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Grobs ir Lietuva. v/ 
Kokie Rinkimai? 
Naujas Sabotažas. 
Plinta kaip Ugnis.

Rašo A. B.

Lenkija ir Vokietija aiš-
kiai pasimojo ant Lietuvos 
gyvybės. Jų spaudos užsi
puolimai tik praskina kelia 
diplomatiniams smurto žy
giams. Panašiai Hitlerio 
spauda siuto prieš sumėsi- 
nėjima Čechoslovakijos.

Lietuvos viduje irgi einąs’ 
persiorientavimas. Smetona 
ir Mironas suka linkui Vo
kietijos ir gal neužilgo jieš- 
kos globos pas Hitlerį. * *

Iš Kauno pranešta, kad,' 
lapkričio 4 d. įvyksią naujo! 
Lietuvos “seimo” rinkimai; 
o lapkričio 7 dieną tas sei-j 
mas rinksiąs Lietuvos pre
zidentą.

Spėjama, kad tautininkai 
susitars su klerikalais ir tos 
sutarties pamatu praves! 
naujus rinkimus. Bet, žino-’ 
ma, demokratija nebus at-' 
steigta. Taip bent atrodo, 
netikint į stebuklus. ;

* * * Į

Amerikos lietuvių obal- 
siai pasilieka tie patys: 
Už Lietuvos nepriklausomy
bę, už atsteigimą demokra
tijos! O tai reiškia, kad vi
sos politinės partijos Lietu
voje turėtų būti legalizuo
tos, visoms turėtų būti leis
ta skelbti savo idėjas ir 
laisvai statyti savo kandi-/ 
datus. Tik tokius rinkimus 
amerikiečiai nuoširdžiai pa4 
sveikintų. \J

sj{ sjc

Su spalių 24 d. įėjo ga
llon Algų ir Darbo Valan
dų Įstatym^. O tai reiškia, 
kad joks darbdavis, kurio 
biznis išeina už vienos vals
tijos ribų, negali jokiam 
darbininkui mokėti mažiau, 
kaip 25 centus per valandą.

Bet prieš šitą įstatymą 
jau pakilo audra, jau pra
sidėjo bjaurus sabotažas. 
Štai telegrafų kompanijos 
(ir Western Union ir Pos
tai Telegraph) pastatė val
džiai ultimatumą: Versite 
mus mokėti telegramų išne
šiotojams po 25 centus į va
landą, mes paleisime iš 
darbo tūkstančius berniokų 
ir jų darbą atiduosime ma
šinoms!

Ar Roosevelto valdžia 
joms nusileis, sunku dabar 
pasakyti. Darbo unijos tu
rėtų griežčiausiai reikalau
ti, kad Roose veltas nepasi
duotų tiems nelemtiems sa- 
botažninkams. * * *

Vienas Sovietų profeso
rius, vardu Statkin, pareiš
kė, kad garsusis senoviško
sios Graikijos Plato buvo 
pirmutinis fašizmo filosofi
jos uždėję j as.

Vaje, kaip susijaudino 
buržuazine spauda. Prasi
dėjo ilgos litanijos apie so
vietinio mokslo “griekus.” * * *

Pasirodo, kad prof. Stat
kin mokytojavo dialektiki- 
nio materializmo ir leniniz
mo kursuose. Niekas kitas 
jo tai filosofijai nepritarė. 
Aišku, kad jis kažin ką nu- 
kliedėjo, kad jis tiems kur
sams nekompetentiškas ir 
iš tos vietos tapo paleistas. * * *

Juk tai mažas dalykėlis. 
Tokie pakeitimai, tokie at
skirų profesorių išsišoki
mai arba paklydimai pasi
kartoja kasdien tos pačios 
Amerikos mokslo įstaigose. 
Bet ar kas kelia audrą dėlei 
to ir visą mokslo sutemą ir

Washington. — Algų-va- 
landų įstatymas, pradėjęs 
veikt nuo pirmadienio, pa
kelia algas 750,000 darbinin
kų ir įveda trumpesnę dar
bo savaitę ne tik jiems, bet 
dar milionui ir pusei kitų 
darbininku.

Reguliarė darbo savaitė 
nustatyta ne ilgesnė kaip 44 
valandų; o jei darbininkai 
turės kur dirbt viršaus, tai 
samdytojai turės jiem mo
kėt pusantro sykio tiek už 
viršlaikius.

Samdytojai negali mokėt 
žemiau 25 centų už darbo 
valandą.

Algų-valandų į s t a tymas 
bendrai paliečia apie 11 mi- 
lionų darbininkų .įvairiose 
pramonėse.

Pradinė mažių mažiausia 
būtina alga nustatyta 25 c. 
valandai, bet šio įstatymo 
administratorius Andrews 
sako, kad net pirmaisiais jo 
metais galės būt pakelta 
būtinoji alga virš 25 c.

Savo radio kalboj And
rews perspėjo fabrikantus, 
kad šis įstatymas niekam 
neduoda teisės kapoti algas 
darbininkam, g a u n antiem 
daugiau kaip 25 c. per va
landą.

Įstatymas sykiu uždrau
džia samdyt darban vaikus 
žemiau 14 metų ir apriboja 
jaunuolių samdymą iki 18 
metų net tuose darbuose, 
kurie nelaikomi pavojingais.

Bausmė Samdytojui už šio 
įstatymo sulaužymą yra iki 
$10,000 piniginės baudos, iki 
šešių mėnesių kalėjimo ar
ba sykiu piniginė bauda ir 
kalėjimas.

Japonai Bombardavo Anglų 
Karinį Laivą z

Shanghai, spal. 24. — še
ši japonų orlaiviai bombar
davo Anglijos karinį laivą 
“Sandpiper”, C h a n g s hoj. 
Viena bomba pataikė į lai
vą. Dar nepranešta, ar 
kliudė jo jūrininkus.

Du Jungtinių Valstijų ka
ro laivukai Yangtze upėj 
prirengti gintis, jeigu japo
nai juos užpultų.

Užmušta Gražuolė Moteris 
Chicagos Apartmente

Chicago, Ill. — Užmušta 
savo apartmente gražuolė 
Mrs. Mary DeVuono, 28 
metų. Policija kamantinė
ja jos vyrą Rossą ir jos 
“geriausią draugą” J. 
D’Andrea, “laisvos meilės” 
skelbėją.

visą santvarką aukštyn ko
jomis verčia? Niekas^* * *

.Tas parodo, kaip socia
lizmo priešai iš šiaudo pri
skaldo vežimą, iš mažos ki
birkštėlės padaro milžiniš
ką gaisrą, idant diskredi
tuoti sovietinę santvarką.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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ALGŲ-VALANDŲ ĮSTATYMAS PAKELIA 
ALGAS 750,000; SUTRUMPINA DAR

BO SAVAITĘ 2,250,000

KARDINOLAS 1NNITZER JAU PRIPA
ŽĮSTA HITLERIO VALDŽIĄ AUS
TRIJOJ NEVA KAIPO “TEISĖTĄ”

Žada Pašaukt Darban Desčt- 
kus Tūkstančių Automobilių 

Darbininkų
Detroit, Mich. — Gene

ral Motors žada iki lapkri
čio 1 d. priimt 35,000 dau
giau darbininkų. Fordas 
ketina šią savaitę pašaukt 
darban dar tūkstančius vy
rų; panašiai ir Chrysler 
automobilių korporacija.

Skaičiuojama, kad iki šių 
metų pabaigos būsią Ame
rikoj pagaminta dar 800 
tūkstančių automobilių, tai 
nauji 1939 m. modeliai; o 
iki šiol jau pagaminta šie
met 1,650,000 automobilių.

Francijos Senato Rinki
mai “Užgyrę” Daladiero 

Politiką
Paryžius. —Francijos se

natorių rinkimuose laimėjo 
27 dešinieji, kurie vadinasi 
“demokratiniais respubli- 
kiečiais”; 10 kairiųjų* res- 
publikiečių; 9 nepriklauso
mi radikalai; 41 radikalas 
“socialistas,” 6 respubliki
niais “socialistai” ir 4 So
cialistų Partijos kandida
tai.

Šie rinkimai abelnai pa
lieka tokį pat partijinį se
nato sąstatą, kaip tas, ku
ris didžia dauguma balsų 
užgyrė Čechoslovakijos par
davimą.

Francijos dešinieji džiau
giasi, kad per šiuos rinki
mus “užgintas” bendradar
biavimas Francijos minis- 
terio pirmininko Daladiero 
su Hitleriu ir Mussoliniu.

Komunistai ir kiti kai
rieji pažymi, jog dešinieji 
čia nieko tokio nelaimėjo, 
ypač kad senatas neišreiš
kia žmonių nuomonės.

Rinkimuose Daladiero ra
dikalų socialistų partija 
prarado šešias vietas deši
niesiems.

Francijos senatas suside
da iš 314 narių.

Planuojama Nazių-Francijo 
‘Draugiškumo” Sutartis
Berlin. — Hitleris siekia 

padaryt nepuolimo ir 
“draugiškumo” sutartį su 
Franci ja. Tikisi, kad Fran
ci ja, praradus įtaką Čecho- 
slovakijoj ir Central'inėj 
Europoj abelnai, jau nesi
priešins tokiai sutarčiai su 
Vokietija.

Bucharest, Rumunija. — 
Per . audras rumuniškame 
pakraštyje Juodųjų Marių 
prigėrė 100 laivininkų.

ORAS ‘

Šiandien giedra ir šilčiau.
—N. Y. Oro Biuras.

Jau Prasidėjo Puikio
ji Apysaka "Raistas” 
Šiandien "Laisvėje”

Su šiuom “Laisvės” nume
riu prasideda spausdinimas 
“RAISTO”, pasauliniai gar
sios apysakos. Jinai parašy
ta Upton Sinclairio, vieno iš 
pačių žymiausių Amerikos 
rašytojų.

ši apysaka daugiausiai 
piešia lietuvius Chicagos

Žinios iš Lietuvos
Lietuvos Kariuomene ir 

“Apdairi Politika”
Kaunas. — Apsaugos mi- 

nisteris gen. Raštikis radio 
kalboj pabrėžė, kad Lietu
vos kariuomenė vis bus 
“vienas svarbiausių Lietu
vos nepriklausomybės veik
snių,” bet reikėsią ir “re
alios apdairios politikos.”

(To “apdairi politika” su
prantama kaip taikymasis 
Vokietijai ir Lenkijai. —
Red.)

/

D. M. Šolomsko Maršrutas
- Kasyklų apylinkėj lanky

sis su prakalbomis D. M. 
Šolomskas, vienas iš “Lais
vės” redakcijos narių. Jis 
kalbės sekamose vietose:

Plymouth, Pa., nedėlioj, 
spalių (October) 30 d., 2 
vai. po pietų, A. Stravinsko 
Svetainėj, 42 ’ Ferry St., 
Plymouth.

Nanticoke, Pa., pirmadie
nį, spalių 31 dieną, 7:30 v. 
vakare, M. Vedor Kamba
riuose.

Wilkes Barre, antradienį, 
lapkričio (November) 1 d., 
7 vai. vakare, 206 Parrish 
St. svetainėj.

Pittston, trečiadienį, lap
kričio 2 d., 7 vai. vakare,

Vengrija Grūmoja Trečiadie
nį Užpult Čechoslovakiją

Budapest, Vengrija. — 
Pranešama, kad Vengrija 
užpulsianti Čechoslovakiją, 
jeigu Čechoslovakiją iki šio 
trečiadienio nesutiks ati
duot Vengrijai visų plotų, 
kurių jinai reikalauja.

Lenkija žada remt Ven
grijos žygį. Bet, pagal pra
nešimus iš Berlyno, Hitleris 
dedąs pastangų išvengt ka
ro. Kol kas jis pripažįsta 
Vengrijai tik tokias Čecho
slovakijos vietas, kur ven
grai sudaro ne mažiau kaip 
51 procentą gyventojų. Ven
grija gi reikalauja dar di
delių slovakiškų ir rusiniš- 
kų Čechoslovakijos plotų.

Shanghai. — Per aštuonis 
mėnesius Chinijos valdžia 
gavo $25,000,000 aukų iš 
Amerikos chinų.

skerdyklų darbininkus, jų 
darbą, gyvenimą ir papro
čius.

Nepraleiskite neperskaitę 
ne vienos “RAISTO” dalies. 
Sekite ją kiekviename “Lai
svės” numeryje. Priminkite 
ją ir savo draugam-pažįsta- 
miem.

Lietuvos Pasiuntinių Konfe
rencija Kaune

Kaunas, spal. 20. — Kon
ferencijai Lietuvos pasiun
tinių, sušauktų iš užsienių, 
pirmininkavo Lozoraitis, 
užsienių reikalų ministeris.

Konferencijos tikslas bu
vo “išaiškint įtaką paskuti
nių tarptautinių įvykių ir 
tolimesnį tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą,’! Ii a i p 
oficialiai pranešama iš 
Kauno.

Juškienės Svetainėj.
Inkerman, ketvirtadienį, 

lapkričio 3 d. Vieta dar ne
pranešta. ,

Binghamton, N. Y., penk
tadienį, lapkričio 4 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Sve- 
tainėj4 Clinton, St.

Scranton, šeštadienį, lap
kričio 5 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėj, 132 W. 
Market St.

Prašome visus “Laisvės” 
skaitytojus skaitlingai atsi
lankyti. Pasakykite ir ki
tiems lietuviams. Drg. šo
lomskas kalbės Lietuvos 
klausimais, kurie dabar 
yra labai svarbūs kiekvie
nam. Rengėjai.

Kaltinamas Chicagos Teisė
jas Kaip Milioną Sukčius
Chicago, Ill. — Apskrities 

teisėjas Edmund K. Jarecki 
yra kaltinamas, kad jis per 
paskutinius 11 metų užgy
rė išmokėjimus šešių milio- 
nų dolerių keliem savo sėb
ram neva už patarnavimus 
apskrities valdžiai, bet tie 
asmenys visai nieku jai ne
tarnavo.

Taip Moterų Pilietinė Ta
ryba skundžia teisėją Jarec- 
kį Chicagos Advokatų Są
jungai.

Jis savo asmeniškam sek- 
kretoriui perleidęs $77,756 
apskrities valdžios pinigų; 
šoferiui Matsuszakui $40,- 
406; savo asmeniškam raš
tininkui V. Zwiefkai $40,- 
720, savo uošviui $10,411, ir 
taip toliau.

Jareękis, lenkas demokra
tų politikierius, dabar vėl 
kandidatuoja į teisėjus; ir

Francijos Premjeras Rinki
muose Rėmė Dešiniuosius

Prieš Socialistus
Paryžius. — Per ką tik 

įvykusius senatorių rinki
mus, Francijos ministeris 
pirmininkas Daladier, “ra
dikalas socialistas” (libera
las) išstojo prieš Socialistų 
Partijos kandidatus. Jis 
šaukė saviškius “radikalus 
soc.” balsuot net už pačius 
dešiniausius (f a š i stuojan- 
čius) kandidatus, kad tik 
neišrinkt socialistų į sena
tą. Tai Daladier “suardęs 
Liaudies Frontą,” kaip ra
šo Associated Press.

Nazių Tvirtovių Linija 
Būsianti Stipresnė 

Už Francijos
Berlin. — Dieną ir naktį 

tebedirba pusė miliono vy
rų, baigdami statyt Vokie
tijos tvirtoves palei Franci- 

I jos sieną. Naziai sako, kad 
ši jų tvirtovių linija, vadi
nama “Limes,” būsianti sti
presnė ir geresnė už Fran
cijos “Maginot” tvirtumų 
liniją. Tom Francijos tvir
tovėm reikią specialiai la
vintų kareivių, o Vokietijos 
kareiviai galėsią naudot sa
vo tvirtumas be jokio tam 
lavinimo.

Priekyje nazių tvirtovių 
yra žemėj išbudavota ke
lios eilės “sląstų” tankams. 
Kanuolėms ir kulkasvai- 
džiams iškalta lizdai kal
nuose ir išmūryta po žeme.

Požemyje pravesta gele
žinkeliai, įrengta sandėliai 
įvairių reikmenų ir įtaisyta 
medikaliai kambariai.

PAKEISIĄ č E C H O SLO
VAKIJOS VARDĄ

Praga, čechoslovakiją. — 
Čionaitinis dienraštis “Na- 
rodny Listy” pranašauja, 
kad Čechoslovakijos vąrdas 
būsiąs pakeistas į Vakarinę 
ar Vidurinę Slaviją.

Galima Būsią Sumažini WPA 
Pašalpinius Darbus

/ —»—... 

Hyde Park, N. Y. — Vie
šų WPA darbų administra
torius H. L. Hopkins, po 
pasikalbėjimo su prez. Roo- 
seveltu sakė, kad atei
nančiais metais galima bū
sią žymiai sumažint val
džios lėšas pašalpiniams 
darbams.

Hopkins pranešė kad pa
skutiniu laiku bent 50,000 
bedarbių gavę darbus ir 
kad biznis aiškiai einąs ge
ryn.

sako, kad tuom skundu 
prieš jį “norima tik pakenkt 
jo išrinkimui.”

ENGLISH SECTION
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Vienna. — Kardinolas In- 
nitzer išreiškia “širdingą 
norą taikiai - bendradar
biaut su dabartine ‘teisėta’ 
(nazių) valdžia” Austrijoj, 
kaip jis sakė savo laiške, 
kuris buvo perskaitytas se
kmadienį visose katalikų 
bažnyčiose.

“Aš pareiškiu,” sako kar
dinolas, “jog katalikas turi 
sąžiningai atlikt savo pa
reigą valstybei, bet vysku
pas turi taip pat visada 
vykdyt savo uždavinį kaip 
atstovas Dievo ir bažny
čios.”

Kardinolas Innitzer už
ginčija, kad jis bet kada 
kurstęs žmones prieš Hitle
rį-

PAKILĘ DARBAI N. Y. 
VALSTIJOJ

Albany, N. Y. — Rugsė
jo mėnesį šiemet darbai pri
vačioj pramonėj N. Y. vals
tijoj pakilo 20 procentų 
aukščiau negu rugpjūty  j, 
bet vis tiek 41 procentų ma
žiau negu pernai rugsėjyj.

EXTRA!
JAPONAI SULAIKĖ AME

RIKOS LAIVĄ

Shanghai, spal. 24. — Ja
ponai sulaikė Amerikos lai
vą “President Coolidge”. 
Jis vežė į Ameriką kelių 
milionu doleriu vertės si
dabro iš Chinijos.

NUKAUTA 800 VENGRŲ 
TERORISTŲ

London, spal. 24. — Per 
kelias dienas nušauta 800 
vengrų teroristų - fašistų, 
kurie buvo įsibriovę į Če
choslovakijos provinciją Ru- 
siniją- (Rutheniją).

Nazių šnipas Perdavęs Am
erikos Lėktuvų Planus 

Vokietijai

New York. — Federalis 
teismas turi parodymų, kad 
Hitlerio šnipas mechanikas 
O. H. Voss išvogė planus 
naujoviškiausių A m e r ikos 
karinių lėktuvų, bedirbda
mas Severskio orlaivių fab
rike, Long Islande, ir per
davė tuos planus Vokietijai.

Pasirodo, kad Vokietijos 
šnipai veikia išvien su Ja
ponijos šnipais prieš Jung
tines Valstijas.

ANGLAI NUŠOVĖ 39
ARABUS PALESTINOJ

Jeruzalė. — Praeitos sa
vaitės gale Anglijos kariuo
menė nušovė 39 arabus, o 
sužeidė kelis desėtkus. Iš 
anglų pusės vienas kareivis 
liko nukautas ir 3 sužeisti
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“Uždarė”
Čechoslovakijos vyriausybė paskelbė 

to krašto Komunistų Partija nelegale, 
arba, kaip skelbia buržuazinė spauda, ją 
“uždarė.” Aišku, tokio dalyko, kaip už
darymas Komunistų Partijos, nėra. Nie
kas niekur negalėjo darbininkų partijos 
uždaryti, negalės nei Čechoslovakijos po
nai. Reakciniai elementai gali tik pa
skelbti ją nelegale. Gali areštuoti tuos, 
kurie Komunistų Partijai priklauso. Gali 
juos šaudyti arbi kitaip žudyti. Bet tai 
nereiškia, kad jie sulaikys komunistinį 
judėjimą. Pasaulyj tokios jėgos nebuvo ir 
nebus, kuri galėtų komunistinį judėjimą 
sunaikinti. Norint tai padaryti, prisieitų 
sunaikinti pačią darbininkų klasę, arba, 
prisieitų panaikinti vargą ir skurdą dar
bo žmonėse. Bet buržuazinėj sistemoj tas 
neįmanoma. Todėl ir Čechoslovakijos Ko
munistų Partija gyvuos, kaip gyvavo. 
Aišku, jai teks veikti slapta, palėpyj'. Jai 
bus sunkiau darbuotis. Daugiau josios 
narių nukentės,—bus įkalinti ir kitaip 
baudžiami. Bet komunistinio judėjimo 
niekas nesulaikė ir nesulaikys.

Už ką gi Čechoslovakijos valdžia už
darė to krašto Komunistų Partiją? Ar 
ji kovojo prieš to krašto nepriklausomy
bės palaikymą? Ar ji buvo kuo nors kitu 
nusižengus, — nusižengus darydama ką 
tokio blogo to krašto žmonėms?

Čechoslovakijos Komunistų Partija, 
per visą pastarąjį to krašto krizį, stovė
jo kaip nepajudinama siena už gynimą 
demokratijos, už gynimą krašto nepri
klausomybės, prieš Hitlerio-Chamber- 
laino-Daladiero pasimojjmus čechoslova- 
Jdją sunaikinti. Ji šaukė visą tautą į vie
nybę. Ji šaukė visus gintis prieš neprie
telius.

Dėlto, kad ji tai darė, šiandien ji pa
skelbta nelegale. Šiandien Komunistų 
Partija, o ryt-poryt—socialistų. Paskui 
kitos kairesnės partijos ir darbo unijos 
bus uždarytos.

Atsiminkim: šiandien čechoslovakijos 
valdžia daro tai,' ką įsako Hitleris arba 
jo pakalikai. Hitleriui labiausiai nepa
kenčiami komunistai, todėl jis ir įsakė 
Pragos valdžiai juos persekioti, jiems ne
leisti viešai veikti, r

Buvęs čechoslovakijos prezidentas, Be- 
neš, puikiai suprasdamas, kas laukia Če- 
choslovakijos, pasitraukė iš prezidento 
vietos. Jis, kaipo liberalinių pažiūrų žmo
gus, žinojo, kad jam, prisieis mėsinėti 
savo tautos sūnus ir dukteris, kovojan
čius už krašto gėrį. Kad išvengus to, jis 
pasitraukė iš prezidento vietos ir nusi
tarė apleisti pačią savo tėviškę. ,

Čechoslovakijos Komunistų Partija 
yra stipri, masinė partija. Pastaraisiais 
laikais ji vis daugiau įtakos įgavo žmo
nėse, kaipo partija, stovinti už gynimą 
nepriklausomybės. Dėlto Hitleris įsakė 
Pragos valdžiai padaryti komunistinį ju
dėjimą nelegaliu. Komunistiniai laikraš
čiai sulaikyti. Salės užimtos policijos. 
Visokios įstaigos įsakyta likviduoti arba 
jau likviduotos.
,, Aišku, tai didelis smūgis to krašto dar
bininkų judėjimui. Tačiau, reikia tikėtis, 
kad Čechoslovakijos Komunistų Partija 
jj išgyvens didvyriškai, panašiai, kaip 
Vokietijos, Italijos, Lietuvos ir kitų kraš
tų komunistinės partijos šiandien išgy
vena.

Komedija Sandariečių Pramogoj
“Keleivis” plačiai aprašo tą komediją, 

kuri įVyko So.' Bostone spal. 16 d. San- 
dariečiai suruošė bankietą neva priėmi- 
lįiui parvežtos iš Lietuvos vėliavos, bet, 
kaip pasirodo, tikrumoj, užkabinimui p. 
St. Mockui medalio, kuriam Smetona 
prieš kiek laiko prisiuntė, bet kuris buvo

gen. konsulo, p. Budrio stalčiuje. “Neti
kėtai” ten atsirado ir p. Budrys ir jis 
tąjį medalį p. Mockui prikabino. Už
kabindamas, gen. konsulas p. Budrys pa
reiškęs, kad p. Mockus medalio vertas, 
kadangi jis “nieko nepavogęs ir nieko 
nenuskriaudęs.” Aišku, pas tautininkus 
tai retenybė, tai labai dideli nuopelnai! 
Tačiau tuo metu

“Salėj kilo bruzdėjimas. Fašistai bu
vo pradėję delnais ploti, bet juos tuo jaus 
nustelbė baubimas. Iš visų pusių pasipy
lė: “Buuu!... Buuu!... Buuu!...” Gir
dėjosi: “Lauk fašistus!” Žmonės baubė, 
spjaudė, trypė. Keliose vietose net susi- 
stumdė ir buvo pradėję vieni kitiems 
kumščiomis grumot. Vienu žodžiu, pa
sidarė tikra pandemonija.

“Kai triukšmas aptilo, kalbėtojai pra
dėjo kalbėt. Tarp kalbų buvo pakviesta 
p. Zosė Vitaitienė, kad padainuotų. Ji 
tuoj išskėtė rankas ir pradėjo savo “ora
cijas.” Girdi, kaip aš galiu jums dainuoti, 
kad nėra pianistės, kuri mokėtų man 
artistiškai akompanuoti? Jeigu jūs no
rėjot, kad aš jums padainuočiau, tai tu
rėjot pakviesti ir mano dukterį, kad 
man pianu pritartų. Tada aš jums išdai
nuočiau visą savo sielą, visą savo širdį...

“Vitaitis pradeda savo žmoną raminti, 
o ši pliaukšt jam per plikę: ‘Ne tavo čia 
biznis! Tylėk, durniau!’ Ir pradeda dai
nuot apie vėliavą. Nei senso toj dainoj, 
nei meliodijos. Matyt, ir ji pati jau ne
bežinojo, ką ji ‘dainavo’.”

Po to įdomaus numei’io sekė kalbos, 
kurias sakė sugrįžę iš Lietuvos trys san- 
dariečiai. Du iš jų, Vileišis ir Naudžiū
nas “nepasakė nieko įdomaus.” Tačiau 
trečias, pažangesnis sandarietis, Čižiu- 
kas (Chase) pasakė įdomių dalykų. Mes 
čia paduosim plačiau jo kalbos aprašy
mą. Girdi:

“Lietuvos gyvenimas išrodo visai ne- 
taip, kaip apie ją rašo ir kalba patriotai. 
Žmonės tenai gyvena labai prastai. Tik 
nedėldieniais bernams ir mergoms ūki
ninkai duoda po bryzą lašinių. Bet stalo 
nematyt per muses. Nešvarumas visur. 
Gerai gyvena tiktai Kauno ponai, kurie 
turi valdžios tarnybas, ir karininkai. 
Oficieriai gražiai apsirėdę ir išrodo, kad 
jiems nieko netrūksta. Bet Lietuvos liau
dis, ūkininkai, gyvena labai biednai, blo
giau negu tie, kuriex South Bostone dirba 
ant ‘welfare.’

“Papasakojo Čižius ir apie tokį atsiti
kimą. Būnant jam kaime pas gimines, 
tenai buvo rengiama kažin kokia “tau
tiška šventė.” Žmonės susirinko pažiū
rėti tų iškilmių iš pat ryto. Išlaukė visą 
dieną, bet kaip nėra nieko, taip nėra. 
Tik į pavakarę atstraksėjo ant balto žir
go kažin koks vyras su raudona unifor
ma, prie kurios buvo prisegti keturi di
deli medaliai. Arklys išmokytas, kaip 
Bostono policijos: stumdo žmones užpa
kaliu ir šonu. Tas raudonkelnis raitelis 
įsiveržė tiesiai į žmonių minią. Arklys 
eina skersas ir atbulas, o raitelio meda
liai tik žvanga, tik dziunguliuoja, kaip 
ant cirko. Pastumdė jis arklio užpakaliu 
kaimiečius, kai kuriuos parbloškė, pas
kui sušuko “Valio!” ir nujojo sau.

“Paklausiau aš ūkininkų, kas tas rai
telis per vienas? Generolas koks, ar kas? 
Ūkininkai paaiškino, kad tai girininkas. 
Buvo apsivogęs, sėdėjo ir kalėjime, bet . 
kaip tautininkas, tai ir vėl girininku pa
skirtas.”

“Kalbėtojas sakosi paklausęs ūkininkų, 
kodėl girininkas su medaliais. Kuo jis 
pasižymėjo? Ūkininkai paaiškinę taip: 
‘Medaliai pas mus parodo, kiek kas yra 
pavogęs. Už kožnus 4000 pavogtų litų 
duodamas medalis.’

“Publika pasileido juokais, nes konsu
las Budrys buvo tik ką prisegęs medalį 
p. Mockui ir pareiškęs, kad jis nieko nė
ra pavogęs. Taigi išrodė, kad medalis ne
užtarnautas. Svečiai žiūri į p. Mockaus 
krūtinę ir juokiasi. Po vakarienės p. 
Mockus tą medalį tuoj nuo krūtinės ir į 
kišenių.”

Šitokios buvo tos sandariečių sorkės! 
“K.” rašo, kad pažangesnieji sandariečiai 
ta visa komedija labai nepasitenkinę. 
Pyksta jie ant fašistų. Pasitenkinusi, 
girdi, buvo tik p-nia Vitaitienė.

Žinoma, p. Vitaitis “Vienybėje” rašo, 
kad “Keleivis” sandariečius apmelavęs. 
Tačiau, žinant, koks teisingas patsai p. 
Vitaitis, manome, kad ten buvo taip, kaip 
rašo So. Bostono savaitraštis.

Laiškas iš Paryžiaus
Dar Keli žodžiai Apie Taikos Sutartį, Kuri Tarnaus Karui. 

—Žmonių Masės Nepasitenkinę Keturių Sutartimi
(Mūsų specialaus korespondento Francijoj)

Po kelių dienų dirbtino 
džiaugsmo keturių susitarimu, 
Anglijos ir Francijos parla
mentuose buvo diskusuojama 
pasirašytoji sutartis. Anglų 
parlamentinės opozicijos at
stovai kritikavo Čamberlaino 
nusileidimo politiką, pareikš- 
dami, tarp kitko, kad jis ga
lėjo tvirtai ir autoritetingai 
kalbėti Anglijos, Francijos, 
Sovietų Sąjungos, Čechoslova
kijos ir, gal, kitų Europos ša
lin vardu. Reiškia: “Čechoslo- 
vakų tautą būtų buvę galima 
išgelbėti, jeigu Didžiosios Bri- 
tąnijos ir Francijos vadai ne
būtų toki silpni.”

Anglų liaudis reikalavo sa
vo valdžios griežtesnės užsie
nio politikos, reikalavo apgint 
Čechoslovakijos nepriklauso
mybę, nedarant jokių nuolai
dų Hitleriui. Anglų valdžia, 
atmesdama liaudies reikalavi
mus, išvaikė populiarių masių 
išstojimą už demokratiškos 
čechoslovakijos gynimą ir ne
kreipdama dėmesio į jokius 
perspėjimus nei reikalavimus, 
darė nuolaidas. Darė nuolai
das Berlyno-Romos ašies va
dams iki “Europa — Edeno 
žodžiais tariant — atsidūrė 
ant bedugnės krašto.”

jos, kas gali reikšti laipsniš
ką Anglijos tolinimąsi nuo 
Franci jos. Jeigu Francija, pil
dydama agresorių, reikalavi
mus, galutinai nutrauks sau
gumo sutartį su SSRS ir, galų 
gale, dėka Berlyno-- Romos 
ašies manevrų, pablogins san- 
tikius su Anglija, tai kur tada 
atsidurs Francija? Francija 
dagyvenus iki tokios padėties, 
noroms nenoromis, turės su
tikti su Hitlerio ultimatumu 
dėl “išliuosavimo” Alzaso ir 
Lotaringijos vokiečių, nes ten 
esamoji geležies rūda labai 
reikalinga vokiečių karo in
dustrijai. Jeigu Francija ne
pasuks savo valdžios politinį 
nusistatymų kiton kryptin, ga
lima visko laukti.

Jeigu Anglijoje buvo su
prasta keturių susitarimo juo
dumas, tai tuo labiau jis yra 
jaučiamas Francijoj. Prancū
zai pasirašydami Munich’o 
sutartį, prarado sąjungininkę 
ir apginklavo savo didžiausį 
priešą, pastatant jį Europos 
centre, iš kur turės laisvas 
rankas link Jugoslavijos ir 
Rumunijos. Versalio sutarties 
užmuštasis erelis atgaivintas 
keturių susitarimu, iš naujai 
laimėtų pozicijų mėgins iška
poti akis ir tiems, kurie pri
sidėjo prie jo atgaivinimo.

Francija Liks be Draugų?

Čechoslovakijos skaudžiu 
’ išparceliavimu nupirkta laiki
noji taika ne ilgai tęsis. Ar- 
tificialis džiaugsmas, sukeltas 
“sumaniu ir garbingu taikos 
išgelbėjimu,” virsta nuliūdimu 
ir kapituliantų panieka, nes 
keturių susitarimo tikslai aiš
kėja. Keturių susitarimas — 
senas pageidavimas B-erlyno- 
Romos ašies, tai senas pagei
davimas totalitarinių šalių. 
Agresorių noru yra izoliuoti 
SSRS nuo Europos politinio 
gyvenimo. Ir šitas, dalinai, 
atsiekta Munich’o susitarimu.

Francija atidavė savo sąjun
gininkę Hitleriui. Šiuo atve
ju, Francija ne tik kad susilp- 
nėjo, netekdama savo draugės 
čechoslovakijos, bet ir pame
tė sąjungininkės SSRS pasiti
kėjimų. Nors francūzų ir So
vietų paktas dar nenutrauk
tas, bet Munich’o sutartis jį 
paralyžiavo. Francija su savo 
pačios rankomis suplėšė SSRS 
ir čechoslovakijos paktų. Ke
turių sutartis pavertė taip gar
bingai pasirašytuosius paktus 
paprastais popieros gabalais, 
slepiančiais savyje nepasitikė
jimų, apgavystę ir diplomati
nį melą. Be to, Čechoslovaki
jos garsiųjų tvirtovių linija, 
.kuri buvo statoma su Franci- 
jos kapitalu ir generalinio šta
bo nurodymais, visais čecho
slovakijos nepriklausomybės 
gyvavimo metais, buvo atiduo
ta vokiečiams su visais karo 
pabūklais. ' Francija vesdama 
kapituliavimo politika turėjo 
save silpnini: atsižadant, nu
ginkluojant ir išdraskant savo 
draugę čechoslovakija. Fran
cija vesdama tokią politiką 
negalės toli nueiti, nes francū
zų nuolaidumu ir toliaus no
rės naudotis agresorių šalys. 
Vokietija artinasi prie Angli-

Hitleris Nepasotinamas

Leiskime kalbėti praeičiai 
apie Hitlerio duotųjų pažadų 
pildymų ir “paskutinį” reika
lavimų :

1933 m. 14 d. spalio per 
radio pareiškė: “Kaip Saaro 
krašto teritorija bus sugražin
ta Vokietijai, tai tik kvailys 
galės galvoti apie galimų karų 
tarp Franci jos ir Vokietijos. 
Niekas negali reikalauti, kad 
sunaikinti milionus žmonių dėl 
pakeitimo dabartinių mūsų 
sienų.”

1934 m. 19 d. kovo iš Mu- 
nich’o grasinančiu tonu pa
reiškė: “Vokiečių sienos nuo
latiniai keitėsi ir keisis ateity
je iki visi vokiečiai nebus su-

1935 m. 21 d. kovo Reich
stage kalbant apie Austrija 
prisiekavo: “Vokietija nerei
kalauja ir nenori kištis į Aus
trijos vidujinius reikalus, už
imant šių šalį arba sudarant 
‘anschlus.’ ”

1936 m. 7 d. kovo Vokietija 
atsisako nuo Lokarno sutarties 
ir iš naujo užima nemilitari
zuota Reino kraštų.

Tą pat dieną Reichstage pa
reiškė: “Vokietija niekuomet 
nesudrums Europos taikos. 
Galima pareikšti šiandien, 
kad kovą, vesta t laike trijų 
metų už Vokietijos lygybę, už
baigiame. Neturime daugiau 
nei jokio teritorialio reikala
vimo Europoje.”

1938 m. 11 d. kovo vokie
čių kariuomenė įsiveržė Aus- 
trijon ir padarė priverstina 
“anschlusą,” Austriją panai
kinant iš Europos žemėlapio.

14 d. kovo Chamberlainas 
anglų parlamente pareiškia, 
kad Vokietija neturinti nieko 
prieš čechoslovakija. Gen. 
Goeringas davė “garbės žo
dį” čechoslovakijos ministe- 
riui Berlyne, užtikrindamas 
Čechoslovakijos nepriklauso
mybę iš Vokietijos pusės.

24- d. rugsėjo Vokietija 
pasiunčia Čechoslovakijai ul
timatumą, kurio pasekmės jau 
visiems žinomos.

29 d. rugsėjo pareiškė: 
“Tai paskutinis teritorialis rei
kalavimas, kurį aš keliu Euro
poje.”

Tai, kaip matote, jau ne su 
pirmu ir, drąsiai galima saky
ti, ne su paskutiniu reikalavi
mu išstoja. Kol Hitleris laiky
sis ant kojų, tol statys “pa
skutinį” reikalavimą Europoj, 
Afrikoj, Azijoj ir kitur. Jis 
lups iš ten, iš kur lupsis, spaus 
ir pavergs tą, kas nesiprie
šins jam.

Munich’o pasirašytąja su
tartį jau irgi sulaužė užim
dami daugiau čechoslovakijos 
teritorijos, negu buvo nustaty
ta sutartyje. Hitleris, vesda
mas vokiečių imperializmo po
litiką, pradeda su dideliu drą
sumu reikalauti kolonijų. Ma
toma, kad Anglija ir Franci
ja sutiks ir šitą reikalavimą 
patenkinti, pavedant Portuga- i 
lijos kolonijas. Hitleris pa

geidauja Francūzų Kongo ir 
meta akį ant kai kurių anglų 
kolonijų Afrikoje. Be to, vo
kiečiai pradeda šturmuoti 
Šveicariją. “Pustrečio milio- 
no vokiečių nori grįžti į rei
chą!” — šaukia nazių klika 
Šveicarijos pasienyje. Pabaltės 
kraštuose vokiečių “išliuosavi- 
mas” irgi ruošiamas gan pla
čiu mastu su pagelba ten esan
čių valdžių ir žiaurios reak
cijos prieš antifašistinį judė
jimą.

Kur Einama Dabartiniu 
Europos “Pertvarkymu”

Europa pereina į aktyvę 
parcelizacijos stadiją. Impe
rializmo interesai stumia savo 
šalis prie žaliavos šaltinių, 
prie naujų rinkų užkariavimo. 
Hitlerio vedamoji politika 
yba vokiečių imperializmo 
grobimo politika ir italų im
perializmo grobimo politika, 
Mussolinio/ vedama, sudaro 
taip vadinamą Berlyno-Romos 
ašį, kas yra Europos ir kitų 
pasaulio dalių parcelizacijos I 
svarbiausiu spyruoklių. Anglų ; 
imperijos valdovai padeda 
pakilti vokiečių imperializ
mui, sudarant taikingumo su
tartis, kurios . “simbolizuoja 
abiejų kraštų norą niekuomet 
nekariauti vienam su kitu.” 
Nors tokiais garbingais žo
džiais baigiasi Chamberlaino 
ir Hitlerio pasirašytasis oficia
lus pranešimas, bet į pasirašy
tas sutartis netiki nei jas (su
tartis) pasirašiusieji, nes aiš
kiai jaučia imperialistinių in
teresų susikirtimą. Imperial
istiniu interesu susikirtimas 
jaučiamas ir “ašyje,” nes vo
kiečiui siekiai Jugoslavijoje ir 
Viduržemio Jūroje nėra pa
geidaujami italams. Vokiečių 
iškeltasis kolonijų klausimas 
skaudžiai palies Francijos ir 
Anglijos interesus, jau nekal
bant apie mažesnes šalis, 
kaip: Portugalija, Belgija, 
Olandija ir kitas. Anglų ir 
francūzų imperializmas atsi
durs nepakenčiamoje padėty
je, jeigu vokiškas imperializ
mas įsigalės Afrikoje, 
n i įvykiai 
liuosi nuo 
narna prie 
jonės apie 
Bagdado ir 
Netrūksta nazių kišimosi į Si
riją ir Transjordaniją. žy
giuojama prie išstūmimo ang
lų iš Balkanų ir Turkijos. 
Nuolaidos agresorių šalims pa
stūmėjo Europą link aktyves
nės parcelizacijos proceso ir 
tuo pačiu kartu pasuko į di
desnius imperialistinių intere
sų susikirtimus.

Šalfe virš minėtų įvykių vys- 
tymo/si iškyla bendras impe
rialistų noras — sunaikinimas 
SSRS. Ruošiamasi pakartoti 
taip negarbingai baigtas žy
gis, kuriame dalyvavo Angli
ja, Vokietija, Italija, Japoni
ja, Francija ir kitos imperia- 
listiilės šalys. Interventai puo-
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lusieji SSRS, iš visų pusią, bu
vo sunaikinti bolševikiškos ar
mijos. Po begėdiško pralaimė
jimo negalėjo nurimti: stengė
si įvairiais būdais išimovokuot 
karą prieš socialistinę šalį. 
Japonų kariuomenės puolimus 
atmušė Raudonoji Armija dar 
su negirdėtu didvyriškumu. Im
perialistų pastangos išprogdin- 
ti SSRS iš vidaus, pagelba iš
davikų trockistų, irgi nuėjo 
niekais. Sovietų Sąjunga su
geba ir sugebės sumušti vidu
jinius ir išorinius savo priešus.

Dabartiniai Europos įvykiai 
ii’ stengimasis SSRS izoliuoti 
iš Europos politinio gyvenimo 
nėra kas kita, kaip tik pasiruo
šimas pradėti bendrą ginkluo
tą puolimą prieš socialistinę ša
lį, nes ten esanti žaliava, pa
kilusi industrija ir visi gamti
niai turtai viliote vilioja godų- 
jį imperializmų. Puolikais, bę 
abejo, bus tie, kurie buvo prieš’ 
20 metų, žinant dabartinę 
Europos padėtį ir darbo liau- 

, dies revoliucinį brendimą; ži- 
Į nant Raudonosios Armijos .tech
nikinį pakilimą ir masių atsi
davimą savo mylimos tėvynės 
gynimui, galima lengvai su
prasti, ko susilauks imperia
listinės šalys, puolusios viso 
pasaulio darbo liaudies tėvy
nę SSRS.

Budėkim savo tėvynės sargy
boje! F. Ulevičius.

Liaudiečiai Bombardavo 
Drabužiais “Sostinę” Ge

nerolo Franco Fašistų
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Respublikos 
lakūnai numetė tonus šilki
nių pančiakų ir įvairių dra
bužių į Burgosą, Ispanijos 
fašistų “sostinę.” Tuom jie 
pabrėžė, jog fašistų valdo
mame plote stokuoja rūbų.

Kiek-pirmiau fašistų or
laiviai mėtė kepalus pyragų 

. jį Madridą ir Barcelona; su- 
Palestinoje n7ra|Prask’ bŪk »aS ,faŠistus eS% 

nazių kišimosi. Ei-! gausybe valgių, 
senos teutonų sva- 
Haifos uostą, apie 

Irako miestus.
Labai Pakilo duPontų Amu

nicijos Pelnai
New York. — Per pasku

tinius tris mėnesius E. I. 
duPontų de Nemours pel
nai pakilo 50 procentų aukš
čiau negu pernai per tuos 
pat mėnesius. Šie ameriki
niai fabrikantai parako, di
namito ir nuodingų karo 
dujų daugiausia pasipelnė iš 
Japonijos ir Vokietijos.

DuPontai yra taip pat 
stambūs šėrininkai General 
Motors automobilių korpo
racijos. Ten jų- pelnai irgi 
žymiai paaugo. Bet duPon- 
tai vis rėkia, kad Naujoji 
Dalyba “slopinanti biznį.”

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Man nesuprantamas šis 
dalykas: Kodėl Massachu
setts valstijoje Komunistų 
Partija palaiko visus savo 
kandidatus ant baloto, o 
New Yorko valstijoje iš
traukė visus, apart drg. 
Amterio, kuris kandidatuos 
į kongresą?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Komunistų Partija pritai
ko savo taktiką pagal vietą 
ir sąlygas. New Yorko vals
tijoje demokratų ir darbie- 
čių kandid'atai yra remtini 
ir todėl K. P. nenori ati
traukti balsų nuo jų. Ka
dangi šioje valstijoje K. P. 
balsai skaitos keliomis de
šimtimis tūkstančių (pav., 
pernai rinkimuose į New

Yorko miesto tarybą tik vie
nam Brooklyno Kings pa
viete K. P. kandidatas drg. 
Cacchione gavo virš 40 tūk
stančių balsų), tai statymas 
kandidatų galėtų pagelbėti 
praeiti reakcininkams . re- 
publikonams.

To gi pavojaus nėra Mass, 
valstijoje, nes ten kol kas 
komunistų balsai jokiam at
sitikime negali sudaryti nu- 
sveriamos jėgos. Ąptra, 
nors, tiesa, ten demoKratų > 
kandidatus užgyrė darbo 
unijos, tačiau jie yra tokie, 
kad komunistai negali sta
čiai raginti žmones balsuoti 
už juos.

Bet ir Mass, valstijoje ko
munistų vyriausias obalsis 
yra: “Neleiskime republiko- 
nams sugrįžti valdžion.”
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"Snooks and Daddy"
(Every election brings with it the 

necessity and desire for short play
lets to explain and clarify the issues 
involved. For that reason we are 
publishing this short and simple

Daddy: All right, what’s the dif
ference?

Baby: One month, Daddy.
Daddy: DO YOU WANT '1’0

HEAR ABOUT THE ELECTION,

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

EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART

PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

FRIDAY

serio-comedy skit that can be pre
sented by any two young people to 
an election meeting).

By J. W. Warfield
Daddy: (Getting dressed for a for

mal affair) Da da da dee dee da 
da dee (singing).

Baby: What’re you doin’, Daddy?
Daddy: I’m getting dressed for a 

party.
Baby: Why?
Daddy: So that a friend of mine 

can get elected.
Baby: Which friend?
Daddy: You don’t know him.
Baby: Does Mommy know him?
Daddy: No.
Baby: Does Uncle Looie know 

him ?
Daddy: (getting impatient) No!!! 
Baby: Do you know him, Daddy? 
Daddy: NO! I mean yes what 

the—Listen, Snooks, be a good little 
girl, go to bed, and don’t ask so 
many foolish questions.

Baby: I’m not tired.
Daddy: Well, you should be.
Baby: Why?
Daddy: Because you’re a little 

girl.
Baby: Are all little girls tired?
Daddy: Well, not all of them'...
Baby: Then I’M not tired.
Daddy: But it’s way past your 

bedtime.
Baby: WAAAHHHH!
Daddy: Please stop crying!
Baby: Will you tell me a story?
Daddy: Yes—anything only stop 

that infernal yelling! What kind 
of a story do you want me to tell 
you?

Baby: About the election.
Daddy: Must it be about the elec

tion?
Baby: You said you were going 

to tell me a story about the elec
tion and I stopped crying and WA
AAHHHH!!!

Daddy: All right, I’ll tell about 
the election.

Baby: What election?
Daddy: This fall election! The 

fall election!
Baby: Did somebody get hurt, 

Daddy ?
Daddy: NO! IT’S A FALL ELEC

TION BECAUSE IT IS BEING 
HELD IN OCTOBER!

Baby: November, Daddy.

•Thank whatever gods may be 
for the freedom of the press! A 
French author and lecturer recent-

OR DON’T YOU?
Baby: WAAAHTIHII!!!
Daddy: What’s the matter now?
Baby: You’re not telling me about 

the election.
Daddy: Well, why don’t you give 

me a chance?
Baby: I did.
Daddy: You didn’t.
Baby: I DID.
Daddy: YOU DIDN’T.
Baby: Daddy . . . You didn’t.
Daddy: Snooks, you’re going to 

make Daddy old before his time.
Baby: Why, Daddy?
Daddy: (Dangerously) SNOOKS!
Baby: All right, Daddy, I’ll be a 

good little girl and listen.
Daddy: Well, first there’s the De

mocrats and then the Republicans.
Baby: That's all, Daddy?
Daddy: That’s all, Snooks.
Baby: No more to the story, 

Daddy ?
Daddy: No more, Snooks.
Baby: That’s not right, Daddy. 

There are the progressives and the. 
reactionaries iri the two parties. 
Then there is the American Labor 
Party and the Communist Party 
which has more progressives than 
the Democratic and Republican par
ties, and those are the ones you 
should vote for, Daddy.

Daddy: What . . . WHAT? . . . 
Where did you learn these things? 
What’s going on here? Blub-—Pfft! 
Huh? Wait a minute! ...Snooks, 
you’re a RED!!

Baby: Well, if the Dies Commit
tee says Shirley Temple is one, so 
am I.

Daddy: OOOHHHHH! Tammany 
Hall, where are you hiding?

Baby: There ain’t any more Tam
many Tall, Daddy. LaGuardia skin
ned the Tiger and made a rug for 
his office in City Hall.

Daddy: Are you sure?
Baby: Why Daddy, don’t you read 

the papbrs?
Daddy) No!
Baby: I guess I’ll have to tell you 

a new story, Daddy.
Daddy: Woe, woe, woe .. . Oooo 

ooohhhhh!
Baby: No more Tammany!
Daddy: OOOOOOHIIHHH!
Baby: You got to build the demo

cratic front, Daddy.
Daddy: Huh?
Baby: You have to lift the Em

bargo on Layalist Spain!
Daddy: Aie?
Baby: And if you want a job next ! 

year you have to vote for American 
Labor Party!

Daddy: Well, I guess there’s no 
sense in going to that dinner party, 
now.

Baby: I guess not, Daddy.
Daddy: Well...
Baby: Well...
Daddy: Thanks for the bedtime 

story .. . Good night, Snooks.
Baby: Good night, Daddy.
Daddy: (Falls asleep, snoring) 

zzzz zzzz zzzz.
FINIS

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“Miss Adams, how would you like to make $8 a week instead of $7?”

Enthusiasm Grows as Brooklyn Chess- 
Checker Tournament Increases Pace

BROOKLYN, N. Y.— Last week 
two tired but enthusiastic young 
people were seen in the Citizens’ 
Club diligently discussing the theo
retics of chess and checkers as they 
jotted down the names of the Lith
uanians who will participate in the 
“Chess and Checkers and Ping- 
Pong Contest” to discover who are 
the best Lith players in Brooklyn.

A meeting of the A. C. W. A. 
Lithuanian Branch was pleasantly 
interrupted when an announcement 
was made concerning the running of 
this tournament. From the reac
tions noticed we can say that cer
tainly many Lithuanian experts who 
are masters at chess and checkers 
will battle to the last breath for 
the title.

Anthony Lincus, Secretary of the

Lithuanian A. L. P. branch, proud
ly staled that he was once City- 
Wide High School Champ. Several 
other players have informed this 
correspondent that they are now in 
“training” for the title match. You 
can see them any evening in “Lais
ve” or the Citizens’ Club studious
ly battling away.

While many Lithuanians already 
know of this tourney, we are anx
ious to spread it about as much as 
possible so that the title “Lithua
nian Champ of Brooklyn” will be a 
valid one. If you haven’t signed up 
yet, register immediately with either 
Bertha Fulton, Keistutis Michelsdn 
or Walter Kubilius. There is only 
a registration fee of 25 cents to 
cover the expenses of publicity, hall, 
and the trophies to be given to the 
winners.

—Contest Comm.

Lithuania Faces New Threat;
Nazis, Poles Put Fingers

In Klaipeda Pudding Pie
------------------------------------------ a _____________

ASU Condemns Fascist Memel Is Pawn as Nazis Dicker for
Attacks on Catholics Position When War Clouds Gather

In a letter addressed to Reverend 
Vincent Mooney, Director of the 
Youth Bureau of the National Ca
tholic Welfare Conference, the 
American Student Union said that 
“the outrageous attack of the Nazi 
hoodlums on the Catholics of Vien
na demonstrates sharply \that Ger
man fascism is the enemy of any 
group which will not completely ac
cept its mythology and Weltanschau
ung”.

The letter which was sent by 
Joseph P. Lash, the National Sec
retary of the Union, stressed the 
need for cooperation between Ca
tholic students and the American 
Student Union, otherwise, it de
clared, “we will all suffer martyr
dom, oppression and destruction”.

The letter took exception to the 
charge that the American Student 
Union was irreligious made in some 
Catholic circles. “Wo are neither 
irreligious, nor godless, nor anti
Catholic”, Mr. Lash said. “We 
stand firmly for religious freedom. 
And it is concern for the homeless
ness of the spirit and spiritual 
values in a money dominated socie
ty that brings many students into 
the American Student Union”.

The letter was issued from the 
national headquarters of the union 
located at 112 East 19th Street, 
New York City.

KAUNAS, Lithuania.—“Good bye Lithuania” is the new 
theme song of Europe as Poland and Germany prepare to wipe 
this nation off the map. The smouldering problem as to what 
shall become of the independent Baltic country burst into flame 
last Wednesday when German and Polish newspapers launch
ed a vitriolic campaign against Lithuania.

ly declared that the European peo
ple had to wait for American news
papers in order to find out what 
was actually going on about them. 
And if you want to have a still 
clearer idea of what is actually 
going on, we humbly suggest the' 
“Daily Worker”, and the “Midwest! 
Daily Record”.

•Elizabeth Vanguards are show
ing that their branch is not of the 
wallflower type. We are indebted , 
to Stan Rengie for the information '

Give Youth a Chance m Life
FREE HEALTH INSURANCE—supported by state subsidy—for those 

unable to pay for medical care.
STOP SOCIAL DISEASES—through a comprehensive program of ed

ucation and state-supported clinics offering free examinations and free 
treatments.

PERMIT FREEDOM to disseminate birth-control information and set 
up birth-control clinics for married women.

PROTECT THE PURITY OF FOODS AND MEDICINES through a
that they have begun basketball State law modeled after the Federal Tugwell Bill.
practice in the city’s Community
Center... We hope that Tom Yer- GIVE THE YOUTH A CHANCE TO BE YOUNG
mal will help to organize a basket- The young generation needs recreation. The Sidewalks of New York
ball team in Brooklyn, a city 
where the Lithuanian youth have 
been notoriously lacking in good 
sport activity ...

•“Igffy” Banasevich and Frank 
Vitkus, two well known Lithuanian 
artists, have opened a sign and 
portrait shop at 80 Ten Eyck St. in 
Brooklyn.

•Indications are that the SLA or
gan will not have an English Sec
tion as originally planned. This 
gives us an opportunity to brag for 
the “Laisve Youth Section” has been 
the first section created to cater i 
to Lithuanian English - speaking ' 
youth in any Lithuanian news- i 
paper...

•Our plea last week for a "Great 
Lith-American Novel” seems to be 
miraculously answered. We hear 
that the Chicago WPA Writers’ 
Project is beginning to work on a 
book that will depict the history 
of the Lithuanian people that have 
helped to build the second largest 
city in the United States. It pro-
mises to be a book that will de-
finitely paint the role of Lithua
nians in the building of America ... 
We also hear that Anthony Stell- 
mok, who is a contributor to the 
“Voice”, is working on that pro
ject ...

•Anna Kaskas, of the Metropoli
tan Opera House, is now on a con
cert tour in the United States.
What pleases us immensely is the 
fact that at practically every con
cert she sings at least one Lithua
nian song! Bravo and again bravo! 
A digest of B. Aalinalte’s interview 
with this Lithuanian star will ap
pear in Friday’s L. Y. S.

are no substitute for recreational facilities.
There are no facilities for sports, dancing and social activities. We 

have no choice except to gather on the street corners, in pool-rooms and 
around candy-stores.

Money for public recreation is well spent. It is bettor economy than 
the millions of dollars which are spent in fighting crime which arose be-, 
cause of failure to provide a proper environment for our generation.

Give us a chance to be young! We need:
x.M,ORE SWIMMING POOLS, PLAYGROUNDS, GYMS AND FREE 

SOCIAL CENTERS. State funds should be appropriated to make possible 
a fuller use of existing facilities, and a comprehensive program of build
ing more of them.

FREEDOM FOR THE SOCIAL CLUBS. Throughout New York, 
thousands of social clubs have been formed by young people seeking some 
place for their recreational and social activities. Police persecution of 
these clubs must be stopped, and they should be given any cooperation 
which they request of the community.

OPEN UP THE COUNTRY-SIDE TO THE YOUTH. New York is 
a beautiful state—give us a chance to sec some of it. Establish a chain 
of youth hostels throughout the State, and free camps, supported by 
State funds, where needy young people can secure a summer vacation 
from the heat of New York City.

(Young Communist League youth’s election platform)

$100,000,000? Naw! 
Well—Almost

CHICAGO. — Marshall Field III 
did not receive $100,000,000 when 
he reached the age of 45 on Sept. 
28. Just how close to that figure 
the inheritance of the department 
store heir came was not disclosed 
by the trustee of the estate, who 
said the $100,000,000 figure was 
“grossly exaggerated”.

The amount turned over to Field 
on Sept. 28 was just part of the 
fortune left him by his grandfather, 
founder of the Marshall Field de
partment store.

The inheriting Field passed on a 
slice of the fortune last week, when 
he turned over $1,634,000 worth of 
real estate to three of his children.

FINGER PRINTING DROPPED

SANTE FE, N. M.—Presentation 
of copies of a Civil Liberties Union 
pamphlet, Thumbs Down: The Fin
ger Printing Menace, to members 
of the Sante Fe School board has
resulted in abandonment of the 20- 
30 Club’s project to finger-print all 
children in the city’s schools.

/

Non-Aryan Jokes Not 
So Funny to Muzzie

Last week the Marx Brothers, 
Charlie Chaplin and the . Ritz 
Brothers were still funny in Italy. 
This week they’re not. The fascist 
campaign against Jews has caught 
up with them.

A boycott of all movies starring 
Jewish actors was proposed by the 
Fascist newspaper Tevere. “A Night 
at the Opera”, which had Italian

moviegoers howling with laughter 
last week at the Marx Brothers’ 
cultural antics, was pointed out by 
the newspaper as “a perfect exam
ple of the degenerated geniality 
of the Jewish race”.

There’s nothing funny about a 
boycott on laughter, when it’s tied 
to an appeal to race prejudice.

ATTENTION!
The Worcester Aldo Chorus is 

holding an important meeting at 29 
Endicott St., 7:45 p. m. Ail chorus 
members and sympathizers: please 
ho there. ” Comm.

There are two ways of helping 
the Lithuanian Daily “Laisve”. 
The most important way is to 
get subscriptions and more sub
scriptions. $197 in prizes are be
ing offered for the current sub 
drive which will last until De
cember 1st. *..Get into the drive 
now and do your part for the 
newspaper!

The second way is far more 
simple and enjoyable. And that 
is by attending the “Laisve” con
cert to be held at the Labor Ly
ceum Hall in Brooklyn on No
vember 18th. More information 
on this later.

By John R. Chaplin

HOLLYWOOD.—The current cri
sis (and don’t let anyone fool you, 
it’s not over yet) in Europe has 
marked a new high point in social 
awareness in Hollywood. Berchtes
gaden, Godesberg and Munich, as 
well as the intervening days of 
radio scoops from Europe, were the 
signal for what amounted almost 
to work stoppages on many occa
sions; all ears were glued to the 
radio and there was only one sub
ject of conversation in the studios. 
Nor was it solely worry over the 
fate of the industry (which would 
be hard hit by war and is threat
ened as fascism spreads); there was 
plenty of active sympathy for Cze
choslovakia ...

The Motion Picture Artists Com
mittee (including on its board Syl
via Sidney, Luise Rainer, Frances 
Farmer, Gale Sondergaard, Dorothy 
Parker, Ann May Wong and many 
more) sent a strong wire to Pres. 
Roosevelt, commending his messages 
to Hitler and urging stronger pen
alization of aggressor nations, even 
when aggression is cloaked behind 
4-power pacts ... Comic note was 
introduced at the height of the 
crisis when Writer Grover Jones 
saw Producer Hunt Stromberg look
ing particularly glum, and asked 
anxiously, “What’s wrong? What’s 
the latest from Europe?” To which 
the answer was: "They’ve just ban
ned Marie-Antoinette in Italy”...

Casting about: Jimmy Cagney 
has signed a new 2-year pact with 
Warners, and is now making Okla
homa Kid, with Rosemary Lane, to 
be followed by Each Dawn I Die 
... Joan Crawford, inactive for some 
months, is finishing The Shining 
Hour, and then immediately goes in
to Ice Follies ... The Dead End Kids 
go high-hat in Whaddya Hear from 
the Mob, in which they will invade 
Park Ave., and meet Bonita Gran
ville ... Producer Al Lewin, who 
thinks the war is now averted, has 
resumed his recently-postponed trip 
to Europe, to get background shots 
for the forthcoming Knights of the 
Round Table ... Frederic March, 
having finished Trade Winds, is 
heaving back for New York, where 
he’ll do a new stage play. He’s 
getting a new car in the east, and 
after the run of the show, will 
drive it back here. By that time, 
he hopes it will be an old car...

Alcibiades, notorious Athenian po
litician of his day, had his canine’s 
tail chopped off after spending a 
tremendous sum to, secure the ani
mal. He felt that talk would be 
diverted from his own bad acts to 
the unusual appearance of his dog.

It is significant to note that 
a similar campaign was loosed 
shortly before Czechoslovakia was 
laid upon the butchering table. The 
scramble for Czech territory is not 
yet over but Germany and Poland 
are seeking new fields. The pro
phetic warning that the Munich 
“Peace” would encourage aggression 
is now coming true—at Lithuania’s 
expense.

Hands Across the Border

Hitler has always demanded the 
return of the Polish Corridor that 
separates Germany from Prussia. 
The loss of Danzig, Gdynia and the 
Corridor would leave Poland without 
a natural seaport for the export of 
goods. Realizing this Hitler is pre
paring to sell Lithuania and the 
port of Klaipeda to Poland. Both 
Germany and Poland would be sa
tisfied by the exchange, but Lith
uania would cease to exist. It would 
be economically impossible to cede 
Klaipeda (Memel) to Poland and 
yet leave Lithuania independent.

The Lithuanian nation is thus be
coming the football in the Nazi play 
for Poland’s corridor.

Lithuania to Bow?
In an effort to stave off what 

appears to be inevitable the Sme
tona regime now controlling Lith
uania is striving to give as many 
concessions as possible to Germany 
and Poland. A special conference 
was called by President-Dictator 
Smetona Thursday to prepare plans 
for the wooing of Hitler and Rytz- 
Smigly. Indications are that the 
government will make special con
cessions to Polish and German mi
norities throughout the nation and 
will suppress the organizations de
manding the return of Vilnius, seiz
ed by Poland.

Temporarily Lithuania is not in 
danger of becoming another Austria 
and Czechoslovakia, but in the 
future the threat will be aggravat
ed.

December 11
During December the elections to 

Memel’s autonomous Diet will take 
place and the Nazi groups have al
ready selected their candidates. The 
results of this election may de
cide the fate of "Lietuva”. If a 
democratically elected government 
in Lithuania had signed a treaty of 
mutual-defence with the Soviet 
Union it is expected that the crisis 
of March and the present one would 
not have occurred.

New Hit-“On the Most 
Progressive Side”♦- - - - -

(To the Tune of “On the 
Sentimental Side”.)

If you ask me how I’m voting
I will tell you with great pride,
I intend to be voting
On the most progressive side.
If reaction is the winner, 
And to victory they ride, 
Then our paychecks will be 

thinner,
So let progress be your guide
I could act gay, laugh it off 

and say
“What the heck”

Say it just doesn’t matter, 
but I’m not that way,

I really hope you’ll think it over, 
And in the end,that you’ll decide 
That for things to be in clovex’ 
Vote the most progressive side.

—Al Hammer.

A wire spring attached between 
collar and leash has been designed 
to lessen the shock produced by un
ruly dogs who hate to have their 
movements hampered. Clamps are 
used to fasten the three-inch-long 
spring which eases the strain on the 
person holding the animal in check.

At- the University of California 
experiments are now being conduct
ed with a ray 14 times more lethal, 
than X-rays. These rays are so 
powerful that approach is unsafe1 
from any direction at less than 50 
feet.

Olympic Movies Shovr 
At B’klyn Dance

Once again Cleveland won the 
LDS Olympiad and once again Chi
cago copped the membership drive 
trophy, but not in actuality for 
these scenes were reenacted on the 
silver screen at the Builders’ Birth
day Party last Saturday where the 
motion pictures of the LDS Olym
piad and Convention were shoWn to 
Brooklyn LDS’crs.

Tony Sineus, President of the 
Builders, officiated as chairman but 
later passed the gavel to Johnnie 
Orman of the National Youth Com
mittee who ceremoniously intro
duced the cutting of the Birthday 
Cake. Eight candles and “one for 
next year” were lit and then blown 
out by Tony. The pieces were then 
sold to those who attended. A pol
ka contest with the prizes of a 
bottle of wine and a box of candy 
were won by two pairs: Walter 
Jinks and Mary Brown, Tony Navi
kas and a young girl whose name 
has slipped this poor correspond
ent’s memory.

Refresments and music livened up 
the dance and the floor shook to 
the strains of the polka until the 
wee hours of the morn. —Attena.

The Modem 
Dictionary

OVERTIME... The additional 
period of time for work beyond 
the stipulated work-hour day. Such 
extra working time often impairs 
workers’ health and efficiency. 
Where overtime is unavoidable, 
union contracts provide either for 

'more than the ordinary pay rate
per hour for time off equal to the 
overtime.

PART-TIMERS ... Employees who 
work only a fraction of the day or 
a fraction of the week. Paid either 
on an hourly or on a daily basis, 
part-timers not only make less 
money than regulars but they are 
often ignorant of what hours or 
days of the week they will be hired. 
In some cases, they are not tech
nically on the pay roll and are thus 
deprived of seniority and pension 
rights, if such benefits exist for 
the regulars. Frequently part-timers 
spend carfare and wait long periods 
in the shop merely in the hope of 
being called.

PATERNALISM ... The control of 
employees’ wages, hours and work
ing conditions by their employer 
who views his relationship to his 
workers as that of father to depen
dant children. This form of do
minion prevents workers from de
veloping their own standards of em
ployment, and, through subtle kinds 
of coercion, sidetracks trade union
ism. At its best, when it is called 
benevolent paternalism and may 
bring about fair wages and work
ing conditions, it still allows the 
employer to be the sole judge of 
what constitutes his employees’ 
well-being. There is question wheth
er, even at its best, such a relation
ship produces fair wages and work
ing conditions. But there is no 
question that such employees re
main dependant on the good will 
of an individual who may die, or 

'sell out, or alter his intentions.

Dogs are brought into the United 
States from foreign countries with
out any great difficulty but import
ing a dog into England requires a 
six month quarantine period for the 
"foreigner” after leaving the ship^

A betrayer, if there ever were 
one is the bewiskered old goat who 
for years has been luring sheep 
from the stockyards through the 
streets of New York City to the 
slaughter house. . ’
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zų, kurie lydėjo iš abiejų pusių apie pusę angliškos 
mylios.

Tai blogino padėtį, nes aplink duris ir taip buvo pri
sigrūdę žmonių. Muzika jau buvo prasidėjusi ir iš tolo 
galėjote girdėti čelos kymų “brum, brum,” bei žviegimą 
dviejų smuikų, kuriuodu ėjo lenktyn viens su kitu. Pa
mačiusi susigrūdusius žmones, Marė pasiliovė besigin
čijusi apie vežėjo protėvius ir, iššokus iš dar neapsisto
jusios karietos, nėrė į žmonių tarpą, kad dasigrūsti į salę. 
Kai ji buvo viduj, pradėjo šiurkščiai šaukti, darydama 
kelią, “Eik! Eik! Uždaryk duris!”

“Z. Graičunas. Pasilinksminimams daržas. Vynas, 
šnapsas. Unijos Raštinė,”—garsino iškaba aukščiau du
rų. Daugelis skaitytojų regis geriau supras, jeigu paaiš
kinsime, kad viskas tas atsibuvo karčiamos užpakalinia
me rūme, toje Chicagos dalyje, žinomoje kaipo “užpaka
lyje jardų,” arba plačiai pagarsėjusių gyvulių skerdyklų.

Nuotaka, Ona Lukošaitė, stovėjo palei duris greta 
pusseserės Marės vos kvapą atgaudama, po to kai ji 
persigrudo per žmones, taip, kad net gaila buvo į ją 
pažiūrėti: nuo didelio sujudimo jos akių vokai krusčio
jo, o jos mažytis veidelis visas buvo užkaitęs. Ji buvo 
apsirėdžiusi balto muslino drapanomis, o nuo galvos iki 
pečių nusikoręs trumpas velionas, kuriame buvo įpintos 
penkios popierinės rožės ir vienuolika šviesiai žalių rožių 
lapų. Ant rankų turėjo užsimovusi baltas medvilnines 
pirštinaites, kurias, besidairydama smarkiai glamžė. Ji 
taip jauna—ne visai dar šešiolikos metų amžiaus—ir dėl 
tų metų gana mažytė, beveik tik mergiščia, ir dabar ji 
ką tik tapo surišta moterystės ryšiu su Jurgiu Rutkum, 
kuris stovėjo ten pat—augalotas, petingas vyras su mil
žino rankomis—apsirėdęs juodomis drapanomis, su bal
ta gėle sagučio skylutėje.

Ona mėlynakė ir šviesaus veido, kuomet Jurgis tu
rėjo dideles juodas akis su apsvilusiais antakiais ir tan
kius, juodus plaukus,” susiraičiusius aplink jo ausis— 
trumpai sakant, tai buvo visiškai neatsakančiai parink
ta pora. Nors Jurgis ir buvo pajėgus, bet dabar stovė
jo kampe nusigandęs, tarytum medžiojamas žvėris, ir 
kiekvienu sykiu turėjo su liežuviu pirmiau suvilgyti lū
pas, nei kad galėjo ką nors atsakyti. draugams į jų 
linkėjimus.

Svečiai pradėjo lėtai atsiskirti nuo susirinkusiųjų pa
žiūrėti — bent ant tiek, kad galima buvo pamąstyti apie 
šiokią-tokią tvarką salėje. Vienok kiekviename to pokilio 
laike jūs vis galėjote matyti kuopeles pašalinių žmonių, 
.susitelkusių ties durimis ar kampuose ir jeigu kuris iš 
tų neprašytų svečių priėjo gana arti, jam pasijukdavo 
kėdę ir užkviesdavo pasivaišinti. Nuo seno buvo priimta, 
kad iš vestuvių pokilio nė vienas neišeitų alkanas ir kuo
met tą paprotį, įsigyvenusį Lietuvos miškuose, sunku bu
vo pritaikinti “stok jardų” (gyvulių skerdyklų) srityj, 
Chicagoje, su ketvirtadaliu miliono gyventojų, visgi jie 
bandė užganėdinti visus, kiek tik galima taip, kad ir vai
kai, įbėgusieji nuo gatvės, o net ir šunys, įlindusieji su 
žmonėmis, išeidavo linksmesni. Neprisilaikymas jokių 
formališkumų buvo viena iš ypatingų tosios iškilmės žy
mių. Vyrai dėvėjo skrybėles, o jeigu jiems patiko, tai 
jas nusiėmė, o drauge ir švarkus; jie valgė, kada ir kur 
jiems patiko; jie kilnojosi iš vienos vietos į kitą, kada 
tik panorėjo. Ten buvo laikomos kalbos ir dainuojamos 
dainos, bet nei vienas neprivalė klausyti, jeigu jos jam 
nerūpėjo, o jeigu katram užėjo noras prakalbėti ar ką 
nors uždainuoti, jis visuomet galėjo tą atlikti. Iš to kilęs 
ūžimas, nekliudė nei vienam, jei bent tik kūdikiams, ku
rių ten buvo tiek, kiek jų tik turėjo užkviesti svečiai. 
Viename kampe buvo sugrūsta visa virtinė lopšių ir ve
žimėlių ir tuose gulėjo mažyčiai suguldyti po tris ir po 
keturis drauge, žinoma, drauge jie ir pabusdavo. Dides
nieji gi, kurie jau pataikė pasiekti stąlą, vaikštinėjo ap
linkui, kramtydami dešrų galiukus, arba kaulus apgrau- 
žinėdami.

Rūmas, turįs apie trisdešimts pėdų skersai ir išilgai, 
buvo išbaltytas ir ant grynų sienų, apart sieninio kalen
doriaus ir poros paveikslų lenktynių arklių, nieko dau
giau nebuvo. Po dešinei durys į karčiamą, kur matyti 
pas duris keletas neturinčių ką veikti, kampe baras, 
-už kurio stovi pats savininkas, apsivilkęs baltu, bet gerai 
jau suterštu švarku, su suteptais, suraitytais juodais 
ūsais, suvilgytais, į vieną pusę sušukuotais plaukais. Ki-| 
tame kampe priešais stovi du stalai, užimanti kone treč
dalį rūmo, apkrauti torieliais su šaltais užkandžiais, ku
liais kai-kurie alkanesnieji svečiai bando .pasivaišinti. 
Priešais nuotaką padėtas didelis baltas pyragas, su auk
štai iškeltais padabinimais, su padirbtomis iš. cukraus 
rožėmis ir dviem aniuolėliais ir gausiai apibarstytas raus
vais, žaliais ir geltonais cukreliais. Toliau matyti durys 
į virtuvę, kur nuo pečiaus garas verčiasi kamuoliais ir 
daugelis moterų, kaip senų, taip ir jaunų, sukasi aplin
kui. Po kairei, kampe, ant tam tikrai ištaisytos platfor
mos trys muzikantai, kurie vyriškai darbuojasi, kad nors 
kiek pasirodyti prie tokio triukšmingo klegesio.

Staiga pradeda verstis garas ir pasirodo Onos pamo
tė—Teta Elzbieta, kaip jie ją vadina—su dideliu virintos 
antienos bliūdu, paskui, atsargiai žengdama, eina Kotry
na su kitu, o kiek vėliau, įeina močiutė Majauskienė su 
garuojančių bulvių dideliu bliūdu, kone taip dideliu, kaip 
ir ji pati. Taigi veikiai prasideda ir puota—ten yra 
kumpio, ir torieliai raugintų kopūstų, virintų ryžių, ma
karonų, dešrų, krūvos pirktų pyragaičių ir ąsočiai pu
tojančio alaus. Kiek toliau buvo kitas stalas, kur jūs ga
lėjote paprašyti, W tik panorėjot ir už tai nereikalau
jant užmokėti. “Eikš greičiau!”—šuktelėjo Marė Ber
činskaitė, ir pati puolūsi trūstis, nes dar daug visko yra 
ant pečiaus, ir jo viduje ir tas ant niekų nueis, jeigu 
nebus suvalgyta.

(Bus daugiau)

Keli žodžiai Apie “Raisto” Autorių
Šiemet “Raisto” autorius švenčia savo 60 metų am

žiaus sukaktį. Jis gimė rugs. mėn. 20 d., 1878, Baltimorėj. 
Mokslus ėjo Kolumbijos Universitete, New Yorke. Pačioj 
savo jaunystėj Upton Sinclair turėjo noro rašyti apy
sakas. Iš karto rašė trumpas, o paskui ėmėsi už ilgų. 
Šiandien, sakoma, Upton Sinclair jau turi parašęs 60 
įvairaus turinio knygų?—daugiausiai apysakų, bei kito
kių grožinę literatūra liečiančių veikalų.

Upton Sinclair visuomet buvo radikalinių pažiūrų. 
Ilgai jis buvo Amerikos Socialistų Partijoj. Tačiau, prieš 
kelis metus iš ten pasitraukė, kai pradėjo dar
buotis su Kalifornijos demokratais ir patiekė savo EPIC 
plana visuomeniniams negerumams pašalinti. Būdamas 
socialistu, tačiau, jis visuomet turėjo savo nusistatymą 
tam tikrais klausimais ir nesekė partijos vadovybės. Jis, 
pavyzdžiui, visuomet buvo prietelius Sovietų Sąjungos. 
Jis nuolat ir nuolat ją gynė, atmušdinėjo buržuazijos 
atakas. Jo veikalai Sovietuose labai mėgiami. Jis kartą 
net rašė, kad jo veikalai geriau yra įvertinami Sovietuos, 
negu Amerikoj.

Kaipo pilnoj to žodžio prasmėj rašytojas, Upton Sinc- 
lairis pasidarė tik parašęs “Raistą.” Ir tai buvo seka
mai: Tais laikais ėjęs angliškas socialistų laikraštukas 
“Appeal To Reason” prašė jo, kaipo socialisto, parašyti 
gerą apysaką, kurią galėtų jis perspausdinti savo skil
tyse. Rašytojas sutiko. Jis nutarė parašyti apysaką, pa
rodančią, kaip gyvena moderninis proletariatas, šių laikų 
darbininkai, ir kaip tos sąlygos, kuriose jie gyvena, stu
mia juos į socialistinį judėjimą. (Tais laikais komunisti
nio judėjimo, kaip žinia, dar nebuvo. Jei rašytojas būtų 
šiandien “Raistą” rašęs, tai, aišku, jis būtų ėmęs komu
nistinį judėjimą, kaipo darbininkų išeities punktą iš 
stambiojo kapitalo priespaudos.)

Jis nuvyko Chicagon ir nutarė patyrinėti Stokjardų 
darbininkų gyvenimą ir ten, patyrus sąlygas,—parašyti 
apysaką. Jis Chicagoje išgyveno septynias savaites. Per 
tąjį laiką tyrinėjo ir viską, ką sužinojo, užsirašė. Kal
bėjosi jis su darbininkais, su bosais, su karčiamninkais, 
su visokiais kitokiais žmonėmis, kad iš tos medžiagos 
duoti tikrąjį vaizdą Stokjardų darbininkų buities.

Aišku, daugiausiai jis turėjo reikalų su lietuviais. 
Apie tą laiką lietuviai mažai kur buvo žinomi, kaipo 
tauta. Jis juos, matyt, pasiėmė savo apysakos medžiaga 
tam, kad jų daug Stokjarduose dirbo ir, kad jie, kaipo 
mažai žinoma tauta, jo apysakai ne tik nekenks, bet 
jai padės, ją pagražins,—labiau suįdomins Amerikos 
skaitančiąja visuomenę.

Kadangi rašytojas esmingai ir gražiai nupiešė tas 
pasibaisėtinas sąlygas mėsos pramonėje, tai jo knyga, 
kai tik ji pasirodė, sukėlė nepaprastą sensaciją plačiojoj 
visuomenėj. Amerikos žmonės iš jos pamatė, prie kokių 
nešvarių aplinkybių yra gaminamas maistas, kurį jie 
valgo. Kilo skandalas. Net J. V. kongrese tasai dalykas 
iškilo ir buvo išrinkta komisija toms sąlygoms tyrinėti. 
Aišku, po to, dalykai Stokjarduose buvo pagerinti. Todėl 
rašytojas ir sako, kad, rašydamas “Raistą,” jis taiko jį į 
visuomenės širdį, bet pataiko į pilvą.

Nuo tada Upton Sinclair išgarsėjo visam pasaulyj. 
Tuojau “Raistas” buvo išverstas į apie 27 kalbas. Lietu
vių kalboj “Raistą” išleido 1908 m. velionis Jonas Nau
jokas, prieš keletą metų Brooklyne miręs. Lietuvoj ta 
pati knyga išleista po antrašte “Pelkės.”

Chicagoj Upton Sinclair gyveno 1904 metais, o “Rais
tas” iš spaudos išėjo 1906. Angliškai apysaka pavadinta 
“The Jungle.”

Mažai šiuo tarpu bus tokių “L.” skaitytojų, kurie 
“Raistą” yra skaitę. O ir tie, ką skaitė, norės ją panau
jinti perskaitant antį u kartu. Šiandien labai retai kur 
tą knygą užtiksi. ' 1

Todėl mes ir paduodame “Raistą” musų skaityto-1 
jams, vildamiesi, kad jie visi jį pamils, visi skaitys ir 
džiaugsis ir tuo būdu pagerbs autorių jo 60 metų am
žiaus sukakties proga.

O dabar—už darbo!
SKYRIUS I.

UVO jau ketvirta valanda, kai ceremonijos pasibaigė 
ir vežimai ėmė suvažiuoti. Minia žmonių traukė pas

kui visu keliu bene dėl to, kad Mare Berčinskaitė buvo 
užsiėmusi taip rūpestingai viską tajai vestuvių iškilmei 
ruošti. Visas reikalas, galima sakyti, rymojo ant Marės 
pečių—jos buvo darbas prižiūrėti, kad viskas eitų kaip 
reikia ir pagal senai įsigyvenusius įpročius, švaistyda- 
mosi iš vienos vietos į kitą, pastūmėdama kiekvieną, ku
ris tik pasipynė jai po kojų, bardama ir išmetinėdama 
visiems savo stipriu balsu, Marė ištisą dieną rūpinosi, 
kad kiti mandagiai užsilaikytų. Iš bažnyčios ji išėjo 
paskutinė, o norėdama pirmutinė pribūti į salę, paliepė 
vežėjui važiuoti greičiau. Kada, tačiau, tas žmogus ban
dė daryti, kaip jis nori, Marė pykštelėjo į karietos langą 
ir, iškišusi galvą, pradėjo barti, pirmiau lietuviškai, ku
rios kalbos tas nesuprato, o paskui—lenkiškai, nes toji 
kalba buvo jam suprantama. Pasinaudodamas tuomi, 
kad jis sėdėjo kur kas aukščiau, vežėjas bandė pastatyti 
ant savo ir net pradėjo ginčytis; pasekmė to buvo smar
kus barnis, iš priežasties kurio, bevažiuojant Ashland 
gatve, prisirinko būriai besivalkiojančių gatvėmis vaikė-
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LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS

“Nekišk Nosį, Kur Nereikia”
Fašistų spauda mėgsta gir

tis, kad tai vienur, tai kitur 
samdytojai buvo nubausti už 
neregistravimą savo darbinin
kų ar tarnautojų ligonių ka
soj. Atrodytų, kad fašistams 
labai rūpi darbininkų reikalai. 
Iš tikrųjų yra kaip tik atbulai. 
Tai gali paliudyti sekantis 
faktas. Viename provincijos 
mieste j ligonių, kasą buvo iš
rinktas ir darbininkų atstovas. 
Tuoj po išrinkimo, minimą at
stovą pasišaukė žvalgyba ir 
pasiūlė jam 300 litų algos už 
tarnavimą jai. Kada atstovas 
atsisakė, žvalgyba paskaitė 
jam visą pamokslą, pagal ku
rį atstovas turi elgtis taip, 
kaip žvalgyba nurodys, o jei
gu jis norės dirbti pagal savo 
sąžinės balsą, tai jis tuoj “iš
lėks” iš ligonių kasos, žvalgy
bos nurodymai buvo tokie: 
griežtai kontroliuoti ir bausti 
smulkius samdytojus ir žiūrėti 
“pro pirštus” i stambiuosius. 
Bet kada minimas ligonių ka
sos narys aptiko vieną stam
bų fabrikantą neįregistruojan
tį į lig. kasą savo darbininkus, 
tai ligonių kasos direktorius, 
pasišaukęs tą ligonių kasos 
narį į atskirą kambarį, pasakė 
jam: “Ko tu kiši nosį kur ne
reikia? Išlėksi!”

Mažina Darbininką Išdirbtą 
Valandų Skaičių

Gumos išdirbinių fabriko 
“Gumos” darbininkai nusis
kundžia esamais fabrike ne
normalumais, ypač atlyginimo 
išmokėjimo atžvilgiu. Fabriko 
buhalterija bei vadovybė įvai
riais būdais stengiasi sumažin
ti darbininko dirbtų valandų 
skaičių. Dažnai pasitaiko, kad 
per 14 darbo dienų fabriko 
buhalterija nuskaičiuoja 5—6 
vai. Jei darbininkai dirba dar 
ir viršvalandžius, tai nuskai- 
čiuotų valandų skaičius pasie
kia ligi 10—15 vai. per 14 
darbo dienų. Jei kuris darbi
ninkas viršvalandžius nenori

dirbti, tai pagrasinama jį tuoj 
atleisti. Be to, to paties fabri
ko darbininkai dar nusiskun
džia, kad šeštadieniais jiems 
tenka dirbti tiek pat laiko, 
kaip ir kitomis dienomis, o 
tuo tarpu kiti fabrikai tedir
ba šeštadieniais tik 6 vai. Jei 
šeštadieniais dar prisideda at
lyginimo išmokėjimas, tai 
darbininkai fabrike turi iš
laukti ligi 18 vai.

“Gumos” fabr. darbininkai 
pageidauja, kad Darbo rūmai 
bei Darbo inspekcija fabriką 
patikrintų ir priverstų fabriko 
vadovybę pašalinti esamus ne
normalumus.

Streikai Kėdainiuose

Šią vasarą Kėdainiuose 
įvyko daug streikų ir šiaip 
smulkesnių konfliktų tarp 
darbininkų ir išnaudotojų.

Prie Aukštaičių plento H 
distancijos statybos darbų 
įvyko 4 streikai. Pirmiausiai j 
sustreikavo darbininkai vago
nėliais vežiojusieji žemes. 
Jiems po streiko buvo pakel
tas užmokestis nuo 40 iki 60 
et. už vagonėlį. Po jų streika
vo darbininkai, gavusieji va
landinį užmokestį. Ir jų už
darbiai pakilo nuo 45 iki 50 
et. už valandą. Sustreikavę be- 
tonuotojai išsikovojo nuo 3 iki 
4 lt. už kūbo metrą. Vagonė
liais vežiojautieji žemes strei
kavo pakartotinai, išsikovoda
mi po 2-jų savaičių streiko 
nuo 60 iki 65 et. už vagonėlį.

Tunelio statybos darbinin
kai streikuodami išsikovojo 
nuo 45 iki 60 et. už valandą.

Prie atsarginio benzino tan
ko pastatymo darbų įvyko 
trys streikai. Po pirmojo strei
ko darbininkų užmokesčiai 
pakilo nuo 1 iki 2 lt. už kūbo 
metrą iškastų žemių, po ant
rojo—nuo 2 iki 2,5 lt., o po 
trečiojo-nuo 2,5 iki 3 lt. už 
kūbo metrą.

St r e i k a v u s i c j i darbininkai 
būtų tuos streikus lengviau 
laimėję ir didesnius uždarbius 
išsikovoję, jei jie būtų buvę

organizuotesni ir visi kartu 
kovoję dėl didesnio užmokes
čio.

RASEINIAI
Fašisto Linkėjimai 

Darbininkams
Raseiniuose labai vėlai šiais 

metais prasidėjo visokie dar
bai, tik birželio mėn. pabai
goj. Dirbdamas sunkiausią 
darbą, darbininkas uždirba 
nedaugiau 5 litų per dieną. 
Tad taip vėlai prasidėjus dar
bams, iki darbų sezono pa
baigos, atskaičius visokius iš
skaitymus ligonių kasai, dar
bo rūmams, nelaimingų atsiti
kimu draudimo .kasai ir dar 
miesto savi-bei, visokių butų 
mokesčių ir panašių skolų, 
darbininkas uždirba nedau
giau 400-450 litų, o kiti ir ma
žiau. šitokia suma metinės 
darbininkų pajamos, iš kurių 
jam su šeima reikia gyventi 
ištisus metus. Iš tiek pragy
venti neįmanoma, tad darbi
ninkai ėmė nerimauti. Maty
dami darbininkų nerimą, mie
sto bei apskrities ponai ryžo
si su darbininkais “pasikalbė
ti.” Jie paskelbė, kad apskri
ties viršininkas, kurs yra ir 
tautininkų sąjungos Raseinių 
apskr. valdybos pirmininkas, 
skaitys paskaitą kultūros kliu- 
be aktualiais darbininkų klau
simais. Paskaitos metu apskr. 
v-kas darbininkams papasakojo 
keletą anekdotų, iškoliojo juos 
latrais, tinginiais ir pan. ir 
dar palinkėjo: “O tie, kurie 
negauna darbo, kol jauni, te- 
pasikaria, nes kaip pasens-ne- 
teks drąsos”. Po tokio “linkė
jimo” darbininkai pasipiktinę 
apleido salę.

KAUNAS
»

“Liesil” konservą fabriko 
savininkai verčia darbininkes 
dirbti naktį, kas samdos įsta
tymo yra draudžiama. Išnau
dotojai gali su darbininkų tei
sėmis elgtis taip įžūliai tik 
dėl to, kad jie žino, jog fa
šistų valdžia visada bus jų 
pusėje. O jei ir kada sura
šys protokolą, tai tik dėl akių, 
kad būk jie įstatymus taiko 
visiems lygiai.

| Opera Review ir Koncertas
y RENGIA SIETYNO CHORAS

Šeštadienį, Spalių 29 October
yj Pradžia 7:30 vai. vakaro

SI . GEORGE’S HALL
i'7

■j Naujoj Išdekoruotoj Salėje
| 180 NEW YORK AVENUE NEWARK, N. J.
B

Sietyno Choro Šokiką Grupė

Opera Review—tai yra ištraukos iš sekančių šešių operečių: “Alkis,” 
“Inkvizicija,” “Kova už Idėjas,” “čigonai”, “Meilės Nuskriausta” ir “Bailus 
Daktaras.” Girdėsite gražias dainas, matysite gražius vaizdus.

Koncertinę dalį atliks Sietyno Choro žymūs scenos mėgėjai ir sekanti 
svečiai-talentai: Walter Simulevičius, pianistas, Vytautas Dvarackas, smui
kininkas ir Mary Hartford, lyriškas sopranas. Todėl kviečiame visus skait
lingai dalyvauti.

Gera Orkestrą Grieš Šokiams
Įžanga 75c ir 50c. . Užkviečia SIETYNO CHORAS.



0

Antradien., Spalių 25, 1938

Cleveland, Ohio
“KRIZIS AMERIKOS 

DEMOKRATIJOJ”

Spalių 30 d., ateinantį sek
madienį, Modern Book Shop 
įstaiga ruošia masinos disku
sijas. Vyriausiu diskusantu 
bus žui'nalo “New Masses” 
redaktorius ir knygos “The 
Peril of Fascism” autorius A. 
B. Magil. Parengimas įvyks 
po num. 1117 East 105th St. 
Kviečiami ir lietuviai dalyvau
ti.

Tema, kaip pažymėta vir
šuje, labai svarbi. Iš tiesų 
Amerikos demokratijai pavo
jaus yra, nes visokios reakci
nės spėkos kuopiasi puolimui 
ant jos. Dabartiniai rinkimai 
reikš daug demokratijos apgy
nimui. Tad pravartu visiems 
atsilankyti į Magilo prelekciją 
ir dalyvauti diskusijose.

Rep.

WORCESTER, MASS
Prakalbos Rinkimų ir 

Klausimais
Kitais

šeštadienį, spalių 
įvyko pirmos rudeninio 
pradžiai prakalbos, 1 
buvo surengtos 
Partijos Mass, valstijos 
trikto. Kalbėtojai buvo trys: 
A. Bimba, J. Sakalauskas ir 
Hugo De Gregory.

A. Bimba pirmoj dalyj sa-

. sezono
• kurios

Komunistų
dis-

net baisūs oro užpuolimai. 
Net valdžios prašomi apleist 
tam tikras vietas, neapleidžia. 
Artinantis oriniam bombarda
vimui gabiai pasislepia pože
minėse apsaugose. Praėjus 
pavojui ir išėję į viršų tuo- 
jaus pradeda tęst savo dieni
nį gyvenimą. Gi Franco, kad 
sutriuškinus karių ir liaudies 
kovingumą, nesigaili nieko. Iš 
oro atakuoja Raudonojo Kry
žiaus ligonines ir šiaip svar
bias publiškas vietas. Tas pri
vertė Ispanijos liaudiečius iš
mokti jas daugiau apsaugoti. 
Tūkstančiai su v a ž i a v u s i ų 
liuosnorių suvaidino nepava
duojamą, istoriniai nemiršta
mą rolę, kaip Ispanijos^ taip 

(pasaulio demokratijos mylė
tojų akyse. Suvažiavę liuos- 
noriai kovotojai kritiškiausiam 
kovos momente sukėlė ūpą, 
energiją ir pasirįžimą Ispani
jos liaudyje gintis iki perga
lės. Ispanijos lojalistų valdžia 
dabar paliuosuoja svetimša
lius liuosnorius, kad Mussoli- 
nis ir Hitleris neturėtų ką 
jiem primesti ir tųom patei
sinti savo armijų ten siuntimą.

Visokeriopa pagelba labai 
reikalinga Ispanijos kovoto
jams, pareiškė drg. Saka
lauskas. O ypač dėjimas pa
stangų, kad ši šalis nuimtų 
embargo, kad teisėta Ispanijos 
valdžia galėtų pirktis ginklų 
ir kitokių reikmenų.

Atsižvelgiant į momento 
svarbumą, žmonių prakalbose 
turėjo būt daugiau. Bet Wor-

Montello, Mass

LMUIUCI pitlUUJ VICV1JJ OCV , 

vo kalbos plačiai paliete kon- cesteiyj šeštadieniais rengia-
gresinius ir valstijų rinkimus 
ir jųjų svarbą, pabrėždamas, 
kad niekuomet i
svarbu pažangai, demokrati
niai nusistaciusiom masėm 
saugoti savo balsus, kon
centruoti savo spėkas, remti 
pažangius kandidatus, kaip į 
valstijų, taip ir į šalies kon
gresines valdvietes kandida
tuojančius. Kalbėtojo posa
kiu, demokratiniai nusistatę
lietuviai turi budėti, turi dė
ti pastangas prieiti prie tų
mūsų brolių, kurie dar vis ap
gailėtinai numeta savo balsus 
už alaus stiklą ar cigarą. Re
akcinės spėkos 
įvairiais būdais 
kiek pažangesnį 
naujosios dalybos 
Jiem- ir prezidentas Roosevel- 
tas yra per raudonas.

Kalbėtojas kartotinai pa
reiškė, kad kurie nėra įsiti
kinę, kad jų pareiga balsuoti 
už plačių masių partijos, Ko
munistų Partijos, kandidatus 
tai turėtų rūpintis, kad jų ir 
pažįstamų balsai nebūtų pa
duoti už reakcinius kandida
tus, kurie didžiumoj susispie
tė republikonų partijoj. Yra 
jų apsčiai ir demokratų par
tijoj. Todėl šiais rinkimais 
kiekvienam balsuotojui būti
nai reikalinga sekti komunis
tų ir šiaip pažangių grupių 
leidžiamą literatūrą rinkimų 
klausimais, nes ten nurodoma 
įvairių kandidatų 
mas, jų rekordai ir 
liau.

Antras 
Hugo de 
tas y. ant 
tikieto į valstijos sekretorius, 
nurodydamas įvairių kandi
datų priešdarbininkiškus re
kordus, kviesdamas balsuot už 
Komunistų Partijos kandida
tus. Kurie neprisirengę ne
mano balsuot už Komunistų 
Partijos tikietą, prašomi bal
suot prieš reakcionierius, prieš 
republikonų partiją, kurio 
priešakyje stovi kandidatas^i 
gubernatorius p. Šaltom 
nes jo rekordas 96 nuo 
čiais prieš darbininkus.

Juozas Sakalauskas, ką tik 
grįžęs sužeistas iš Ispanijos, 
kalbėjo jos kovų reikalais. 
Trumpoj savo kalboj draugas 
Sakalauskas suprantamai per
statė publikai Ispanijos žmo
nių pasirįžimą kovą laimėti. 
Išmoko Ispanijos laisvę mylin
ti liaudis kovoti prieš Hitlerio, 
Mussolinio gaujas, užpuolu
sias jų šalį. Nebaugina jų

mos prakalbos lig šiol nebū
davo sėkmingos, ši priežastis,

nebuvo taip manau, ir dabar buvo. Prakal-
bose buvo virš 
žmonių.
kų.

manevruoja 
prieš bent 

kandidatą, 
rėmėją.

nusistaty-
taip to-

poros šimtų 
Surinkta $17.25 au- 

Prakalbose Buvęs.
—o---

Surinktos Laike A.
Prakalbų Spal. 15

Aukavo: po $1—P. šiušąs, 
P. Butkiavičius, F. Galieskas, 
A. Jurčius; po 50c—F. Kaz- 
las, J. žalimas, J. Karsokas, 
V. Pačėsa, J. Daugėla; po 25c 
—P. Petrauskienė, M. Sukac
kienė, J. Senkus, A. Vasill, P. 
Jelskis, A. Balčiūnienė, J. 
Petrauskas, E. Trasikienė, 
V. Jenčius, V. Norkus, B. Mi- 
zara, T. Norvaišienė, A. Ma- 
saitienė, J. Lozoravičius, A. 
Dvareckienė, O. Ausiejienė, 
M. žukienė, A. Raulinaitis, A. 
Čeponis, J. Jodžius, A. Stan-

Aukos, 
Bimbos

Prakalbas ir koncertą su
rengė vietinė Komunistų Par
tija. Pavyko^ neblogiausia. 
Atsibuvo penktadienio vaka
re, spalių 14, Lietuvių Tautiš
ko Namo apatinėj svetainėj. 
Publikos atsilankė apie pora 
šimtų. Koncertą išpildė vieti
nė solistė O. Mineikiūtė be 
jokio atlyginimo, ir Genovai
tė 'Zmuidin iš Bridgewaterio, 
tik kelionės lėšas paimda
ma. Pianu skambino Lilija 
Zabarauskytė. Smuiko solo 
pirmu kartu pasirodė Atilija 
Orintukė. Pianu jai skambi
no Diana Beniulytė. Taipgi 
jiedvi pagelbėjo platinti lite
ratūrą.

Angliškai prakalbą pasakė 
drg. Tyson, iš Bostono, kuris 
eina ant Komunistų Partijos 
tikieto į “statė auditor.”

Po to gerą prakalbą pasa
kė drg. A. Bimba. Kaip kon
certą^, taip ir prakalbos pu
blikai patiko. Aukų surink
ta $8.40. Aukavo: $1 T. Dau
gintis; po 50c: A. Lakavičia, 
J. Mineikis, U. Zaleckaitė, G. 
Šimaitis; po 25c: J. Sireikis, 
W. Jurkevičia, A. Judikas, J. 
Nukaitis. Buvo ' ir įžanga. 
Aukavusiems širdingai ačiū.

—o—
Su Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo jaunuolių reikalais 
po Bostono apielinkę važinėjo 
J. Ormanas, LDS jaunuolių 
komiteto sekretorius. Spalių 
16 d. Montelloj atsibuvo LDS 
jaunuolių konferencija, kuriai 
vadovavo J. Ormanas ir Tony 
Vasarius. Jaunuolių buvo su
važiavę iš Bostono, Worceste- 
rio, Norwoodo ir 
tiniai dalyvavo : 
nuoliai Vasariai, 
ir Adam Kmaras.

Tai pirmutinė 
LDS jaunuolių 
Mass valstijoj, 
gerų tarimų ir išsirinko komi
tetus dėl didesnio veikimo. 
Pasirodė, kad didžiuma dele
gatų skaito anglišką škyrių 
“Laisvėj” ir “Tiesoj” ir turi

užsiprenumeravę jau n u o 1 i ų 
žurnalą “Voice."

Po konferencijos apatinėj 
svetainėj buvo surengtas pasi
linksminimas. Ten J. Ormanas 
rodė krutamas paveikslus iš 
atsibuvusio LDS 4-to seimo ir 
iš jaunuolių olimpijados. Pa
veikslai įdomūs ir visiems pa
tiko. Gaila, kad mažai turė
jom publikos. Mat, ne visi ži
nojo. Turėta per trumpai lai
ko garsinimui. Šimaitis.

26 d., 29 Endicott St., 7:45 v. v. ir 
prašo visų dalyvaut. — Aido Cho
ro Komisija. (250-251)

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 25 d., 8 vai. vak. 29 Endicott! 
St. Visi nariai būkite susirinkime, | 
nes turime labai daug reikalų ap- j 
svarstyti. Taipgi turi būtinai pasi-l 
mokėti duokles. Prašome atsivesti 
naujų narių. — P. B. (249-250)

iš kitur. Vie- 
abudu jau- 
d. Bartkytė

tokia svarbi 
konferencija 

Daug padarė

kūnienė, A. Rutkauskas, A. 
Miliauskas, V. Degutis, J. J. 
Bakšys, D. Lukienė, A. Pil
kauskas, M. Kižienė. Viso su 
smulkiais surinkta $17.25.

S. M.

Vokietija Naudosianti Rusini- 
ją Karui prieš SSRS

Berlin. — Atskrido pas 
Hitlerį į Munichą užsieninis 
Čechoslovakijos niinisteris 
Fr. Chvalkovski. Jis nurodi
nėja Hitleriui, kad Vengri
ja perdaug reikalauja iš Če
choslovakijos.

Associated Press, ameri
konų žinių agentūra, pra
neša, jog Hitleris lieps (ar 
jau liepė), kad ČechoSlova
kija tuoj aus užleistų Ven
grijai tuos savo plotus, kur 
vengrų yra aiški dauguma 
gyventojų. Bet sakoma, Hit
leris “nenorįs” pervest Ven
grijai Bratislavos ir kitų 
Čechoslovakijos miestų, ku
rių dauguma gyventojų yra 
čechoslovakai.

Taip pat tvirtinama, kad 
Vokietija nepritarsianti at
kirtimui Rusinu krašto nuo 
Čechoslovakijos ir jo pasi
dalinimui tarp Lenkijos ir 
Vengrijos.

(Matyt, Hitleris turi sa
vo planų kas liečia Rusinu 
kraštų. Kai Čechoslovakija 
lieka nusilpninta atplėši- 
mais nuo jos “vokiškų, len
kiškų ir vengriškų sričių,” 
Hitleris mato sau galimybę 
įsivyraut ir liekamoj Čecho
slovakijos dalyj. Tada per 
Čechoslovakija-Rusini jų jis 
gali prieit prie Rumunijos 
šiaurinio kampo; o iš ten 
jau netoli sovietinė Ukrai
na, kuria jis jau senai pla
nuoja karu atplėšt nuo So
vietų Sąjungos.)

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho Lietuvių Dramatiškos1 

Grupės susirinkimas įvyks spalių 25 
d. kaip 8 vai. vak. pas D. P. Leką-j 
vičius, 1217 Beaver Ave., N. S. i 
Pittsburgh, Pa. Visi nariai būkite, 
nes yra labai svarbių dalyku aptar
ti, todėl dalyvaukite skaitlingai. Jau 
antrą kartą šaukiam susirinkimą, o 
jūs naniai nesusirenkate. Nepamirš
kite laiko. (249-250)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Draugės ir Draugai.—Dailės my
lėtojai ir Aido Choro simpatikai, Ai
do choras turės susirinkimą spalių

9

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

Dienraščio "Laisvės" Didysis
KONCERTAS

Jau visai arti, laikas tuojau įsigyti įžangos tikietus

Koncertas Bus 13 Lapkričio-November■f

Labor Lyceum Salėj e 949 Willoughby Ave Brooklyn
trumpai 

Gregory, 
Komunistų

kandida-
Partijos IŠTISAS “LAISVES” KONCERTO PROGRAMAS

Kenstavičiene žymi dainininkė iš Chicagos, I1L, 
dalyvauja šiame dienraščio “Laisves”’• Koncerte.

Aleksandras Vasiliauskas, tenoras, žymus lietu
vių dairtininkas, pirmu kartu dalyvauja dienraščio 
“Laisvės” Kpncerte.

Adele Mickevičiūte, Mezzo-Sopranas iš Provi
dence, R. I. Garsi Naujosios Anglijos lietuvių dai
nininkė.

Birute Indruliute, smuikininkė iš Scranton, Pa. 
Pirmu kartu savo talentu teiks malonumo skaitlin
gai lietuvių publikai Brooklyne.

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

P. M. Nikolajevas, 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.

IWO šokikų grupė vardu “černačevsky,” 
keturios poros pasižymėję šokimų 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. šalinaitės, bus lietu
viškuose kostiumuose, dainuos ir šoks lietuvių liau
dies šokius.

Po koncerto šokiai, grieš George Kazakevičiaus Orkestras
Koncertas Prasidės 3:30 valandą po pietų, Įžanga 50 centų, 75 centai ir $1.00

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,

GARSINKITE^ “LAISVĖJE

paveiks-

VARPO KEPTUVE

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Tą knygą išleido dienražtis “Vilnis

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

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

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

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

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

KA1NA TIK 15c
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Nauja L. Prūseikos Knyga

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

ClementVokietaitis

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

Traukiu paveikslus famllijų, ves
tuvių. kitokiu grupių 
Iš senu padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

ir pavieniu.

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbais E
1] NEBUS SUNKUS, KADA VALGYS! SKANIĄ IR MAISTINGAIS

VARPO
| ___ Kep

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

Siunčiamo duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksimo informacijas apie svori ir kalnas.
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NwYorko^/^feZiniot
Šunų Mylėtojas Išsivedęs 

Turčių Kūdikį
jš savo šeimos ir leisdavę ve
džiotis sūnelį Dean, kuriam 
O’Connell rodęs prisirišimą.

■ w -t

Antradien., Spalių 25, 1938

Iš Lietuvių Kriaučių 
Susirinkimo

Ketvirtadienį, 20-tą spalių, 
Piliečių Kliubo svetainėje, 
Liet. Kriaučių Amalgameitų 
Unijos 54-to skyriaus įvyko 
ekstra ir sykiu mėnesinis susi
rinkimas. Kriaučių atsilankė 

‘ jame vidutiniai.
Pirmininkas Zaveckas, ati

daręs susirinkimą, paaiškino 
ekstra susirinkimo tikslą, sa
kydamas, kad buvom priversti 
tai daryti, nes dabar eina rin
kimų kampanija į valdvietes 
ir į jas kadidatuoja du Amalg. 
Unijos žymūs žmones ant Dar
bo Partijos tikieto, tai yra, J. 
šliosbergis ir Darata Belanką. 
Abudu tikisi būti 
gresm anais. Prie
nijos prisideda ir visi 
unijos skyriai, kaip 
taip ir finansais. Mes 
galim palikti viengungiais šia
me klausime. Susirinkimas jo 
paaiškinimą pilnai priėmė.

Perskaičius protokolą, ku
riame buvo minėti praeitą mė
nesį išrinktų žmonių vardai, 
kilo klausimas: “Ar Yasaitis 
gali būti Amato Tarybos na
riu, nes jis nesenai buvęs biz- 
nierium-bosu, o pagal amalga
meitų konstituciją, tai toki 
žmonės turi palaukti 5-kis me
tus, kol jie gaus teisę atsto
vauti unijistų reikalus??” Ya- 
saičiui paaiškinus, kad jis bo
su nėra buvęs, šį klausimą už
baigė balsavimu ir 
praeito 
vietoj.

išrinkti kon- 
šios k am pa

vietiniai 
darbu, 

irgi ne-

palikimu
susirinkimo skirtoj

Laiškai

dolerių, koliai suorganizavo 
Pennsylvanijos kriaučius; da
bar jie, likę pilnais unijistais, 
New Yorko kriaučiams po ka
klu mazgą riša. Ir jeigu uni
ja nepajėgs sutvarkyti Penn- 
sylvaniją, Marylandą ir dalį 
p i et i n ės Jersey, tai New Yor
ko kriaučiams prisieis jieškot 
miesto pašalpinės duonos.

Prieš delegato raportą Bui
vydas kalbėjo, jog Darbo Par
tijos lietuviškas skyrius neturi 
pinigų vedimui jokios kampa
nijos šiais rinkimais 
Išklausius jo kalbos, 
davė ir čia $50. šis 
mas sumažino jųjų
$111.75 centų, bet jie pasirė
dė gerais sportais.

Delegato Raportas

Apie delegato 
raportą, tai man 
šiai rašyt, šapos 
bų nėra, na, imk
būti gabiu biznio agentu,. Iš 
14-kos šapų, trys pilnai dirba, 
ketvirta jas vejasi. O liku
sios. . . pats suprask.

J. Nalivaika, S. K.

Iš SLA Pild. Tarybos 
Suvažiavimo

SLA

už D. P. 
kriaučiai 
susirinki- 
ižda ant v

Michelsono 
yra sunkiau- 
tuščios, dar
iu pabandyk

DRAUGAS V. JANUŠKA 
PARVEŽTAS NAMO

Draugas V. Januška apsir
go praeito balandžio mėn. Il
gą laiką gydėsi namie, bet ka
dangi liga ėjo blogyn, tai, vė
liaus, pasidavė į ligoninę. Li
goninėj buvo traukti ex-spin- 
dulių paveikslai net per 4 kar
tus, taip pat per burną ir ger
klę buvo daromi
dasigauti arčiau plaučių, 
tų visų ištyrinėjimų 
galutinai 
ga, kuri 
kankina, 
suranda,
kiek pažeisti.

Draugas Januška, po ilgo
ko išbuvimo ligoninėj, pereitą 
savaitę parvežtas 
12 Liberty Avė., 
Hill.

Avė., kaip visada, tik su tuo 
skirtumu, kad portfelyj nėra- * 
dęs savo tarnybinės žymės ir 
$io.

W. D. Tripp, viršininkas to 
vardo . sąskaitininkų firmos, 
271 Madison Ave., N. Y., sek
madienio vakarą paskelbė, 
kad jo pusketvirtų metų sūne
lis, kurį išsivedė šeimos drau
gu laikomas įnamis (šeštadie
nio rytą), dingo be žinios. 
O’Connell,' 36 m., buvusį jūri
ninką, Trip]) susipažinęs Ma
rine Corps sueigoje ir pa
mylėjęs dėl bendro įdomavi- 
mosi šunimis. Jis buvęs pa
kviestas gyvent jų puošniuose 
namuose, 39 Tulip Avė., Flo
rai Park. Jį laikę kaipo vieną

Policijos inspektorius Meade 
atsikėlęs' trečiadienio rytą sa
vo namuose, 4327 Delafield1 raštyje “Laisvėje”

Garsinkite savo biznį dien-įvairių dovanų, lauktuvių ir 
šiltų sveikinimų.

Plačiau Povilas žada savo 
įgytus įspūdžius parašyti pats, 
arba turės platesnį pasikalbė
jimą su “Laisvės” korespon
dentu.

Beje, su jais kartu sugrįžo 
tuo pačiu Gripsholm laivu 
dar a]) i e 12 lietuviu; keletas 
biznierių; pora vaikinų pirmu 
kartu į šią šalį atvyko.

Veismūniškis.

FRANK DOMIKAITIS
Pereitą savaitę įvyko 

pild. tarybos suvažiavimas. 
Jis tęsėsi ištisą savaitę: pra
sidėjo pirmadienį anksti ir 
baigėsi šeštadienio vakarą. 
Bušo suvažiavę visi pild. tary
bos nariai, pastovių komisijų 
pirmininkai ir visa kontroles 
komisija.

Svarbiausias dalykas buvo: 
kėlimas SLA centro į kitą mie7 
stą, į Pcnnsylvaniją. Tuo klau
simu ilgai kalbėtasi. Dr. Vini- 
kas ir St. Mockus labai kovojo 
prieš kėlimą, nes jie žinojo, 
kad iškėlus “Tėvynę”, iš čia, 
atėmus ją iš “Vienybes” spau
stuvės fašistų laikraščiui lai
kai pasunkėtų.

Todėl tuo klausimu nutar
ta: leisti visuotinam narių nu- 
balsavimui, referendumui, kel
ti SLA Centrą iš New York o 
ar ne.

Kilo smarkių diskusijų ir 
dėl buvusio “Vienybes” namo 
remonto. Kaip žinia, fašistai 
SLA smarkiai apgavo su tuo 
namu. Gavo morgičių perne
lyg didelį, paskui jo nesumo
kėjo. SLA pasiėmė atgal ir 
nutarė remontuoti. Beremon- 
tuojant, sukišta apie $40,000 
ir dar ne viskas užbaigta. Dėl 
to dar pereitam SLA seime ki
lo smarkių ginčų. Philadel- 
phietis J. Grinius rūsčiai kal
bėjo prieš p. Viniką, kuris 
įėjo remontavimo komisijom 
šiame suvažiavime klausimas 
buvo išnaujo paimtas. Paminė
toji komisija, Vinikas ir Ci
bulskis, panaikinta. Raportas 
josios nepriimtas. Dabar yra 
kita komisija, kuri pertikrins 
visą remonto darbą ir sekan
čiam pild. tarybos suvažiavi
me raportuos tai, ką surado.

Buvo ir kitų dalykų, dėlei 
kurių suvažiavime įvyko karš
tų ginčų. Bet apie juos kitą 
syk.

Svarbu tai, kad SLA lėšų 
fondas labai mažas, todėl ir 
perkėlimas centro į kitą mies
tą gali neišeiti taip, kaip nori 
SLA organo redaktorius Kl. 
Jurgelionis.

Beje, šių žodžių rašytojo in- 
formuotojas pareiškė, kad 
šiuo tarpu SLA vadovybę ima 
organo redaktorius, p. Jurge
lionis. Informuoto jas mano, 
kad tai išeisią sveikaton visai 
organizacijai.

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Mirė
47 m. 
Dovoe 
spalių

Vincas llohviskas, 
amžiaus, gyveno 17 
Street, Brooklyn, mire 
21 d., Kings County ligoninė
je. Palaidotas spalių 24 d., 
Mt. Olivet kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinosi gra
borius Matthew P. Ballas-Bie- 
liauskas.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

J irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti ini ww trtt erw irti irti tai irti irti irti
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)MET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS Į 
if JE MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, I 
NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO. J

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI lu MUSKULŲ SKAUOĖJIMO 
PAIN EXPELLERISIGEITAI išsiginkite 
Šiuo IINIMENW IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Noudolito tq linimcnfq, kurį jūsų lovoi ir tėvų tėvai nau
dojo nuo 1867 motų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkulę Pain-Expellerio su Inkaru ant dėžutės 
pas sovo vaistininkų. __ , ...

fflPAINEXPEllER
MAUK M| o. u. $. VAI. U'l

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

Woodhaven, L. I

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Turkish Room, Russian ' 
Swimming Pool, Fresh

RHEA

*

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Managed by

TEITELBAUM M

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8872

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75cbandymai 
Po 

vistik dar 
kas do li- 
taip ilgai 
gydytojai

plaučiai yra

nepasako, 
Viktorą 
Teisybė, 

kad

5
Special Rates P.er Week

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

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

Sun. all day and night

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

nuo Am.

RESTAURANTASRep.

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC
Sugrįžo Jaunavedžiai

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Manhattan

Veismūniškis.

• Y
IS

3

Tarybos 
be jokių

Iš Čer- 
pardavė 
Miliaus-

namo/ 125-
Richmond

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

nupirko. Pikietas

264 GRAND STREET 
(kampas Roebling St.) 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1645 

License No. L. 886

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE

kriaučių korespon- 
Kongreso vietinio 
sekretorium,—tariu 

kriaučiams viešą

vis mažai, 
labai daug 
draugų, bet

SPECIALIAI GERAS PIRKINYS 
Philadelphia Rye 
Bottled in Bond 4 metų senumo, 100 proof 

$2.49 kv. ■ $1.29 pt.
regullare kaina $8.89 reguiiarė kaina $1.75
Didžiausias pasirinkimas visokių rūšių gėrimų.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

NAUJIENA DEL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

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

Manhattan Liquor Store 
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Wiliiainsburgli’e.

Skaityta laiškai užkviečian- 
ti dalyvauti kampanijos ban- 
kietuose: šliosbergio ir Be
lankos. čia Zaveckas vėl pa
aiškino Pildančios Tarybos 
nuomonę, kuri buvo bendra, 
tai kad šliosbergio kampani
jai duoti $25, nes jo bankiete 
dalyvauti nebuvo galima su- 
spėt (bankietas įvyko tą pa
tį susirink, vakarą), o Belan
kos bankieto, įvykstančio šeš
tadienį, 22-rą spalių, nupirkt 
12-ką tikietų po $1.50 ir už
teks. Susirinkimas 
nuomonę patvirtino 
ginčų.

Skaityta laiškas
Liet, kongreso vietinio sky
riaus, užkviečiantis dalyvauti 
vakarienėje, įvykstančioj šeš
tadienį, 19-tą lapkričio, ir pra
šantis nusipirkti iš anksto ti
kietų. Laiške buvo įdėta 15-ka 
ir visus 
$1.25c.

Esant 
dentu ir 
skyriaus 
draugams
dėkui už kongreso paramą!

Angliškai kalbėjo Augustas 
Claessons apie rinkimų svar
bą. Trumpai kalbėjo, bet daug 
pasakė. Nors esu daug girdė
jęs kalbininkų, bet tokį žmo
gų dar pirmu sykiu tenka su
tikt. Jojo iškalbystėje nėra jo
kių mikčiojimų, užsikirtimų. 
Žodį metė, tai ir prilipo klau
sytojo ausin. Tai gabus švai- 
caras.

Raportai
Buvusio baliaus sekretorius 

jaunasis Linkus išdavė rapor
tą, iš kurio susirinkimas su
prato, kad pelno liko $79. Ba
lių sudarė jaunimas, 
manų, tai daugiausiai 
tikietų šalaviejaus J. 
kas. Valio, Juozuk!

Iš Joint BoArdo ir Trade 
Boardo buvo veik vienas ra
portas, nes abidvi įstaigos sy
kiu posėdžiavo, kad išrišus 
klausimą, kaip sustabdyt išbė
rimą darbo iš New Yorko į 
Pennsylvaniją, kur pagamina 
geresnį žiponą ,3-mi doleriais 
pigiau, negu New Yorke. Re
porteriai aiškino, kad unija 
išleido desėtkus tūkstančių

Lankytojų dar 
Viktoras turėjo 
idėjos ir ypatiškų 
ne daugelis tų draugų jį at
lanko. Viktoras labai įdomau
jasi kaip vietine, taip ir pa
sauline padėčia; nors ir ne
lengva skaityti, bet skaito. Po
ra gerų draugų jam pristati- 
nėdavo ir ligoninėn “Laisvę,” 
“Vilnį” ir Kanados,/“L. B..”

Draugas.

Įvyko “Naujosios Gadynės” 
Metinis Koncertas

Pereito ųedėldienio vakare, 
Grand Paradise svetainėje, 
naujagadyniečiai turėjo saVb 
metinį koncertą.

Nors neteko ištisai matyti 
šio koncerto programos, ta
čiau vyriausiu numeriu buvę 
Tamkiutės vadovaujamas cho
ras, toliau Stilsoniutės baletė- 
lis ię tt.

Publikos buvo skystokai, ir 
tą pačią publika sudarė būre
lis patersoniečių, Brooklyno 
socialistai ir vienybiečiai.

Matėsi keletas biznierių ir 
vienas kitas profesionalas.

Po koncertui tęsėsi šokiai; 
šokiuose jaunimo buvo skysto
kai.

Sugrįžo iš Medžioklės, 
Kurios Nebuvo

Pereitą sekmadienį sugrįžo 
medžioklės (up-state) dr. 

A. Petriką ir dr. J. Waluk. Iš
buvo jiedu Adirondacko srity 
ištisą savaitę, bet medžioti ten 
šiuo kartu uždrausta. Taigi ir 
mūsų daktarai vargiai begalė
jo bent vieną šūvį paleisti.

Vadinas, grįžo vyrai nepasi
tenkinę. R.

Pereitą nedėlios rytą sugrį
žo iš Lietuvos jaunavedžiai— 
Povilas Alekna su savo žmo
nele—Aldona Purėnaite; jie 
apsivedė 3 d. gegužės ir tą 
dieną išvyko Lietuvon.

Pasiviešėjus Lietuvoj pen
ketą mėnesių—sugrįžo.

Aleknai yra kupiškėniečiai; 
bet jie apvažiavo veik visą 
Lietuvą; aplankė jie ir gar
siąją Dzūkiją. Turėjo planus 
aplankyti ir Sovietus, tačiau 
tam tikros priežastys ir stoka 
laiko to neleido padaryti.

Aleknai viską stebėjo beša
liškai: jie kalbėjosi su Lietu
vos valdininkais, studentais, 
profesionalais, o daugiausia 
sau įspūdžius sėmė pas dirvos 
artojus.

Povilas ir Aldona įdomavosi 
viskuo bendrai. Darė palygini
mus algų, kurias gauna valdi-“ 
ninkai ir kokias įeigas turi pa
prasti darbininkai; stebėjo jie 
taipgi Lietuvos poniją, kurt jau 
bando pralenkti savo aristo
kratiškumu, biurokratizmu ir 
didžiųjų šalių milionierius.

Aleknai parsivežė įvairių 
moksliškų knygų, romanų, vei- 
kaliukų ir kt. 'Daugelis pažįs
tamų įdavė per juos saviems

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.

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J
• corner Union Avenue •

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




