelio sesuo 
Ona ištekėjo už Anglijos 
karaliaus Richardo Antro; 
cechų didikai, todėl, pradėjo 
lankytis Anglijon ir siųst 
savo vaikus mokintis į An
glijos universitetus. Jie gi 
sugrįždami parsivežė raš
tus ir mintis Johno Wycliffo,

beeini Refc 
tai pirmojo tikybinio refor
matoriaus Anglijoj. (Wic- 
liff gyveno 1320-1384 m.)

Jonas Hussas susipažino 
su Wycliffo nuomonėmis tik 
po 1395 m. ir pradėjo jas 
skelbt. Husso talkininku ta
po Jeronimas Pragiškis, 
Anglijos Oxfordo Universi
teto auklėtinis. Jis taip pat 
buvo gyvas sudegintas kaip 
eretikas.

Wycliff gi štai ko moki
no:

Nereikia duot bažnyčiai 
dešimtinės (atseit, dešimtos 
dalies derliaus bei įplaukų); 
reikia apdėt mokesčiais- 
taksais ir bažnyčių turtus; 
popiežius nėra bažnyčios 
galva; kunigai turėtų būt 
vedę; duona ir vynas per 
mišias nepersimaino į kūną 
ir kraują; kunigai neturi 
galios atleist griekus-nuo- 
dėmes; pamaldos turi būt 
vedamos gimtąja žmonių 
kalba, ne lotyniškai; kiek
vienas gali aiškinti sau Bi
bliją kaip jis supranta, o 
ne taip, kaip kunigai sako; 
neleistina garbinti šventuo
sius paveikslus bei melstis 
jiems; tikintis žmogus gali 
“žinotis su dievu” tiesiogi
niai; čia nereikia kunigų 
tarpininkavimo; tikėk ir 
gyvenk taip, kaip sąžinė 
tau rodo, ir nepaisyk baž
nytinių dogmų.

Kol šitokių idėjų' skelbė
jas Wycliff, Anglijoj, bu
vo gyvas, Roma nieko ne
galėjo jam padaryti; užtat 
po 25 metų nuo Wycliffo 
mirties Roma -prakeikė jo 
mokslą ir liepė atkast ir su
degint jo kaulus.

Kunigystės Pirkėjai
Jonas Hussas per savo 

pamokslus ypač pliekė ka
talikų kunigijos išlepimą, 
godumą, apsileidimą, ištvir
kimą. Daugumas tų kunigų 
Čechijoj buvo vokiečiai, pir
kę bažnytines vietas už pi
nigus ir jie daugeriopai at
siimdavo iš žmonių visas lė
šas, kurias pasidarydavo 
bepirkdami kunigo “stoną”.

Pragos arkivyskupas iš 
pradžios pats norėjo taisyt 
kunigiją ir pasikvietė Hus
są talkon. Skaudūs jiem Hu
sso pamokslai sukėlė ant ko
jų visus Pragos dvasiškius. 
Jie puolėsi smerkti Hussą 
kaip kreivatikį, kuris, gir
di, jau stebuklus atmeta.

“Stebuklai”
Tuo laiku buvo išgarsėję 

“stebuklai” Wilsnacko pa
rapijoj; kunigai sakė, kad 
ten esą Kristaus kraujo la
šai, kurie gydą įvairias li
gas ir darą stebuklus.

Arkivyskupas pasiuntė 
Hussą ištirti tuos stebuk
lus; ir Hussas ištyrė ir pa
skelbė, * jog nėra ten jokio 
Kristaus kraujo, ir neįvy
ko jokių stebuklų, tik ku
nigai monija žmoųes ir 
traukia iš jų pinigus. Tada 
ir arkivyskupas uždraudė tą 
vietą laikyti stebuklinga.

Tačiaus Pragos dvasiški- 
ja taip sukilo, jog privertė 
arkivyskupą pašalint Hussą

iš synodo (tai yra, bažny
tinės tarybos) kaip krei
vatikį.

Nuverstasis Popiežius
Hussas atsisakė remt nu

verstąjį tuomet popiežių 
Grigalių Dvyliktą, ir už tai 
Pragos arkivyskupas už
draudė Hussui laikyti pa
maldas.

Tas popiežius buvo padė
jęs numest Čechų karalių 
Vęncelį nuo imperijos sos
to; tai Vencelis dar tebepy
ko ant ex-popiežiaus ir rė
mė Hussą prieš Grigalių ir 
arkivyskupą.

Universiteto Reforma
Šiuo tarpu buvo tautiniai 

pertvarkytas ir Pragos Uni
versitetas. Čechai profeso
riai gavo po tris balsus, o 
vokiečiai jau tik po vieną. 
—Pirmiau vokiečiai turėjo 
po tris balsus, o čechai po 
vieną.

Dėl tos permainos su- 
bruzdę, vokiečiai apleido 
Pragos Universitetą, o ce
chai vėl Hussą išrinko uni
versiteto prezidentu.

Žymėtina, kad visa Čechiš- 
koji dvasiški j a, daugiau ki
lus iš vargingesnio luomo, 
palaikė Hussą ir rėmė ka
raliaus Vencelio ir Husso 
padarytas permainas uni
versitete.

Naujas Popiežius
Nuverstam popiežiui Gri

galiui taip ir nepavyko at
griebti sosto. Jo vieton bu
vo išrinktas popiežius Alek
sandras Penktas. Buvęs Gri
galiaus rėmėjas, Pragos ar
kivyskupas tada susitaikė 
su popiežium Aleksandru. 
Šis gi pareikalavo išnai
kint Wycliffo-Husso erezi
ją. Karalius ir universite
tas palaikė Hussą, bet Pra
gos arkivyskupas sudegino 
Wycliffo ir Husso raštus ir 
atskyrė Hussą nuo katalikų 
bažnyčios (1410 m.).

Hussas, tačiau, nenusilei
do, ir savo Betlejaus bežny- 
čioj mokino žmones klau
syti “Dievo, o ne popie
žiaus.”

čechų Liaudis su Hussu
Už Hussą stojo beveik vi

sa čechų visuomenė; demon
stracijos, i š r e i š kiančios 
žmonių pritarimą Hussui, 
persirito per visą šalį.
“Griekų Atleidimo” Biznis

Kitas popiežius, Jonas 
Dvidešimt Trečias atsiuntė 
1412 m. savo agentą į Pra- 
gą pradavinėt atlaidus. Hu
ssas tuoj smarkiai išstojo 
prieš “griekų atleidimą” už 
pinigus. Čia Hussas pradė
jo jau visai atvirai skelbt 
mintis anglų reformato
riaus Wycliffo.

Už tai popiežius išbrau
kė Hussą iš katalikų tarpo, 
įsakė sugriauti Husso Bet
lejaus bažnyčią, ir uždrau
dė tikintiesiems priimt Hu
ssą į savo namus.

(Tąsa ant 4-to puslp.)

UŽŠALUSIOS
MONES IR

VIRSTA PRA-
CENTRAIS

Sovietų šiaurėje, Kola pu- 
siausalyje, šį mėnesį atida
ryta nauja didžiulė pramo
nė nikelio, gana brangaus 
metalo, reikalingo įvairiems 
industrijos darbams. O Kola 
pusiausalis guli šaltajame' 
ruože, kampe tarp Ledinio 
Vandenyno ir Baltųjų Ma-, 
rių (ne Baltijos Marių).

Kola pusiausalyje jau 
daugmeniškai nikelis kasa
mas iš gerai įrengtų kasyk
lų ir tirpdomas, valomas ir' 
apdirbamas m i 1 ž i n iškoje | 
naujoviškoj liejykloj.

Vos atsidarius tom įmo
nėm, jau dirba ten 40 tūks
tančių darbininkų; ir numa
toma, jog Sovietai gaus iš 
Kola pusiausalio tiek nike
lio, kad jiem daugiau visai 
nereiks dasipirkt šio meta
lo iš užsienių.

O carinė Rusija laikydavo 
Kolos pusiausalį niekam ne
naudingomis, užšalusiomis 
dykumomis!

Ne tik Kasyklos, bet ir 
žibalo šaltiniai

Sovietai dabar planuoja 
sukurt naujas pramones ir 
įvairiose kitose šaltose šiau
rės “dykumose”. Jie užtiko 
turtingus klodus anglies ir 
metalų ir žibalo versmes 
srityse kaimyniškose Ledi
niam Vandenynui.

Bet pirma negu bus ten 
atidaryta kasyklos ir žiba-

Nauja Rodyklė Kaipo 
Lėktuvų Persergėtoja

Kai lėktuvas skrenda, 
pryšakinės jo sparnų briau
nos būna aukščiau negu už
pakalinės. Taip lėktuvo 
sparnai stumia priekin ir 
dalį oro. O kai sparnai eina 
statesne kerte ir lėktuvas 
smarkiai skrenda, kartais 
taip pastumia oro sluoksnį, 
kad oras verpetais nulekia 
tolyn nuo lėktuvo kelio; ta
da lėktuvas atsiduria “tuš
tumoje”, ir staiga neria že
myn.

Gerai, jeigu lėktuvas būna 
bent dviejų trijų tūkstan
čių pėdų aukštyje; tada la
kūnas gali susigriebti ir su
valdyt savo mašiną. Bet jei
gu. nuo smarkaus skridimo, 
perstačia sparnų kerte oras 
aptuštėja priekyj lėktuvo 
už l‘00 ar net 1,000 pėdų nuo 
žemės, tada jau bloga: la
kūnas neturi gana laiko nei 
erdvės, kad galėtų išvairuot 
savo mašiną iš pavojaus. 
Taip dažnai ir tyška orlaivis 
į žemę, vandenį ar kur pa- 
puolę.

Tiesa, lėktuvai turi myte- 
rius, parodančius, kaip greit 
skrendama. Vairuotojas ga
li jaust, kokia kerte lėktu
vo sparnai orą rėžia. Bet to 
dar neužtenka. Nes oras 
mainosi, o kas vienokiame 
ore saugu, kitokiame gali 
būt pavojinga.

Persergėt apie gręsiantį 
pavojų nuo oro ištuštėjimo,

(Tąsa ant 4-to puslapio)

lo šaltiniai, reikia ten įvai
rių įrengimų ir pastatų. O 
kuras (aliejus, anglis) to-, 
kiose šaltose vietose yra bū
tinas reikmuo darbinin
kams ir specialistams, kurie 
dirbs tuos priruošiamuosius 
darbus.

Todėl Sovietų vyriausybė 
įpareigojo Arktikos (šaltųjų 
sričių) Institutą įrengt di
delius kuro sandėlius šiau
rės plotuose, kur nutarta 
atidaryti naująsias pramo
nes.

Arktikos Instituto vyriau
sias direktorius yra Petras 
širšov, narys garsiosios so
vietinės ekspedicijos į Šiau
rių Polių. Su širšovu ben
dradarbiauja Ivan Papin, 
tos ekspedicijos vadas, o da-. 
bar vice-pirmininkas Šiau
rių Jūrų Kelio Valdybos.

Lėktuvų Stotys ir 
Laivininkyste

Žibalo ir anglies sandėliai- 
bazės šiauriniame ruože 
taip pat reikalingi Sovietų 
laivams, plauki ojantiems 
Lediniu Vandenynu, ledlau
žiams ir orlaivių stovyk
loms. O ten bus statoma 
dar viena nauja didelė sto
tis lėktuvams, tam tyčia pri
taikytiems skraidyt tolimo
joj šiaurėj. Lėktuvai gi 
duos nurodymus garlai
viams, kada ir kur plaukt 
saugu, o kada ne, ir teiks 
pagelbos tiem laivam, ku
rie vis tiek būtų subraklin
ti ledų ar šiaip į nelaimę 
patektų.

Iššluot Ardytojus
Viena pradinė sąlyga 

tiem planam sėkmingai 
įvykdyt, tai iššluot laukan 
sabotažninkus — trockistus 
ir kitus slaptus Sovietų 
priešus: gadintojus, ardyto
jus, kenkėjus.

Tie gaivalai, įsiskverbę į 
vadovyliės vietai jau pada
rė daug žalos; tyčia išeik
vojo dideles sumas pinigų 
nieko nevertiems planam ir 
neva “tyrinėjimam,” trukdė 
reikalingus darbus, leido le
dam surakint ne tik pa
prastus laivus, bet ir ledlau
žius,—kaip parodo Ivan Pa- 
panin.

Šiauriniam Sovietų ruožui 
pramoniškai išvystyt, reika
linga pakelt laivininkystę 
Lediniam Vandenyne. Tuo 
tikslu Sovietai statys nau
jas ten prieplaukas ir di
dins laivų skaičių. Paskuti
niu laiku pastatė jau šešis 
naujus ledlaužius, o dar tris 
baigia statyti.

Taip tai atidaromas mil
žiniškas šaltasis Sovietų 
ruožas pramonei, kultūrai 
ir žmonių gerovei. —J. C.

Los Angeles, Calif. — Kai 
senas aukso mainierys Jim 
Watson netyčia nusipjovė 
sau du pirštus apskritu 
elektriniu pjūklu, jis kaltu 
ir plaktuku dailiai apkapo
jo likusius jų galiukus. 
Daktarai sako, kad tai buvo, 
tikrai vykusi operacija.



i

f

LAISVE

Hitlerio Šnipai Amerikos Teisme
gę labai aštrią cenzūrą, jie 
peržiūrėdavo laiškus, kuriuos 
iš Europos vežė Amerikon ir 
iš Amerikos Europon ir nu
traukdavo jų paveikslus.

Hitlerio šnipai dėjo pastan
gas išgauti visus dokumentus, 
susirašinėjimą, kurių tarpe 
buvo Sovietų Sąjungos, jos 
prekybos įstaigos Amtorgo ir 
Bethlehem Steel Co., kur ga
minama Sovietams tam tikri 
ginklai arba metalas gin
klams.

išmokėti Brooklyno Laivyno 
Stoties vienam darbininkui už 
tai, kad tas išdavė Vokieti- 
jai Sperry Gyroscope kompa
nijos pagamintus ęubmari- 
nams periskopus.

(Pabaiga rytoj)

manoma, 
doku-

Ameri-
tarna-

Teodore
Herbert

Pasta-

L Miv
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Kaip Pradėjo Šnipinėti?
Rumrich paduoda smulk

menas, kaip jis pradėjo šnipi
nėti. Jis perskaitė vokiečio 
W. Nicolai knygą apie Vokie
tijos šnipų darbą pereitame 
kare. Jam tas labai patiko; 
tat jis ir parašė į Vokietiją 
laišką pasisiūlydamas šnipinė
ti fašistams. Greitai jis ga
vo nuo tūlo Sanders atsaky
mą, kuriame griežtai įsakė vi
sus -laiškus, koki tik bus gauti, 
sunaikinti. Jam nazių šnipų 
departmentas tarpe kitko ra-

Lietuvos Gyvenimo 
Prašmatnybės

šių Dienų Savanoriai
Per savanorių kongresą Kau

no du žmonės stovėjo savo kier 
mo tarpvarty, žiūrėjo savano
rių eisenos ir taip šnekučiavo-

Įvyks Sekmadienį

Spalių 23, 1938

PRADŽIA 8 VAL. VAKARO
(Nesivėluokite, nes lygiai kaip 8 prasidės)

Programoj dalyvaus:

Brooklyn

—N.

Laisvės ir Jaunuomenės
Chorai
po vad. Isabella Yarmalavičiūtės

Adele Mickevičiūte

Aleksandras Vasiliauskas

Al. Vasiliauskas

4$^v ■■>

nuvyko į Konstanciją, tuo
jau buvo suimtas; jį ten 
kankino, teise ir pakišo jam 
44 kaltinimus. Hussui pasi- 
teisint visai neleido, ir spy
rė tik atsakyt “taip” ar 
“ne.”

Imperatorius Zigmuntas 
jau Husso neužstojo, ir po
piežiaus atstovai nepaisė 
imperatoriaus laiško, kuris 
buvo neva “užtikrinęs Hus
sui saugumą.” Taip Hussas 
ir tapo nusmerktas ir gyvas 
ant laužo sudegintas Kons
tancijoje, o jo pelenai su- 
berti į Rheino upę.

Bet po Husso nužudymo 
juo labiau išbujojo tauti- 
niai-religinis cechų hussitų 
judėjimas. —N.

NAUJA RODYKLĖ KAI
PO LĖKTUVŲ PERSER- 

GĖTOJA

Šių rodyklę išrado inži- Visašališkas Orlaivinių Pa-galįs išvengt kritimo dėl
minimos priežasties, nors jo nieriai Langley Orlaivinės tarimų Komitetas, 
mašina būtų ir gana žemai. Laboratorijos ir patikrino

So. Bostono Laisves Vyrų Grupes Pirmas

KONCERTAS

M. K. Bolys, Grupės Vadas

Lietuvių Svetainėje
E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
dabar yra išrasta nauja or- 
laivinė rodyklė (indicator). 
Tai metalinė plokštė su aš
tria priekine briaunele. Ji
nai pritaisoma prie lėktuvo 
pryšakinio krašto ir elek
triniai sujungiama su vieta, 
kur sėdi lakūnas. Ta rodyk
lė yra labai jautri, ir tuo- 
jaus pajunta, kaip tik oras 
pradeda bėgt nuo lėktuvo. O 
rodyklei tą pajutus, jinai čia 
jauLelektrine sriove duoda 
persergėjimo ženklą vai
ruotojui: triūbija arba už
žiebia tam tikrą lemputę, 
arba drebina lakūno ranke
ną arba krato vairo pakoją, 
esančią po lakūno padu.

Šitaip iš anksto persergė
tas lakūnas beveik visada

tiek daug sa- 
susirinkti tik 
laikais, šian- 
savanoriškos

“Vokietija labai džiaugiasi, 
kad Amerikoj vokiečiai ir tos 
šalies piliečiai vis vien sutin
ka gelbėti Vokietijai.” Rum
rich padavė savo vardą susi
rašinėjimui Teodore Koerner, 
o vėliau dar susirašinėjo ir ki
tais vardais, kaip tai, “Crown” 
ir “Brownie.” Vis tai buvo 
daroma pasislėpimui.

Pirmą mokestį Rumrich ga
vo iš Vokietijos, Hamburgo 
miesto, nuo Sanders, dvi po
pierines po $20, tai yra, $40. 
Jis buvo pranešęs, kad tarna
vo armijoj leitenantu Pana
mos Kanalo zonoj, Hawaii sa
lose, tai vokiečių šnipai prašė 
jį, kad jis suteiktų žinias, kiek 
yra kanuolių Panamos Kana
lo apsaugojimui, kokioj padė
tyj fortai ir tt. Rumrich su
teikė vokiečių šnipų vadams 
tas žinias, kiek jis turėjo, ir 
pasiuntė pėstininkų lavinimo
si statutą. Vokietijos fašis
tams pasirodė nereikalingas 
statutas ir jie pareiškė, kad 
daugiau tokių “džionkų” 
jiems nereikia. Jie reikalavo, 
kad suteiktų jiems žinias apie 
Amerikos karo laivyno jude
sį, manevrus ir apsiginklavi
mą, 
keti 
rias 
keti 
lę žinią, kiek 
Ernest Mueller parodė 
..„4 1„;„n 1

Pirmas. Taip, 
vanorių galėjo 
anais idealizmo 
dien nebėra 
dvasios.

Antras. Ką tamsta kalbi! Ir 
dabar visada savanorių atsi
randa :

1. prie bokalo alaus,
2. prie pasidalinimo pelno,
3. prie pasivažinėjimo nemo

kamai auto mašina.
4. prie. ..svetimos žmonos.

:|: *

Per Vasarą žymiai Pakilęs 
Mokinių Intelektualinis 

Lygis
Mokslo metams prasidėjus 

visi Kauno mokyklų mokytojai 
sutartinai teigia, kad Kauno 
bendri pliažaį (byčiai) į mo
kinių moralinį brendimą turėjo 
stiprios įtakos. Esą, visi moki
niai mokyklon grįžo su daug 
didesniu žinojimu 
neg iš mokyklos

Solistai: J. Sabaliauskas, V. Tumanis ir abudu Audickai. Apart solų bus 
ir duetų. Taipgi dalyvaus plačiai tarpe amerikonų pagarsėjus jauna artiste 

JUNĖ SVEDUKĖ.

Didžiausią dalį programos išpildys Laisvės Choro Vyrų Grupė, 
vadovaujant M. K. Boliui.

Pianu akompanuos Isabella Yarmalavičiūte ir Alenute Žukauskaite.
ĮŽANGA 50 CENTŲ IR 75 CENTAI

New Yorke prasidėjo Hit
lerio šnipų teismas, kurie vo
gė karinės svarbos dokumen
tus ir siuntė į Vokietiją. Prieš 
federalį teisėją John C. Knox 
ir jurę pastatyta sekami Hit
lerio šnipai:

Guenter Gustav Rumrich, 
37 metų amžiaus, gimęs Aus
trijoj, į Jungtines Valstijas 
atvykęs 18 metų amžiaus, tar
navęs šios šalies armijoj ir or- 
laivyne, buvo leitenantu. Tar
navo Panamos Kanalo zonoj 
ir Hawaii salų tvirtumose.

Otto Hermann Voss, 28 me
tų, buvęs technikas karo or
laivių fabrike Seversky Corp., 
Farmingdale, kelis kartus va
žinėjęs Vokietijon,
su įvairiais pavogtais 
mentais.

Erich Glaser, buvęs 
kos armijos kareivis,
vęs Mitchel Field ir eilėj kitų 
tvirtumų.

Johanna Hoffmann, 26 metų 
amžiaus, važinėjas vokiečių 
laivu “Europa,” neva kaipo 
plaukų taisytoja, bef tikrumoj 
tarnavus ryšininke tarpe Hit
lerio generalio armijos ir lai
vyno bei orlaivyno štabo ir jo 
šnipų Amerikoj. *

•Panelės Kate Moog Busch ir 
Miss de Wanger iš Hemp
stead, kaipo slaugės ir ryši
ninkės tarpe Vokietijos šnipų 
vado Dr. Ignatz T. Griebi, 
kuris vokiečių laivu “Bremen” 
pabėgo- pas Hitlerį.

Karl Schlueter, 
Schuetz, Karl Eitel, 
Jaenichen ir Schmidt,
rasis pirmo vardo nesako. Jie 
visi areštuoti nuo Vokietijos 
laivo “Bremen.” Prie to yra 
visa eilė Vokietijos nazių am
basados narių, North German 
Lloyd garlaivių linijos narių ir 
eilė liudininkų.

Tuo kartu, kada šis teis
mas prasidėjo New Yorke, tai 
Panamos Kanalo zonoj vėl 
areštavo keturis nazių šni
pus: ponią Ingerborg Gutt
man, Hans Schackow, Gilbert 
Gross ir Edward Robert Kuh- 
ring, kurie yra nariais vokie
čių garlaivių linijos Hapag- 
German Lloyd ir traukė pa
veikslus Amerikos tvirtumų 
forte Randolph, kuris apsau
goja kanalą.

Ką Pasakoja Patys Šnipai?

Jdomu, ką. pasakoja teisme 
patys šnipai. Apklausinėjant 
Hitlerio šnipą Guentherį Gus
tavą Rumrichą, jis davė se
kamus parodymus. Jis išvogė 

z 50 Amerikos pasportų blankų, 
už kurias jam Hitlerio šnipų 
departmentas užmokėjo už 
kiekvieną po $5. Blankos bu
vo reikalingos tam, kad ant 
jų įrašius Hitlerio šnipų var
dus, tuo būdu padarius juos 
Jungtinių Valstijų piliečiais 
ir pasiuntus šnipinėti į Sovie
tų Sąjungą. Tokiu būdu hit
lerininkai nemažai Amerikoj 

• blankų išgavo ir pasiuntė 
šnipų į Sovietų šalį. Tokiais 
šnipais buvo ir Rubensai, ku
riuos Sovietai areštavo.

Hitlerio šnipams vadovystę 
davė generalis Vokietijos ar
mijos, orlaivyno ir laivyno 
štabas. Ypatingai aukšti Hit
lerio Karo Ministerijos virši
ninkai Udo Von Bonin, Her
man Menzel, kapitonas Muel
ler, Erich Pfeiffel ir visa eilė 
kitų. Vokietijos laivai, kaip 
“Bremen,” “Europa” ir kiti 
buvo šnipų lizdai. Kada jie

kdavo į New Yorko ar ki- 
prieplaukas, tai ant tų lai- 
susirmkdavo Hitlerio šni- 

i, laikydavo susirinkimus ir 
jiems išmokėdavo algas.

Rumrich parodo, kad Hitle- 
valdžia vienam savo šnipui 

merikoj išmokėjo $2,000 už 
kad jis pavogė ir perda- 

ė Vokietijai planus Sperry 
roseope Co. padarytų nau- 
periskopų ir Amerikos ka- 
laivyno orlaivių planus.

Hitlerio šnipai turėjo įstei

/ A
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manevrus
Jie sutiko Rumrichui mo- 
po $50 į mėnesį už įvai- 
žinias, o paskui dar mo- 
tiek už kiekvieną specia- 

bus verta.
' i jam 

ant laivo “Bremen” 1,000 do
lerių, kurį jis atvežė išmokė
ti kitam šnipui už suteiktas ži
nias apie Amerikos submarinų 
periskopus (žiūronus).

Kaip jau nurodėme, iš Vo
kietijos Rumrich gaudavo per 
Sanders instrukcijas, bet tai 
nebuvo viskas. New Yorke 
Hitlerio šnipų vadu buvo dak
taras I’gnatz T. Griebi, kuris 
turėjo sudaręs platų tinklą. 
Jis pabėgdino į Kanadą, o 
paskui į Vokietiją garsų Hit
lerio šnipą William Lonkows- 
kį, kuris išvogė Buffalo mies
te planus apie Amerikos karo 
orlaivius. Dr. Griebi duodavo 
įsakymus, ką šnipai turi su
žinoti. Kada Amerikos val
džia pasiruošė areštuoti Grie- 
blį, tai jis, kaip spėja, už $5,- 
000 atsipirko nuo Amerikos 
šnipo L. G. Turrou ir slap
tai be jokių pasportų paspru
ko ant Vokietijos garlaivio 
“Bremeno” ir pabėgo iš Ame
rikos.

Guenter Gustav Rumrich 
toliau pasakoja 
German 
nija, tai buvo 
Vokietijos ir jos šnipų Ame
rikoj. Penki asmenys nuola- 
.tos teikdavo instrukcijas. Lap
kričio mėnesį, 19.37 m., jis ir 
Schmidt susitiko vienoj valgy
kloj, kaip buvo susitarę, ant 
86th Sįb. ir 3rd Avė. čia jam 
Schmidtas įteikė $50 ir paro
dė dar $2,000, kuriuos turėjo

kad North
Lloyd garlaivių li- 

ryšys tarpe

šioj 
pavasarį

srity, 
išėjo.

Dienraščio "Laisvės " Didysis
>avanoriai 
paprasto

Ne-

Kau-

Matė 
Kaune

Vienas savanoris, kuris 
ne buvo buvęs prieš 20 metų,
beaugančiam Kaune sakė ste
bėjęsis :

1. Gurno automatu miesto so
de, 
nepraeinamais vaikų ve
žimėliais Laisvės alėjoj, 
vi:šu ir trukšmingu panų 
turgeliu, 
dideliu priemiesčių išvaiz
dos skirtumu nuo centro.

2.

4.

šviesus ir Tamsus žmogus 
Kauno Buržujų Supratimu

1. Apsišvietęs žmogus geria 
visada į svetimą sąskaitą, % o 
tamsuolis fundija.

2. Apsišvietęs 
taksi mašina, 
klumpsimi pėsčias.

3. Apsišvietęs turi 
vą, o tamsuolis prie 
lio pridžiūvusį.

4. Tamsuolis bučiuoja ranką 
apsišvietusiam, o šviesuolis po
niai.

(Iš Kuntaplio iškratyta)

su 
tamsuolis

važiuoja 
o

didelį pil- 
nugarkau-

JAN HUSS-ČECHŲ
REFORMATORIUS

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
Hussas Apgautas ir 

Sudegintas
Imperatorius Zigmuntas 

išvien su popiežium tuo tar
pu sušaukė bažnyčios suva
žiavimą Konstancijoj ir pa
reikalavo, kad Hussas at
vyktų pasiaiškinti.

Zigmuntas (Romos vokiš
kos imperijos valdovas) da
vė Hussui neva “saugumo” 
laišką, kad niekas jo ne
kliudytų. Bet kai tik Hussas

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

KONCERTAS
Jau visai arti, laikas tuojau įsigyti įžangos tikietus

Sopranas, puikiai išsilavinusi Naujosios Anglijos 
lietuvių dainininkė, dalyvaus šiame 

“Laisvės” Koncerte.

Puikiai— J J ves
išsilavinęs dainininkas-tenoras. “Lais- 

Koncerte jį girdės didžiojo New Yorko 
apylinkės lietuviai.

telpa surašąs kitų dalyvių programoje, 
atydžiai peržiūrėti ir būti pasirengu-

Žemiau
prašome

siems juos išgirst “Laisvės” Koncerte.
A. Mickevičiūtė

Koncertas Bus O Lapkričio-November
Labor Lyceum Salėj e 949 Willoughby Ave

P. M. Nikolajevas, tai garsus rusų-italų-francū- 
zų Operos dainininkas, basas. Mūsų dienraščio kon
certe lietuviai turės progos jį išgirsti. Jis, apart 
klasiškos muzikos, dainuos rusų liaudies dainas.

Ekstra, tai viena labai populiari dainininkė apie 
kurią paskelbsime vėliau. Dabar galime priminti 
tik tiek, kad džiaugiamės ją gavę.

Turime ryšių su žymiu lietuvių smuikininku, ku
rio vardą paskelbsime, kada susitarsime galutinai. 
Bet esame tikri, kad ir jis dalyvaus koncerte.

Brooklyno Aidb Choras, vadovaujamas Aldonos 
Žilinskaitės, kurio reputacija yra žinoma gana pla
čiai, irgi dalyvaus šio koncerto programoje.

IWO šokikų grupė pasivadinusi “černačevsky,” 
keturios poros pasižymėję šokimu kolektyvių liau
dies šokių. Gražių komplimentų už pasižymėjimus 
jiems yra suteikusi amerikoniška spauda.

Ukrainų Stygų Orkestras duos gražių kavalkų iš 
liaudies dainų, vadovaujant solistams. Tai bus nau
jas ir gražus kavalkas mūsų koncerto programoje.

Ensemblis Aidbalsiai, grupė puikiai išsilavinusių 
dainininkų, vadovaujama B. Šaknaitės, bus lietu
viškuose kostiumuose, dainuos ir šoks lietuvių liau
dies šokius.

Sėdynės rezervuotos, išanksto įsigykite įžangos 
bilietus, kad užtikrinti sau geresnes vietas.

Įžanga 50 centų, 75 centai, ir $1.00. Koncertas prasidės 3:30 valandų po pietų

Po koncerto šokiai, grieš George Kazakevičiaus Orkestras
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The Readers Speak
Dear Editor:

About the article by Bertha Ful
ton: Rather critical lass, I should 
say . Yet in many instances she is 
right.

I always took it for granted that 
a newspaper was a medium for 
news, stories and other items of in
terest. So, where is the Youth Sec
tion going? What are its aims? I 
think the LYS has done a pretty 
good job of exposing the rotten un
derpins of this present system, and 
has taught the young people the 
value of unity and cooperation for 
the betterment of same.

As much as I am for progressive 
organizations, perhaps it would be 
unwise to make the Youth Section 
into an organ of any one group as 
probably many readers do not hold 
the same viewpoint. Although, I 
think it would be a good thing for 
the Y. S. to tactfully, now and

then, present articles on the pro
gress and purpose of the progressive 
activities so that they would want 
to join.

Work for Progressive Bills
An idea just occurred to me that 

might, in case of necessity, better 
unite oui' readers for the sake of 
putting through a progressive bill 
in Congress. Some sort of a blank 
could be printed in the Youth Sec
tion for the reader to fill in, sign, 
then return to the Editor to be sent 
on to Washington in a batch. This 
way it would be known just how 
many of the readers really are in
terested in World Progress.

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

EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART

PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

FRIDAY

LEFT ON THE SIDE

Kenosha, Wisconsin, has dropped 
plans for the presentation of "Plant 
in the Sun”. Too bad, we say, that 
the girls put thumbs down on a 
12 men-1 woman production. Try 
your hand at "The Cradle Will 
Rock”. Five girls will have the 
chance to wheel Steeltown’s cradle.

Vote Zablackas and the veterans 
of the Lincoln Brigade are expected 
to be home by the end of the year. 
Ann Stellinan of the LDS National 
Youth Committee is laid up with 
an infected tooth .. .Matt Sholoms- 
kas is returning from his rest at 
the farm and will climb back into 
his organizational harness. Matt, 
you will remember, is the chap 
whose tours have done much to 
build up the Lithuanian youth 
movement...

George Kazakevich of Brooklyn is 
the new maestro of the Great Neck 
Chorus. From various reports we 
gather that he is getting along fine 
and the chorus will progress. Georgie 
is the result of one of the LMS 
chorus teacher training classes— 
since Massachusetts feels the lack 
of teachers, why not establish class
es for and by the Second District?

That big noise you heard yester
day was made by Bertha Fulton, 
Walt Kubilius and Kay Michelson 
when they collared several regis
trations for the "Chess, Checker and 
Ping-Pong Tourney” currently being 
sponsored by the Brooklyn Build
ers. ..If you’re not on the list yet, 
hurry up for the preliminary play
offs will soon be announced ...

Sunday’s parade in New York of 
Poles in honor of Pulaski brings to 
mind the fact that Lithuanians will 
have their day on February 16th, 
Lithuanian Independence Day . ..

Prominent Republicans have often 
spoken of the New Deal’s "unsound 
policies”. Three guesses as to who 
are active in the Californian "$30 
every Thursday” plans .. .

For your information the mus
tache of Hitler is just as wide as 
the base of his nose. No reason 
for telling you this, merely our 
love of getting facts straight...

Upton Sinclair’s "The Jungle” 
will soon be serially published in 
Lithuanian in "Laisvė”, and will 
run during the current sub drive. 
"The Jungle” is a classic story of 
a Lithuanian immigrant family liv
ing in the Chicago stockyard areas. 
Its publication created a furor and 
was the dramatic factor in the for
mulation of the Pure Food Acts. 
Sinclair’s vivid portrayal of Jurgis 
and the meat-packing industry is, in 
our opinion, one of the highlights 

*in the works of a fine writer...
While on the subject of literature, 

we recall that Lithuania is consid
ering the publication in English of 
some novels by contemporary Lith
uanian writers. We also remem
ber the farce once created when a 
Lithuanian novelist wrote a story 
about, a Lith undertaker who lived 
on Union Ave. There was no in
tention of writing about any xparti- 
cular character, but the Lithuanian 
undertaker who actually does live 
on Union Ave. in Brooklyn, stepped 
up to bask in the literary sunlight 
pouring upon him.

Then there is the tale of a novel 
in which Jamaica, West Indies, and 
Jamaica, New York, were consider
ed to be the same place. Needless 
to say, bananas don’t grow in New 
York! There are several other in
stances showing the present low 
level of Lithuanian culture and li
terature. This is an effect, that 
usually occurs when free speech 
and democracy are throttled. Some
times we will go into further detail 
on these various humorous items. 

. Personally, we are waiting for 
the "Great Lith-American Novel” 
that would portray the clash of 
Lithuanian traditions on American 
soil. It is a topic that has been 
scarcely touched. Neither has a 
good translation of Julius Janonis’ 
works appeared ...

Political Discussion
In my humble opinion, "In Fu

ture” was one of the best things 
written in a long time, regardless 
of the generalizing or lack of sta
tistics. Anyone wanting the actual 
statistics can obtain them easily 
enough. Why make one person do 
all the work? The majority of 
people forget figures the minute af
ter they have read them. Just the 
general idea of the topic remains 
in their minds.

There should be more political 
discussion in the Youth Section. I 
agree, with B. Fulton on that point. 
Do you take it for granted that we 
will get enough of that out of the 
American daily papers? It can’t 
be that^you think the young people 
wouldn’t be interested. They are 
more alive to politics today than 
ever before. So here is hoping for 
more and better political articles.

I am glad to see Past, Present 
and Future is back with us again. 
It is. good for the soul (providing 
we have one) to get an occasional 
glimpse into the clear and sharp 
mind of one product of this so-call
ed modern generation.

Youth vs. Maturity
One ^can’t blame B. Fulton for 

wanting the L.Y.S. to be more near
ly perfect, but I don’t like that 
word "mature” in connection with 
anything put together by youth. 
We must allow for the fact that 
most of the material is sent in by 
young people who are just starting 
out in the field of journalism. 
Therefore their poems, stories and 
articles cannot have the finished, 
shining perfection usually attained 
by years and years of hard work 
and study. Yet with their not 
quite perfect, slightly stumbling-in- 
the-dark manner of expression, they 
perhaps speak a more forceful lan
guage—one that other youth will 
more readily understand. In due 
time they will improve with ex
perience.

Of course amongst these afore
mentioned contributors, the L.Y.S. 
has some real good writers. I don’t 
remember names very well, but 
often I’ve insisted that my sister 
read a certain article or story. They 
must have something of value or 
interest to them or I wouldn’t 
have been so interested in insist
ing that she read them.

Writing Groups
A writing group would be a good 

thing if it were possible for the 
members to get together once in a 
while, but how can that be when 
the contributors probably live hun
dreds of miles apart? Contact 
through the mail would seem im
practical, would take a lot of time 
and would be an expensive proce
dure. Maybe there are ways. How 
would you arrange it? It’s worth 
thinking about.

I hope you don’t make too many 
revolutionary changes in the Youth 
Section as I have enjoyed reading 
it thus far. So, let not the im
provements change the face of a 
well known friend too much.

Sincerely,
Marion *Grozan,
Cranford, N. J.

Dear Ed.:
Henceforth if the working class 

publications will use gold leaf in
stead of wood pulp as a means of 
conveying printed matter perhaps 
it will be more appreciated.

Boake Arthur, Catalyst
Elizabeth, N. J.

L. Y. S. Editor:
Well, what’s happened to all the 

choruses and their reporters? No 
chorus seems to care about report
ing their activities or writing any 
gossip. It’s funny to me that alj 
this stopped so suddenly—no humor, 
no jokes, no nothing.

Oh well, maybe I can scrape up 
something.

Comradely,
Massachusettito.

“Swing it, Teach!” at 
Chi. High Schools

CHICAGO, Ill. — Such ballroom 
intricacies as the Lambeth Walk, 
rhumba, tango and shag were made 
part of the curriculum in twelve 
high schools this week.

James B. McCahey, president of 
the Board of Education, approved a 
proposal for Friday evening classes 
in special dancing with subsequent 
social dancing until midnight.

Expenses will be met by a $9,000 
appropriation, supplemented by a 
10 cent tax on each pupil and a 
reduction in the cost of orchestras.

Univ, to Hear Benes 
On Democracy

CHICAGO.— Dr. Edouard Benes, 
who resigned as President of Cze
choslovakia, has accepted an invi
tation to become a visiting profes
sor at the University of Chicago, 
for a series of lectures on democra
cies.

"I know of no one better quali
fied”, Robert M. Hutchins, univer
sity president, said today.

Hope was expressed on the cam
pus that Dr. Benes would remain 
permanently. His,, predecessor and 
first President of Czechoslovakia, 
the late Thomas Masaryk, lectured 
at the university from 1901 to 11)03.

LOSES LIFE FOR HOBBY
BUFFALO.—Joseph Primogenito’s 

stamp collecting hobby cost him his 
life. Because Primogenito couldn’t 
always pay for the prize stamps, he 
hunted for discarded envelopes in 
the city dumi). A truck at the dump 
struck and killed him.

The only cookery museum in the 
world (Das Kochkunst Museum) is 
located in Frankfort am Main, Ger
many. This museum contains a 
large collection of menus, cook 
books, old utensils and plastic 
models of food and food animals.

The only influence of radio waves 
so far noticed is their ability to 
raise internal body temperature. 
The human body can withstand 
hundreds of times as much internal 
heat as that produced by even the 
most powerful station now broad
casting.

Small Fry Caught in Expose
Of Fascist Espionage in U.S^

--------------------------------------------------------------- ra __________________

Max May Get it ‘Cause 
Adolph Can’t Take it

BUFFALO, N. Y.—Gene Tunney, 
former World’s Heavyweight Cham
pion, expressed concern this week 
that Max Schmeling might be sent 
to a concentration camp for his 
failure to win the world’s boxing
championship.

•
"The psychology of Germany is 

such that it cannot tolerate a los
er”, Gene Tunney told the Greater 
Buffalo Advertising Club.

"When Schmeling returned to 
Germany after his ignominious one- 
round knockoutNiefeat at the hands 
of Joe Louis, he\was received si
lently, coldly. SincKthen his name 
seldom has appeared in German 
newspapers and it is my opinion 
that he will bo punished for losing, 
just as was von Crainm (German 
Davis cup tennis star sentenced to 
jail on ‘immorality charges’)”.

Immediately following the fight 
forged motion pictures were circu
lated to "prove” that Der Max was 
framed. In the light of this Tun
ney’s statement may. bear more than 
a few grains of truth.

“Higher Ups” Remain Under Cover as Gov’t 
Prosecutes Nazi Spy Agents in United States

NEW YORK—As one of the defendants continually hummed 
“It’s a Sin to Tell a Lie” the Assistant U. S. Attorney Lester C. 
Dunigan drew from Nazi spies one of the most astonishing re
cords of activities against the peace and safety of the United
States. Direct connection betw 
German embassy in Washing-1 
ton was brought out by the 
prosecution to show the link be
tween Nazis and espionage activity 
within America.

Many of the high points of the 
trial concerned the details of a 
plot to kidnap Col. Elgin, command
ing officer at U. S. Fort 'Totten, 
and extract military information 
from the officer by torture, and įo 
then frame evidence which would 
lead the authorities to believe Com
munists had committed the crime.

Fascist Espionage
The current espionage trials have 

brought out the fact that a Nazi 
spy apparatus ‘conceived and direct
ed from Berlin’ is threatening U. 
S. security and democratic institu*- 
tions. The alarming exposures can
not be dismissed foi’ they show 
that America is an integral part

the spy conspiracy and the

Hold Regents Earlier
ALBANY. — New York’s school 

children received notification from 
the State Education Department 
today that Regents’ examinations 
will start January 19, four clays 
earlier than usual.

Principals of several large high 
schools believed Hie earlier date 
would facilitate reorganization of 
their schools where midyear promo
tions create "a distinct administra
tive problem”. There will be no

Baltimore Youth Club 
Greets New Sponsor

The youth division of the Balti
more LDS Branch greeted a new 
adult sponsor for their club. The 
new sponsor is Mrs. Anna Juškaus- 
kas who took over the work left by 
Mr. Raymond. We heartily thank 
Mr. Raymond, our former sponsor, 
for forming the dub and for the 
work be has put into it to help it 
succeed.

of Fascism’s plans of aggression. 
America, as well as Europe, is to 
bear the brunt of aggression. South 
America, Mexico and the Canal 
Zone are the scenes as spies fever
ishly work to steal government mi
litary secrets of defence.

Higher-Ups
Only the small fry have been 

caught through the bungling of the 
Nazi espionage ring but every link 
in the Hitler spy chain—no matter 
how high up in Wall Street it 
reaches—should bo smashed. The 
American people are being awaken
ed to the threat of fascism as

change in the final examinations, 
June 19-23.

Halloween Šsąuerade 
Comes to Gardner

This Masquerade---including danc
ing to a good orchestra, prizes for 
the best, costumes and cider and 
doughnuts for refreshments - - will 
prove to be a memorable affair to 
all who attend.

The grand eve will lake place 
on Saturday, October 29, at the 
Grange Hall, Chestnut Street, Gard
ner, at 8 p. m.

Come on down and mingle with 
all those clowns, ballet girls, witch
es, goblins and who’s who of the 
imaginary world.

A hilarious time is in store for 
everyone, so we hope we’ll be see
ing you behind the masks.

—Zee Kay.

The chief occupation of the peo
ple of Lithuania is agriculture. Men

' of other races usually carry on the 
trades in Lithuanian towns.

Mrs. Juškauskas has already 
started her work in the club by 
changing the two meetings A month 
to one meeting a month with the 
remaining one for sports and re
creational activities. This was ap
proved by the members.

Also, we would like to make clear 
to all members, and to all non
members, that the Youth Club is 
connected v^ith no political party or 
backed by any particular belief. 
The LDS is a non-political organiza
tion formed for and open to any 
Lithuanian youth of any political 
belief, creed or religion.

Therefore, all members who are , 
confronted with the statement that 1 
our club is of a certain political 
background should explain and put 
the misled person on the right 
track.

—Corres. Comm.

High frequency radio waves is 
the treatment proposed for killing 
germs that cause decay in teeth. 
In tests, Dr. J. A. Cartel and E. 
Alfred Wolf, of the University of
Pittsburgh, have Leund the waves 
more than 25 per cent effective.

COLUMBUS DAY-1938 VERSION... by Cropper

shown by the Nazi spies infesting 
this country.

The Modern 
Dictionary

NOBLE ... Called a guard by the 
strike-breaking agency for whom he 
works. In a higher caste than finks, 
these mercenaries are, like many 
finks, however, frequently recruited 
from the criminal world. Their pro
tection to strikebreakers and to em
ployers’ property often results in the 
murder of strikers. Their interest 
in prolonging a profitable strike
breaking job may lead them to ini
tiate violent methods in strikes too 
peaceful for their taste.

OCCUPATIONAL DISEASES . .. 
Diseases, some of them fatal, some 
of them incapacitating the victim 
for life, some less serious, contract
ed by workers in mines, factories,
foundries, quarries, glass workers, 
etc. Consumption, brought about
by work in the mills, silicosis, con
tracted by drillers exposed to silica 
dust, hatter’s shake and lead poison
ing are only a few among the dread 
illnesses prevalent among workers 
in varying trades. The legislation 
pending in some states to make the 
contraction of some of these diseases

Ramblings of the 
Second District

Hello folks, so sorry to have 
slipped up on my promises to write. 
Well, how are you all after the 
hurricane ? ... There seem to be a 
few changes in the Second LMS 
District sinc$ the Big Blow...

Gardner has postponed the hill 
climb already. It seems the wind 
sort of blew the hill away ... Law
rence had its chorus blown into 
Methuen and the only reason they 
haven’t changed the name is that 
"Lawrence” sounds so good...

Worcester lost its teacher after 
the storm. Rumors have it that 
there will be an addition to the 
family. Well, we wish her good 
luck, and let’s hope it’s a teacher. 

Į So. Boston, who has our district 
treasurer, reports that the wind 
blew the treasurer away, and so 
far no news of him ... Bridgewater 
was blown by a good wind as they 
got the new district treasurer (he 
was formerly the district assistant 
organizer) and the district sports 
chairman. So something very big 
besides trees is expected there...

Norwood was blown into con
fusion about the coming fall season. 
It seems there is no decision about 
arrangements. One wants this and 
the other that, but we were lucky 
anyway as one of our girls got on 

I t he sports comm. Now watch us 
go...

j Lowell, our youngest chorus, was 
formally accepted into the district 

•and also honored by having placed 
| a young man on the district com
mittee ...

compensable may tend to cause em
ployers to use available safety mea
sures to protect their employees. 
The Gaulcy Bridge tragedy, in which 
nearly five hundred workers died or 
are still dying of silicosis, has its 
parallels in industries all over the 
country.

OPEN SHOP... In the 1920’s this 
was called the American Plan. Open 
shop employers enjoy the liberty to 
hire and to fire their employees for 
any reason and maintain that their 

j employees enjoy the liberty to work 
in such jobs without having to be
long to a union. Almost always, 

j such shops are closed to all work
ers whom employers may regard as 
unionists or "agitators”. Open shops 
are breeding places for blacklists, 
labor spies and reprisals against men 
discovered to be union members.

Tibetans auction off the post of 
mayor of the capital city, Lhasa, for 
the first month of the new year. 
The high bidder during that time 
rules the city as he pleases. The re
turn on his auction investment is 
usually high, depending upon the 

/willingness of the people to pay 
further taxes and fines which are 
retained by the “auction mayor.”

Author of the Star Spangled Ban
ner, Francis Scott Key never learn
ed to play a musical instrument. He 
couldn’t sing, either.

i

It is a fact very well impressed 
in each and every chorus in the 
district that we are short of teach
ers and I really and truly think 
that the Executive Committee of 
the LMS in Brooklyn should do 
something about it.

Just a passing thought, "An ill 
wind is a hurricane, or a breezę 
gone mad, and it makes a sorry 
mess.” ... In the meantime let’s hear 
how the breeze affected your sec
tion... So until you hear from me 
again.

—Retlaw Chinwell. .

Hailed as a cure for insomnia 
and the "blues”, radio is now de
clared to be a cure for head colds.

Mike Gold Guest at 
Elizabeth Social

Mike Gold, author of "Jews With
out Money” and columnist for the 
Daily Worker, will be guest of 
honor at the social sponsored by the 
James Caldwell Club, branch of the 
Young Communist League.

The affair is taking place Sunday, 
the 23rd of October, at the Lithua
nian Club on 408 Court Street and 
will begin at 8 p. m.

Here is a chance for every pro
gressive young Lithuanian to meet 
Mike personally.

The admission is 35 cents. All 
paid for tickets for the September 
18th affair which was washed out by 
the hurricane will be honored Sun
day.'

We hope to see you all. ' F
—Sprint* Į



Penktadien., Spalių 21, 1938

V. Sūnus

ATLAIDAI
Nashua, N. H. Lawrence, Mass.

(Atsiminimai iš Dzūkijos)
(Tąsa)

III.
Užuguosčio miestelio atlaidai, palygi

nus juos su Samiliškių “Švento” Roko 
atlaidais, tai tik šešėlis. Į Samiliškių 
miestelį, kuris guli ant Strėvos upės 
krantų, jau iš vakaro traukdavo maldi
ninkai. Tiesa, tai buvo daugiausiai jau
nimas. Atvykę į Samiliškių miestelį, jie 
jieškojo nakvynės. Miestelio gyventojai 
leisdavo gulėti daržinėse, ant klojimo 
priversdavo šieno—lai dievobaimingi 
žmonėliai prieš atlaidus pasiilsi.

, Bet “poilsis” išvirsdavo į merginėji- 
mą. Atskirų sodžių vaikinai pulkais ei
davo iš vienos į kitą daržinę j ieškoti gra
žių merginų. Vieni jieškojo ringailiškių, 
kiti palapiškėnkų, treti varkališkių, ket
virti žydiškienkų ir kitų sodžių. Jeigu 
kurioj daržinėj merginos buvo nedrau
giškos, tai eidavo j ieškoti į kitą darži
nę draugiškesnių. Kita grupė bent pusę 
tuzino daržinių apeidavo. Reiškia, “pa
maldos” prasidėdavo iš vakaro. Kaip kur 
užeidavo, kur saviškiai vaikinai buvo, 
tai iš ten “svečiai” dvilinki išlėkdavo. 
Kaip kur ir kumščius leisdavo darban. 
Žinau, kad vienas mano artimas kaimy
nas ryte turėjo nusipirkti marškinius, 
nes pirmesni buvo paversti į stangas.

Anksti ryte rinkosi žmonėliai. Kaip 
kurie “griešninkai” ant kelių bent kelis 
kartus ėjo aplinkui bažnyčią.

Samiliškių miestelis buvo garsus 
“švento” Roko atlaidais. Patsai Roko 
paveikslas vienas iš prasčiausių, pieštas 
ant audeklo, pusėtinai senas, nusilupęs, 
greta jo stovi šuo ir tas vos įmatomas. 
Kunigai skaitė jį “stebuklingu” ir ati
dengdavo tik “švento” Roko atlaidų die
noje.

Kunigas sakė pamokslą, kad “šventas” 
Rokas gydo ligonius, išpildo žmonių pra
šymus, kad jis savo laikais, būtent 1812 
metais, “sumušė Napoleoną su visa „pran
cūzų armija ir išvijo iš Rusijos.” Ir ga
lėjai matyti, kaip, žmonėliai metė vari
nius ir sidabrinius pinigus į dėžutę, pra
šydami “švento” Roko, kad jis susimy
lėtų ir išpildytų jų pageidavimus. Vieni 
prašė griekų atleidimo, gal tų, kuriuos 
papildė daržinėse, kiti sveikatos. Man 
teko nugirsti vienas keistas maldavimas:

—“Šventas” Rokai, susimylėk ant ma- . 
nęs griešninkės... Sugrąžink man Mo
tiejų, atitrauk jį nuo Paulinos... Išpil- 
dyk mano karštą ir nobažną prašymą. 
—Maldavo viena mergina.

Bet apie “šventą” Roką buvo ir kita 
garsi istorija, būtent. Dar baudžiavos 
laikais, kaip pas mus dzūkai vadino ku- 
nigystosj jis jau buvo “stebuklingas,” 
nors niekas jo “stebuklų” nežino. Roko 
paveikslas buvo Barbieriškių dvare. Ten 
ir bažnyčia. Visos apylinkės baudžiau
ninkai eidavo melstis į Barbieriškių dva
rą. Ponui tas buvo naudinga, nes ir baž
nyčia ant vietos, ir jo agentai gali ge
riau prižiūrėti savuosius ar ščyrai mel

džiasi, o ir išpažintį čia atlikdavo pas 
kunigą, kuris pono palociuje gyveno.

Kada buvo baudžiava panaikinta, baž
nyčia nuseno ir griuvo, tai Samiliškių 
miestelio gyventojai nusisprendė, kad jie 
neis daugiau į dvarą melstis, kad jie gali 
turėti ant vietos bažnyčią. Nutarė ir pa
darė. Išbūdavo j o bažnyčią ir ten persi
kraustė kunigas. Perkraustė ir “šventą” 
Roką.

Bet štai vieną rytą kunigas ateina į 
bažnyčią, o “švento” Roko nėra.

—Kur dingo “šventasis”? Kur “šven
tas” Rokas? Kur Roko paveikslas?

Atjojo iš Barbieriškių dvaro pono pa
siuntinys ir pranešė, kad “šventas” Ro
kas parėjo atgal į Barbieriškes ir štai 
ant dvaro viename kleve jį iš po nakties

• rado. Reiškia, “šventas” Rokas, “stebuk
ladaris”—nenori apsigyventi Samiliškių 
miestelyj, nori, kad nauja bažnyčia būtų 
išbudavota Barbieriškių dvare.

Kunigas ir parapijonys atvyko į Bar- 
bieriškius. Atlaikė pamaldas, giedodami 
“šventas” giesmes nunešė švento Roko 
paveikslą į Samiliškių bažnyčią. Bet štai 
kitą rytą ir vėl bažnyčioj nėra “stebuk
ladario.” Durys ant rakto. Kunigas aiš
kino:

—Mano brangūs Kristuje!’“Šventas” 
ir “stebuklingas” Rokas nenori pas mus 
apsigyventi. Gal kraustykime bažnyčią į 
Barbieriškių dvarą...

Bet valstiečiai neklausė. Jie dar kartą 
su giesmėmis ir pamaldomis atgabeno 
“švento” Roko paveikslą į Samiliškes. 
Bet jis ir vėl nakties metu pabėgo.

Tada, pagal tą istoriją, parapijonys 
nusprendė palikti “šventą” Roką ramy
bėje, nes jie suprato, kad jis keliauna 
su klebono ir pono žinia. Sako, būk kas 
tą net nužiūrėjo.

“Šventasis” išbuvo mėnesį Barbieriškių 
dvare. Paskui jį su mažesnėmis apeigo
mis perkraustė į Samiliškes. Jis nusira
mino ir daugiau nekėlė kojos į Barbie- 
riškius. Dvarponis nukirto klevą ir ant 
jo vietos pastatė koplyčėlę.

Sako, kad iš pradžios kunigai kas metą 
kalbėjo maldelę, prašydami “šventąjį” 
pasilikti Samiliškėsė, bet vėliau ir tą už
miršo. Dabar Rokas yra pilnas Samiliš
kių pilietis.

Aplinkui bažnyčią ir gatvėj rfiirgėjo 
ubagų daugybė. Vieni poteriavo lietuviš
kai, bet didžiuma lenkiškai, kiti giedojo- 
giesmes taip įkiriai, kraipydami, tam
pydami, kad kuogreičiausiai norėjosi 
prasišalinti nuo jų. O vienas ubagas grie
žė ant armonikos visokių “šventų” gies
mes—kokią tik jam užsakys. Atsirasda-

• vo jaunesnių, kurie prašė pagriežti svie- 
tavą. Tada ubagas pereidavo į kitą gat
vės pusę ir už tris kapeikas grieždavo ir 
svietavą. Jeigu daugiau nesirado tokių 
užsakymų, tai jis vėl grįžo prie švento
riaus vartų ir iš peties traukė armoniką 
šaukdamas:

—Už kapeiką sugriešiu tavo apaštalo 
giesmę!

(Bus daugiau)

Mūsų kolonijos aukos dėl 
Ispanijos kovotojų, surinktos 
per J. Blažonį. čia paduodu 
visų aukautojų vardus ir šir
dingai ačiuoju visiem, kurie 
aukavo.

ALDLD 42 kuopa aukavo 
$2, J. Ukronas 50c, J. Ege- 
ris 50c, J. Blažonis 50c, V. 
Vilkauskas 50c, L. Trainavi- 
čius 50c, A. Suslavičius 50c, 
B. Pivariūnas 25c, P. Jazuke- 
vičius 25c, J. Verbickas 25c, 
M. Verbickienė 25c, L. Baraus
kienė 25c, K. Barauskas 25c, J. 
Biegin 25c, J. Vaičiūnas 25c, 
S. Greene 25c, V. Beotes 25c, 
J. Velička 25c, K. Gelažaus- 
kas, 25c, J. Stančikas 25c, C. 
Poškiavičius 10c. Viso surink
ta $8:35.

Šie pinigai yra jau pasiųsti 
Lietuvių Komitetui Ispanijos 
Demokratijai Gelbėt.

J. Blažonis.

A.LD.LD. REIKALAI
Conn. Valstijos ALDLD III 

Apskričio Reikalais
Įvyksta metinė ALDLD III 

Apskričio konferencija sek
madienį, lapkričio (Nov.) 13 
d., 1938, Laisvės Choro sve
tainėje, 57 Park St., Hart
ford, Conn., 10 vai. ryto.

Apskričio ribose gyvuojan
čios kuopos turi pasistengti iš
rinkti delegatus ir suteikti 
sveikus konferencijai 'svarsty
ti sumanymus. Pageidaujama 
daug delegatų ir narių svečių 
į šią konferenciją.

Delegatai, atvykdami į kon
ferenciją, pasistengkite at
vesti ir duokles nuo narių į 
apskritį.

V. J. Valaitis,
LLD III Apskr. Sekr.

DETROITO ŽINIOS
Atsišaukimas j Lietuvių 

Visuomenę
z . ’ Jei jums nepatinka, kad 

jūsų sūnus ar dukrelė vaka
rais trankosi po jums neži
nomas karčiamas, bendrauja 
su įtai-tinos reputacijos asme
nimis, tad kodėl nepatarti 
jam ar jai, kodėl nepaakstin- 
ti stoti mūsų choran, kur ne 
tik lygiai linksmai laiką pra
leistų, bet kartu ir kultūrinį 

* darbą dirbtų, kas atneštų nau
dą visuomenei, jums ir jiems? 

[ Kartą stoję choran, jaunuoliai 
į tarsi su juo suauga ir jau jo

«

neapleidžia. Todėl, kad chore 
kaip tik ir vieta jaunuoliams. 
Jie randa pasitenkinimo, eik
voja energiją geriems tiks
lams.

1 Et Taip pat mums reikia ir 
į,. augesnių žmonių, kurių mes 
■; turime keletą ir džiaugiamės, 

į i kad jie padeda mums dirbti.

Šie metai reikalauja daug ir 
ištvermingo darbo, nes prie 
paprasto sezoninio darbo dar 
turėsime ruoštis prie dalyvavi
mo pasaulinėje parodoje New 
Yorke kitą rudenį.

Mes turime apie 90 veiklių 
narių, bet toli gražu tai nėra 
patenkinantis skaičius. Stoki
te mūsų eilėsna ir dirbsime 
kartu, kad žengus pirmyn 
meno srityje, kad galėjus dar 
geresnius, sunkesnius meno 
veikalus perstatyti.

A. Urbon.

sakys pasaką.
3— žinios.
4— Radio Kontestas.

Sekmadienio, spalių 23, pro
grama per stotį WORL, 9:30 
vai. ryte, bus sekanti:

1— Paul Peters Collegians 
orkestrą iš So. Bostono.

2— Laisvės Choro Vyrų 
Grupė iš So. Bostono, vado
vaujant M. Boliui.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

So. Boston, Mass.
RADIO PROGRAMA

šeštadienio, spalių 22, radio 
progratna per stotį WORL, 
8 vai. ryte, bus sekanti:

1— Ona Baltrus, dainininkė 
ir smuikininkė, iš South Bos
tono.

2— Valentina Minkienė pa

ANGLIJA NUOLAIDAU- 
JA MUSSOLINIUI

London, spal. 19.—Angli
jos valdžia tariasi neužilgo 
pripažint Mussoliniui Ethi- 
opiją; tikisi, kad tada gal 
jis taip veikliai neginkluos 
arabų prieš Angliją ir žy
dus Palestinoj, ir gal liau
sis kurstęs kitas arabiškas 
kolonijas prieš Angliją.
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytojų.

Rochester, N. Y.
m

Iš Lietuvių Lokalo Kriaučių 
Vakarienes

Vakarienė labai buvo pa
sekminga, nes lietuviai kriau- 
čiai pirmą sykį turėjo tiek 
publikos ant gąvo parengimo. 
Pasirodo, kad 'lietuvių lokalas 
yra gabiai vadovaujamas. 
Taipgi dalyvavo ir lietuvių 
kriaučių organizatorius Jan
kauskas ir laike vakarienės 
pasakė prakalbą; kaip Amal- 
gameitų Unija yra pasiryžus 
ir deda visas pastangas, kad 
suorganizavus Naujosios An
glijos audinyčių verges ir 
vergus, nes, sulyg kalbėtojo 
nurodymų, audinyčiose dau
giau nieko nėra, kaip tik tie
sioginė vergija. Taipgi ragino 
remt dabartinę Roosevelto po
litiką ir Darbo Partijos stato
mus kandidatus laike balsavi
mo ateinančiuose rinkimuose.

Taipgi kalbėjo vietinis lietu
vių lokalo biznio agentas J. 
Druseikis ir aiškino, kaip yra 
dedamos pastangos, kad iš
traukt visus lietuvius iš kita
taučių lokalų ir padaryt vie
ną didelį lietuvių lokalą. Taip
gi buvo pakviestas kalbėt pil
dančiosios tarybos narys F. 
Svetikis, bet atsiprašė, kad 
nenorįs publikos vargint. Su 
tuo programa ir baigėsi.

Vakarienės prirengimui va
dovavo ir laike vakarienės 
vadovavo lokalo pirmininkas 
V. Lastausjtas, kur pusėtinai 
tvarkingai viskas buvo sutvar
kyta. Gali imt ir kitos drau
gijos pavyzdį iš tokios tvar
kos.

Koresp. N. Švedienė.

uždraudė darbinin
kų DEMONSTRACIJAS 

FRANCIJOJ
Paryžius.—Franci jos val

džia uždraudė demonstraci
jas darbininkam, reikalau- 
j an tiem išlaikyt 40 valandų 
darbo savaitę. Bet darbinin
kų unijos žada demonstruot 
nepaisant uždraudimo. *

Lietuvos šelpimo Fondas, 
kuris buvo sutvertas šį pava
sarį iš priežasties grūmojimo 
per Lenkiją ir dėl dabartinių 
nepastovių laikų mūsų gimti
nėj šalyj, veikia didelius dar
bus, nes Lawrencio lietuviai 
yra pasiryžę būti prisirengę 
su finansiniu pagelbėjimu, jei 
Lietuvą užpultų fašistinės ša
lys, kaip tai, Lenkija ir Vo
kietija.

Pirmutinis parengimas buvo 
įvykdintas rugsėjo 17 d. po 
vardu “Lietuvių Diena,” kuris 
atnešė gryno pelno $106.91. 
Delegatai džiaugėsi su tokia 
puikia pradžia, bet būtų bu
vęs dar pelningesnis parengi
mas,‘jei oras nebūtų sugadi
nęs.

Visi pinigai yra padėti Law
rencio bankoj ir ten visas iž
das bus laikomas iki bus rei
kalinga išimti pagelbai Lietu
vos nuo užpuolančių šalių; o 
jei bus išvengiamas karas, tai 
šie pinigai bus paskirti Lietu
vos našlaičiams.

Lietuvos šelpimo Fondas yra 
sudarytas iš 13 Lawrencio 
stambiausių organizacijų, ku
rios reprezentuotos po 2 ar 
3 delegatus. Visi delegatai 
pasiryžę nuoširdžiausiai veikti 
Lietuvos nepriklausomybei.

Spalių, 15 įvyko posėdis, ku
riam pirmininkavo vice-pirmi- 
ninkas S. Penkauskas. Rapor
tas “Lietuvių Dienos” skaity
tas gaspadoriaus J. Pesliko ir 
priimtas. Viso įplaukų buvo 
$208.54, išplaukų $101.63, 
gryno pelno $106.91.

Su pirma pasekminga pra
džia nutarta vėl rengti kokią 
nors pramogą. Nubalsuota va
karuškos vardu “Bulvių ir Sil
kių Parengimą” ruošti gruo
džio 10 d. Sekama komisija 
išrinkta: Antanas Palskis ir 
Stasys Penkauskas, pagelbi- 
ninke Anelė Markevičiūtė; 
gaspadinės Ona Milienė, Ona 
Peslikienė ir Natalija Pajars
kienė. Įžanga bus 10c.

Kad geriau sektųsi ir kad 
daugiau išgarsinus šį puikų 
darbą, nutarta koresponden
cijas įdėti visuose lietuviškuo
se laikraščiuose, šiam darbui 
paskirta Anelė Markevičiūtė, 
Šelpimo Fondo raštininkė.

Ateinantis susirinkimas bus 
laikomas lapkričio 26 d., 4 
vai. po pietų.

A. Markevičiūte.

Valdžios Komisija Liepia Re
public Plieno Korporacijai

Priimt 5,000 Streikieriy
(Tąsa iš 1-mo puslp.)

Republic Plieno korpora
cija turi panaikint savo 
kompaniškas neva “unijas”, 
nes jos nėra darbininkų at
stovės.

Jei kuriems pavarytiems 
streikieriams k o r p oracija 
“neturi” darbo arba neduo
da pirmenybės sąrašuose 
būsimų darbininkų, tai vi
siem tokiem turi mokėt “pa- 
gelbines” algas, už penkių 
dienų po to, kai jie parei
kalaus darbo.

Dvidešimt šešiem iš pava
rytų darbininkų - streįkie- 
rių turi būt pilnai apmokė
ta už jų sugaištą dėl to lai
ką.

Republic Plieno korpora
cija turi išmokėt algas tiem 
darbininkam, kurie buvo pa
leisti per korporacijos lo
kautus Cantone ir Massillo- 
ne, Ohio.. <

Bet tūkstančiai išmestų 
streikierių vis tiek negaus 
atlyginimo už sugaišintą 
darbo laiką.

Valdiška Darbo Santikių 
Komisija visai neužtarė tik 
11 darbininkų, kurie, girdi, 
per tardymus “prisipažinę, 
kad turėję bei naudoję spro

gimus” prieš korporacijos 
nuosavybę. (Tie “prisipaži
nimai” buvo tik klasta kor
poracijos šnipų ir su jais 
veikiančių vietinių valdi
ninkų.)

Eucharistiniam Kongresui
New Orleans, La. — Po

piežius Pius iš Romos per 
radio kalbėjo Eucharisti
niam (komunijos) Kongre
sui Amerikos katalikų. Ap
gailestavo, kad šiandieninis 
pasaulis niekina evangeliją 
ir pageidavo, kad Amerika 
taip “pražydėtų religiniai,” 
kaip jinai yra iškilus me
džiaginiai. Baigdamas kal
bą, popiežius sakė, kad ma
tąs religijos atgijimo ženklų 
“visur.”

MUSSOLINIS VIRTO HIT-1 
LERIO KLAPČIUKU

London. — Tarptautiniai 
politikai mato, kad Mussoli- 
nis vis labiau priverstas 
klausyt Hitlerio. — Sovietų 
Sąjungos vadai jau pirmiau 
nurodė, kad Mussolinis jau

tik Hitlerio klapčiukas.
Vienas to pavyzdys yra 

ginčas dėl Rusinijos, Čecho- 
slovakijos rytinės dalies. 
Mussolinis kartotinai reika
lavo pervest Rusini ją Ven
grijai ir Lenkijai. Bet Hit
leris pasakė “ne,” ir Musso
linis nutilo šiuo klausimu.

Telephone: E Vergreen 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
•

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis

Prezidentas
Antanas Penkevičius

Sales Manager

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

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

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

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

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

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

Penkevičiui bravaro antrašu:

The Cremo Brewing Co., Inc.
Belden Street New Britain, Conn.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

ž

: NAUJIENA DEL VISŲ Į
J PARANKIOJE VIETOJE, ir P’UIKIAI ĮRENGTAS J

Į RESTAURANTAS į
• •
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
e Visas maistas geriausios rūšies. •
J KAINOS ŽEMOS J
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJEt •

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



t 
t

i

t

* Penktadien., Spalių 21, 1938

Californijos Valstijoj Reakcija
Šitos valstijos reakcija kelia 

galvą ir yra pasimojus sukriu- 
šinti visas darbininkų unijas 
bei organizacijas, kurios turi 
nors bent kokių santikių tarpe 
darbo ir kapitalo šioje valsti
joje.

Sumanymas numerio 1 po 
vardu Taika Industrijos San- 
tikiu “Peace 
lations’
O r g a n i z a cijos “Organiza
tions”, kad tik balsuotojus su
klaidinti ir pravesti šį prieš 
darbininkišką sumanymą įsta- 
tatymu taip, kaip jie pravedė 
rinkimą parašų dėl šio suma
nymo.

iš

Brooklyn, N. Y.

GARSINKITĖŠ "LAISVĖJE

Telefonas: Humboldt 2-7964

VARPO KEPTUVE•1

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

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis

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

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

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

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

J,-- N,įį^įf į:!- /•**<

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-to Apskr. konferencija' 

įvyks 23 d. spalių, 10 vai. ryto, 735 
Fairmount Ave. Delegatai būkite, 
laiku. — Sekretorė. (246-248)

INKERMAN, PA.
Lietuvių Komunistų Frakcija 

Pittstono turės “Parę” Daily Wor- 
kqr naudai. Įvyks 23 d. spalių, 7 v. 
v. Sandargicnes namuose, 6 ¥2 Oak 
St. Įžanga 25c, bet už tai bus duoti 
ir užkandžiai. Bus gera muzika. Vi
si Kom. Partijos simpatikai kviečia
mi atsilankyti. (246-247)

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

M.

Ly-

“Laisvės” vajinin-

Apart

Padvigubinkit sau Smagumą

Dvigubai-Švelniais

Piniginės dovanos dalyvaujantiems Konteste
gavimui naujų skaitytojų

Brooklyn, N. Y
<30

1

‘M

Du- 
val. 
su- 
šo-

......................  ...r..

skaitlingai dalyvauti.
(246-247)

“Laisvė,” 427 Lorimer St

džiais. Taipgi bus kortavimo tur- 
namentas. Kviečiame Korlctiečius 
(79th St.) ir Clalanwoodiečius daly
vauti. Tikietus galima gauti pas 
Laisvamanių kuopos narius.—Kom.

Naujokionė ir D. Petrauskas.
(246-247)

virs minėtų dalykų bus ir kalbėto
jai, D. M. Šolomskas, vienas iš “L.” 
redaktorių ir “L.” Administratorius 
P. Buknys.

Todėl prašome nepamiršti ateit į 
šį parengimą, atsiveskite ir savo 
draugus bei pažįstamus. Iki pasima
tymo. —- Rengimo Komisija.

(246-247)

Copyright, P. Lorillard Company, 1935

namus, 
skaityti 
nes ka- 

kiekvienas mąstantis

CLEVELAND, OHIO
Spalių 23, ' sekmadienį, įvyks 

ros Choro didelė ir juokinga trijų 
aktų Komedija "Teta Salomejc,” 
Liet. Svet., 6835 Superior Ave. 
rys atdaros 5 vai., pradžia 5:30 
vak. Po lošimui Lyros Choras 
dainuos keletą dainų. Muzika
kiams bus gera. Turėsime skanių 
valgių ir įvairi gėrimų. Įžanga iš b

NEWARK, N. J.
Šiuomi kviečiame dalyvauti “Card 

Party ir- Bingo” parengime, kuris 
įvyks sekmadienį, 28-čią spalių. Šv. 
Jurgio Svet., 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Pradžia 3 vai. p. p. 
Įžanga 35c. Bus gera muzika šo
kiams, turėsime skdnių užkandžių ir 
įvairių gėrimų.

Šį parengimą ruošia Ncwarko lie
tuviai naudai 
kams, kad galėtų padengt išlaidas 
prie gavimo naujų narių.

į_ •<. *,.**■* ’ *.• ‘ -Štr.r ■*$&*./s 'Trill}* je. 'ž>''//' *■ ' '* J. i. “
taw.-' .

anksto perkant 30c, prie durų 35c. 
Šokiams 25c. Lyros Choras kviečia 
visus

1 lapkričio 8 dienlį, balsuokime 
I prieš by kokį priešdarbinin- 
kišką pasimojimą iš reakcijos 
pusės. Pacific.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA. 

šeštadienį, 5 d. lapkričio, 8 v. v. 
^Lietuvių Svet,, 132 W. Market St. 

i jvyks prakalbos. Kalbės D. M. Šo-
in Industrial Re- ]ornskas, ALDLD CK Sekretorius iš 

gal bus po vardu ir Brooklyn, N. Y. Tema: Pasaulinė 
padėtis, S. V. rinkimų klausimas, 

j už kuriuos kandidatus lietuviai tu
rėtų balsuot ir ALDLD organizaci
jos reikalai. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti šiose prakalbose. 
Rengia ALDLD XII Apskritys. 

(247-248)

Nauja L. Pruseikos Knyga

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

Komiteto susirinkimas įvyks spalių 
30 d., sekmadienį, 2-rą vai. p. p. 
Svetainėje 40 Ferry St. Yra daug 
svarbių dalykų aptarti, todėl malo
nėkite dalyvauti šiame susirinkime. 
— Koresp. (247-248)

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.

negali

taptų 
visų

šito sumanymo antgalvis 
yra labai prigavingas, skai
tant skamba gana sklandžiai; 
atrodo, kad kiekviena unija 
bei organizacija be kliūčių tu
ri pilną teisę streikuoti ir pi- 
kietuoti ramiai; bet giliau pa
sižiūrėjus to sumanymo teks
tas pasirodo ant tiek žalingas, 
kad blėdingesnio jau 
ir būti.

Jeigu šis su manymas 
įstatymu, jis suvaržytų
darbininkų pilietines teises; 
unijos bei organizacijos, prie 
kurių mes dar dabar priguli
me, pačios per save turėtų iš
nykti į trumpą laiką. Sumany
mas aiškiai sako, kad visos 
unijos bei organizacijos turi 
būti įregistruotos per valsti
jos gubernatoriaus paskirtą 
komisionierių valstybes žinioj, 
kaip inkorporuotos korporaci
jos. Organizacijų vardai, vir
šininkai, ineigos ir iš ko or
ganizacijos pasilaiko, turi būt 
suregistruoti ir atskaita išduo
ta. Kilus streikui ar by ko
kiam darbininkų nesusiprati
mui tarpe darbo ir kapitalo, 
visą nuostolių naštą turėtų pa
nešti organizuoti darbininkai, 
todėl budėkime ir balsuojant

BRIDGEPORT, CONN.
Teatras, Dainos ir Šokiai

Rengia Liet. Jaunuolių Choras, 
spalių 22 d., 407 Lafayette St. Bus 
sulošta juokinga komedija “Skupuo- 
lio Laimė.” Taipgi choras po vado
vyste P. Bružausko sudainuos kele
tą dainelių. Vėliaus prie geros or- 
kestros bus smagūs šokiai. Kviečia
mi visi dalyvauti. Lošėjai ir choras 
prisirengė atsilankiusius pilnai už
ganėdinti.—Komisija. (247-248)

WORECSTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks spalių 23 d., 10:30 v.v. 
ryto, 29 Endicott St. Knyga “Ūka
nos” jau gatava ir bus dalinama vi
siems, kurie yra užsimokėję du 1938 
metus. — Fin. Rast. J. N.

(247-248)

Elizabeth, N. J.
Bangos Choro Narių Atydai
Šį penktadienį, spalio, October 21, 

Bangos Choro pamokos neįvyks, nes 
mokytoja negalės pribūti. Bet visi 
choristai pribūkite ateinančią nedė- 
lią, spalio 28 į pamokas, taip kaip 
visada. . (246-247)

Philadelphia, Pa
Ekstra Svarbu

Ateinantį sekmadienį, 23 d. 
spalių, įvyks “Laisvės” pikni
ko darbininkų pavaišinimo 
bankietas. Visi mūsų organi
zacijų naniai, kurie žinote, ko
ki darbininkai ir iš kurios 
miesto dalies dirbo, nepri
klausanti prie mūsų organiza- 

skai- 
ban-

cijų ir nėra “Laisvės” 
tytojai, pakvieskit juos į 
kietą.

Bankietas 
mount Ave., 
tų.

Kviečiami 
ges atvykti 
pačią dieną 
to apskričio

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia didelį ba

lių, šeštadienį, spalių 22-rą, Laisves 
Choro Svet., 57 Park St. Pradžia 8 
v. v. Įžanga 25c. Bus gera orkestrą 
šokiams, Galėsite linksmai praleisti 
laiką ir tuom pačiu paremsite cho
rą finansiškai. — Kom. (246-247)

programas.
Komunistų Partijos 
Bus ir geras kalbe- 

organizato-

BAYONNE, N. J.
Penktadienį, spalių 21 d. bus pui

kus balius ir įvairus 
Rengia Am. 
vietinė kuopa,
tojas, Hudson County 
rius Jay Anyon, pradžia 8 v. v., Li
berty Hali, 329 Broadway. Įžanga 
25c. (245-247)

BINGHAMTON, N. Y.
Penktadienį, 21 d. spalių įvyks 

Komunistų- Partijos West Side kuo
pos Card Party, Lietuvių Svet., 
(skiepe) 8 v. v. Įžanga 25c asme
niui. Prie įžangos bus duodama už
kandžiai ir kava. Prie įžangos ti- 
kietų bus duodama ir “door prize.” 
Šokiams grieš Kom. Partijos negrų 
orkestrą. Visi vyrai ir moterys, seni 
ir jauni yra kviečiami atsilankyti, 
užtikriname laiką praleisite links
mai. — Komisija. (245-247)

Fair-

Tą

IŠTYRIMAS VELTUI

9

ap- 
Ilo- 
Sts. 
Mo-

Svarbus Susirinkimas Delei 
“Laisvės” Bankieto

draugai ir drau- 
iš kolonijų.
įvyksta LLD 6- 
konferencija, tai

bus ir iš kolonijų draugai.

įvyks 735 
2:30 vai. po pie-

DR. ZINS

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Etinės Kultū

ros Org. 6 kp. rengia pirmą bankic- 
tą pas dd. S. Naūjokus, šeštadienį, 
spalių 22 d. po num. 17613 Harland 
Ave. Pradžia 7 v. v. Drg. Naujokie- 
nė duos 5 laimėjimus prie įžangos 
bilieto, o įžanga tik 25c su užkan-

Šį ketvirtadienį, 20 d. spa
lių, įvyks labai svarbus mūsų 
visų organizacijų visuotinas 
susirinkimas, .735 Fairmount 
Ave., 8 vai. vakare.

Lapkričio 2 d., trečiadienį, 
įvyks Rusijos revoliucijos 
vaikščiojimas Broadwood 
telyj, prie Broad ir Wood 
Kalbės W. Z. Foster ir 
theT Bloor. Bus geros progra
mos. Pradžia 8 .vai. vakare.

A. J. Smitas.
—o---

. Serga Draugė

Sunkiai serga draugė Vero
nika Dijokienė. Guli savo na
muose po gydytojo priežiūra, 
462 N. 6th St. Meldžiame 
pažįstamus ir draugus bei 
drauges atlankyti ligonę.

B. Ramanauskas.

Vienna. — Per žydų “pa
lapinių” šventę naziai išdau
žė langus žydų bažnyčių ir 
namų ir gatvėse užpuldinėjo 
žydus.
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

427 Lorimer St.

Clement Vokietaitis
.u ■■

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

VISADA ŠVIEŽI
Dvigubai apsaugoti 
d v i e m Cellophane 

užvalkčiais.
VIRŠUTINIS už
valktis atsidaro 
A P /I CIO J pakelio

Tai Cigaretas, kuris
Visada Šviežias!

]--------------------------------------------- 1—    —. c...- n.'.

Vajus Gavimui Dienraščiui ^Laisvei” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prašom j talką visus dienraščio “Laisvės” skai-
J

tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų.

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

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

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, i kurie pradeda darbą pačioje pra
džioje vajaus. Tad nelaukite nieko, ale tuojau stokite j darbą. Gaukite 
savo dienraščiui naujų skaitytojų, gaukite sau dovaną.

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

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

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

NEWARK, N. J

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
1$; penų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Ir atsargus ir SKUBUS kriaučiu darbais 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IB MAISTINGĄ 

VARPO 
Keptuves

fl w j N
 

K•k' AŽIi

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, Stolleru 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Roll

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir katnae.
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8 . "LAISVE . Penktadien., Spalių 21,1938
S *

NewYorkO'^AfcrZlnlos
St. Draugės kliubietės, ku
rioms galima, aplankykime 
draugę. Linkiu d. greitai pa
sveikti. D—gė.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Išvogtu pakumpti! Jieško Kuris Matė Lietuvą? 
po Policisty Namus ir

Kvočia Viršininkus

Ar Žinele, Kad—

Policijos Department© 
rinėtojai pradėjo ablavą 
policistų namus, jieškodami iš. 
Bergen St. stot, išvogtų polici
jos rekordų. Apie išvogimą pa
tirta pereitą antradienį, tuo-1 
jau po paskelbimo, kad John 
Hari an Amen paskirtas spe- ’ 
čialiu prokuroru tirt ir pa- 
traukt atsakomybėn sukčius, , kuris 
kurių privisę Brooklyn© teis- tuvoj 
darybės įstaigose. , dingi

Amen įgaliotas naudotis vi-|^lll’c 
sais policijos ir teisdarybes l - 
department!) rekordais, ku-| 
riais gaspadoriauti paprastose į 
sąlygose visa galia būdavo re- 

. guliario prokuroro William F.
H. Geoghan© rankose.

Tyrimų komisionierius Her
lands sako, kad trūkstama 
oficialių rekordų 7,200 areš
tų, taipgi pasigendama išbė- 
lavimų 
knygų 
svarus 
lands.

ty
po

bondsų. Ištraukyti 
lapai sudarytų apie 45 
popieros, sako Her-

Sužinojus apie išvogimą 
dokumentų, policijos komisio
nierius Valentine paskyrė 20 
patyrusių tyrinėtojų, padėt 
specialiam prokurorui Amen 
ir tyrimų komisionieriui Her
lands surast rekordus ir su- 
sekt kaltininkus. Tuo pat sy
kiu įsakė pastatyti rekordų 
sargus kiekvienoj stotyj.

Tyrinėta policijos leitenan
tai C. Behan, J. F. Lynch ir 
W. J. Cassidy, kurie nesenai 
tapo perkelti iš Bergen sto
ties kitur.

Pasklido girdai, kad trūks
tama rekordų ir centralinėj 
raštinėj, bet komisionierius 
Valentine griežtai užginčijo 
girdus esant neteisingais.

Grupė technikų ilgai darba
vosi Bergen St. stotyje, bandy
dami surast rekordus, ar vie
tą jų sunaikinimo. Kas tuo- 
mi atsiekta, kol kas dar neži
noma, © gal ir nebus žinoma, 
kol neprasidės teismas prieš 
nužiūrimus prasikaltime.

Paliko Vaikus Policijai 
“Pridaboti”

34Mrs. Helen von Reine, 
m., gyvenusi 463 — 78th St., 
atėjo policijos stotin vedina 
trimis dukrelėmis ir nešina 
ketvirtąja, klaust, gal Dingu
sių Asmenų Biuras sužinojo 
ką nors apie jos vyrą, kuris 
prasišalino pereito balandžio 
mėnesį ir apie jį iki šiol ne
buvo gauta žinios. Leitenan
tas atsakė, kad negirdėta.

Tuomet moteriškė paprašė 
policistą pridabot jos vaikus, 
kol ji nueis moterų kambarin. 
Policistas sutiko. Bovyt vaikus 
laikas neprailgo iš pradžių, 
bet kada praėjo 20 minučių, 
jie pradėjo rūpintis, gi po 40 
minučių pasiuntė moterį poli- 
cistę pažiūrėt motinos, bet jos 
jau nebuvo. Vyresnės mer- 

, gaitės, 5, 4 ir 1 >/2 metų, pa- 
\ duotos vaikų prieglaudon, o 

mažiausia, dviejų mėnesių 
mergaitė — pamestinukų 
gonbutin.

it-

Komunistij Radio
Komunistai šiemetinės 

kimų kampanijos reikalams 
jau suruošė 13 radio progra- 

£ mų, kurių vėliausia — spalių 
19-tos vakaro 8:45, iš stoties 
WMCA.

Spalių 21-mą bus sekamos : 
Iš WMCA, 9:45 iki 10:15, 

Jaunų Komunistų Lygos pro
grama.

Iš WCNW. 5:15 iki 5:30,

rin-

. Iš WCNW, 5:15 iki 5:30, 
yokiška programa.

Tuo pačiu laiku išvykę 
Lietuvon ir tuo pačiu laiku su
grįžę iš Lietuvos žmonės pa
sakoja apie gyvenimą Lietu
voj skirtingus dalykus, 
jau teko girdėti keletą 

! priešginybių, apie kurias 
j čiau paminėt spaudoje, 
į paimsiu tik porą 
:tingų nuomonių:

P-nas Valaitis, 
šią vasarą 
pasakoja, 
pažangūs 

klauso valdžios patari- 
važinėja automobiliais, 

jie statosi gražias grįčias, 
Lietuvos žmonių gyveni- 
be galo pakilęs.

Pereitą savaitę man teko 
dalyvaut p. Rutkuvienei, Au
gusto Butkaus žmonai, suruoš
tame sutiktuvių 
Piliečių Kliubo, kuri 
ką tik sugrįžo iš 
Kalbėjo eilė žmonių, 
kviesta ir pati p. Butkuvienė 
pasakyti savo įspūdžių. Iš jos 
pasakojimo atrodė, kad kai
miečio gyvenimas tebėra kaip 
buvęs, kad juos tebekankina 
tas pats nedateklius ir iš to 
paeinanti visokį parazitai. Jai 
prisiminus apie nemiegotas ■ 
naktis dėl blusų, tūluose po-į Lietuvos visuomenininką Povi- 
nuose kilo neramumas, šnibž- 
dėjimasis: “Ko norėti iš jos, 
boba ne politikierė,” ir pana
šiai girdėjosi. Bet jos pagar
bai suruoštas bankietas, tad 
negi sustabdysi, ji iškalbėjo 
savo.

tipiškų

Man 
tokių 
nore-

skir-

tautininkas, 
lankėsi Lic- 
kad pavyz- 

ūkininkai,

bankiete, 
taip pat 
Lietuvos, 
buvo pa-

Eidamas namo galvojau 
apie jos kalbą ir visas kitas 
girdėtas kalbas tuo klausimu. 
Man atrodo, kad ne visi, ku
rie buvo Lietuvoj/ bus matę 
Lietuvą. Tūli, man rodos, pa
sitenkino pamatę tik Lietuvos 
ponus, pagėrę su jais arbatos, 
pavažinėję jų automobiliais. 
Man rodos, kad iš čia pami
nėtų dviejų p. Pvutkuvienė bus 
mačius Lietuvą. Tokias išva
das aš darau ve dėlko:

Lietuvoj tebegyvena mano 
sesuo su šeimyna. švogeris 
negeria, nerūko, darbštus. 
Svečiai, kurie lankėsi kaime, 
sako, kad jie laikomi pavyz
dingais. Tačiau mano sesuo 
visuomet prašo atsiust ir labai 
dėkoja, kada nusiunčiam nuo 
savo šeimos atlikusių apdėvė
tų drabužių jos šeimai. Sa
ko, jos mergaitės, dėka mūsų 
nusiųstiems 
nyčion eina 
sios už viso 
Ir ne tik jie
turi, bet dar tebegyvena su- 
krypusioj stuboj, kurią pali
kau išvažiuojant Amerikon 
prieškariniais laikais. Tiesa, 
rengiasi statyt naują, bet ne 
savais pinigais ar kokia val
džios pagelba, o mūsų tam 
tikslui kas metai siunčiamais 
pora desėtkų, kartais daugiau 
dolerių, už kuriuos per eilę 
metų supirkinėja stubai me
džiagas. ' L.

drabužiams, baž- 
geriau pasipuošu- 
kaimo mergaites, 
automobiliaus ne-

Pulaskiui Pagerbt Paradas
Didžiojo New Yorko lenkų 

organizacijos suruošė paradą 
pagerbt didvyrį generolą Pu- 
laskį, kuris iš Lenkijos atvy
kęs amerikiečiams padėt ko
vot už nepriklausomybę • čio
nai padėjo galvą tose kovo
se lyginai, kaip dabar pasiel
gė šimtai amerikiečių ir lie
tuvių jaunuolių, vykdami gint 
Ispanijos demokratiją ir ne
priklausomybę.

Parade dalyvavo eilė įvairių 
organizacijų su 75,000 mar- 
šuotojų. Juos sveikino guber
natorius Lehman, teisėjas 
Poletti ir kiti žymūs asmenys. 
Majorą atstovavo jo sekreto
rius Stanley Howe.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas įsteigė mokyklą, kur 
moterys galės mokytis anglų 
kalbos ir prisirengti prie pilie
tybės. Pamokos bus du syk 
savaitėje—pirmadienių ir tre
čiadienių vakarais. Vieta — 
Eastern District School, prie 
Marcy ir Rodney gatvių, 
Brooklyne.

Moterys kviečiamos 
naudoti proga.

—o—
Trečiadienį, spalių 19, lai

vu išvyko į Miami, Floridą, 
laidotuvių direktorius M. P. 
Ballas-Bieliauskas. P-nas Bie
liauskas sako aplankysiąs Mi- 
amėje gyvenantį savo brolį ir 
kartu pasimaudys Floridos 
vandenyse. Už poros savaičių 
žada grįžti atgal.

—o—
Po numeriu 80 Ten Eyck 

St., netoli “Laisvės”, brookly- 
niečiams gerai žinomi artistai- 
piešėjai Banasevičius ir Vit
kus atidarė iškabų ir vaizdų 
piešimo vietą.

Linkėtina jiems gerų pasek
mių.

Rodys Judžius iš LDS Seimo 
ir Olympiados; Dovanos 

už Lietuvišką Šokį

įdomi vi- 
suaugu- 

ir plačiai
Bus ro-

Šr,AU0A( negaliu kOjų 1111
_______W PAJUDINTI OA'SIAI SKAuOA 

kojų muskulus BL

RtiKiA PAIN-EXPELLERIO. W z 4 H 
NUSlSTEbfSlT KAiP ŪMĄI y 
palengvins Skausmą

V VIKRUS IŠSITRYNIMAS 1
$IUO UNIMEN1U

Taip, brangūs draugai. Jei jus lonkina skausmas ir susti* 
rimas jūsų muslulų. loipo paseka orolroukio porpūtimo. 
nuovargio ar porsidirbimo, nckenlėkilo šių skausmų berei
kalingai. Naudokite linimentg, kurį įūsų tėvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 molų. • Paklauskite savo draugų kaip 
ir kuomet jie naudoja Poin-Erpollorį. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Poin-Erpellerio artimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Poin-Expellerio su Inkaru ant kiekvienos 

doiufės.

pasi-

-----O-----

Šio mėnesio 28 d., Liet. Am. 
Piliečių Kliubo svetainėje, 
įvyks įdomios paskaitos apie

į lą Višinskį. Paskaitą duos Dr. 
A. Petriką. įžanga bus ne
mokama.

—o—
Lapkričio 5, vakare, “Lais

vės” svetainėje įvyks lietuvių 
komunistų kuopos vakarėlis,— 
bus 
gi y,

grasių dainų, skanių val- 
muzikos ir šokių.

Rep.

Amteris už 5 Bilionus 
Namą Statybai

Komunistų Partijos vienin
telis kandidatas į kongresma- 
nus New Yorko Valstijoj, Is
rael Amter, savo radio pra
kalboj, pereitą trečiadienį, 
aiškiai pabrėžė reikalą išleist 
penkis . bilionus dolerių gyve
namų namų statybai. Už to
kią programą jis pasiryžęs vi
somis išgalėmis kovoti kongre
se, kaip kad jis per ištisus me
tus kovojo nebūdamas kongre
se. Pinigus tam tikslui siūlo 
gaut aptaksavimu turčių.

Vidutiniem piliečiam, laužy
čių gyventojam didmiesčiuose 
ir miesteliuose, Amterio išrin
kimas į kongresą reiškia daug 
greitesnį nusikratymą tarako
nų, žiurkių ir kitokių parazi
tų, o sykiu ir daugelio ligų ir 
*nemalonumų. Jie energingai 
ruošiasi rinkimuose ne tik pa
tys paduot savo balsą už Am- 
terį, bet taip pat kalbina tą 

1 padaryti kiekvieną, su kuo su
sieina. Rendauninkas.

Tarybos (Board of 
nariai sudarė lista 
kurie išsiuntinėta 

vietos kandidatams 
įstatymdavystę, at

Majoras Apklausinėja 
Kandidatus

Majoras LaGuardia ir pen
ki Sąmatų 
Estimate) 
klausimų, 
289-niems 
į valstijos
siklausdamas, kaip jie atsine
ša link įvairių įstatymų, lie
čiančių miestą.

Apart majoro, po dokumen
tu pasirašė kontrolierius Jos. 
D. McGoldrick, Miesto Tary
bos pirmininkas Newbold 
Morris, Manhattan© preziden
tas Stanley M. Isaacs, Brook
lyn© prezidentas Raymond V. 
Ingersoll, ir Richmond© prezi
dentas Jos. A. Paima. Vardai 
kitų miesto dalių prezidentų, 
George U. Harvey ir James J. 
Lyons prisegta prie dokumen
to.

Tie klausimai ir į juos atsa
kymai tilps vėlesnėse “Lais
vės” laidose.

Šį šeštadienį, spalių 22-rą, 
LDS jaunuolių ruošiama “LDS 
Birthday Party” bus 
siems, jauniems ir 
siems, LDS nariams 
lietuvių visuomenei,
doma pačių Amerikos lietuvių 
jaunuolių pagamintas judis, 
kuriame parodoma ketvirtasis 
LDS Seimas ir Jaunuolių Spor
to Olympiada, įvykę pereitą 
vasarą, Pittsburgh o.

Tai pirmas toks judis lietu
vių gyvenime. Jis įdomus ir 
kartu parodantis LDS rolę 
jaunimo organizavime ir auk
lėjime. Kiekvienam lietuviui 
svarbu jį pamatyt ir sykiu pa- 
remt jaunimo užmanymą pa
gerbt savo auklėtoją organi
zaciją—LDS—jos gimtadienio I 
proga.

Apart judžio, bus ir dau-1 
giau programos, taipgi šokiai 
ir dovanos už geriausiai pa
šoktą lietuvišką šokį. Vakaro 
pradžia 7 vai.; šokiai 8 vai.; 
programa 10 vai.

Jaunimo Komisija.

Elena A n d Y i u škevičienė, 
veikli Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos Kliubo narė, jau senokai 
nesveikuodavo, o šiomis die
nomis gana rimtai susirgus. 
Randasi namie, 387 Hooper

SUSIRINKIMAI
LDS III APSKRIČIO KUO

POM IR VEIKĖJAM
LDS III Apskr. Komitetas šaukia 

kuopų darbuotojų-vajininkų susirin
kimą, sekmadienį, 23 d. spalių, 2 v. 
p. p. "Laisvės” Svet., 419 Lorimer 
St. Šio susirinkimo tikslas yra išsi
aiškinti visas techniškas taisykles, 
surištas su įrašymu vaikučių j LDS, 
ir pasitarti visais • svarbiais vajaus 
ir abelnąi veikimo reikalais. — J. 
E. Gužas, sekr. (247-248)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavo.įa keturi arba 

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

trys 
’įtaisymais, ga- 

vanduo ir tt. 
išsirandavoja 

kambariai $25-

G5YEAI1SOPSERVICH
G

77/WWRITE ton BOOKLET

GKAND ST. at GU AH AM AVL:..UROOKLYN

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
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. V.
Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FEATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Lietuvos-Amerikos Importo 
Ir Eksporto- Bendrove

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

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN IMPORT
& EXPORT CORPORATION

NEW YORK Tel. Rector 2-2780

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS
Turi kožną savaitę papiginimų skirtingoms

Šią Savaitę Yra Papigintos Sekančios:
Old Quaker 3 metų, Rye kv...................
Grays Rock and Rye, kv........................
Two Naturals, 15 mėnesių, bourbon kv. 
Mints Springs, 18 mėnesių, bourbon kv. 
Old Farm, 2>/2 metų, rye kv...................
National Eagle, blend kv..........................
Lietuvos Valstybinė, 4-5..........................

$1.89,\ pt. 
pt.1.89, 

1.45 
1.55,
2.14, 
2.03, 
2.91

pt.
pt.
pt.

degtinėms.

97c
97c

78c
1.12
1.05

UUBLE/W

JUCIUI ^ANHATTAJį

DEGTINIŲ,TAIPGI TŪKSTANČIAI KITOKIŲ
KONJAKŲ, SCOTCH IR ĮVAIRIŲ VYNŲ

Tcl. EV. 7-2089

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

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam •Gi
rnas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




