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mu; žuvo tam, kad demo
kratija ir žmonių laisvė pa
saulyj gyvuotų!

* * *

Krislai
Antanas Mazurka.
Skaudi žinia Tėvams ir 

Visiems.
Worcesterio Didvyriai.
“Minėkim Ne Pražūtį...

Rašo R. M i žara.

Pagaliau pasitvirtino ži
nia, kad worcesterietis jau
nuolis, Antanas Mazurka,— 
gerų laisviečių draugų Ma
zurkų sūnelis, — žuvo Ispa
nijoj. Jis žuvo, bekovoda
mas su nuožmiuoju fašiz-

PRIE VOKIETIJOS: “VIENAS VADAS, VIENA TAUTA!”
Prieš kelis metus man te

ko susipažinti su jaunu ir 
drąsiu Antanu. Pasikvietė 
tuomet mane draugai Ma
zurkai pietų. Tėvai aiškino, 
kad jų sūnus nenurimsta 
vietoj: jam kad eit kur, va
žiuoti, veikti. Žinoma, aš jį 
teisinau, pabrėždamas, jog 
tai geros ypatybės žmogu
je, jeigu jis nori daugiau 
matyti, daugiau ką patir
ti... * « *

Dabar pasirodo, kad An
tanas Mazurka tąsias savo 
gerąsias ypatybes, drauge 
su gyvybe, paaukojo mūsų 
visų reikalams; visos žmo
nijos laisvei.

Paaukojo jis viską, ką 
žmogus gali paaukoti!

* * *
Nereikia nei sakyti: drau

gams Mazurkams teks išgy
venti sunkūs skausmai, bai
si širdperša. Kuriam gi tė
vui ar motinai dėlto netek
tų tai išgyventi ? ! Bet aš pil
niausiai tikiu, kad jie tą 
tragišką žinią sutiks didvy
riškai, kaip tikrai susipratę 
darbininkai; kaip tie tūks
tančiai kitų tėvų ir motinų, 
kurių sūnūs jau senai paau
kojo (ir dar vis tebeaukoja) 
savo gyvybes Ispanijos ko
vos lauke. ’ •

Reiškiu jiems giliausią 
savo užuojautą šitoj nelem
toj valandoj, puikiai žinoda
mas, kad tą pačią užuojautą 
jiems reiškia visa pažangioji 
Amerikos lietuvių visuome
nė, visa žmonija! * # *

Tenka pabrėžti, kad Wor
cesterio lietuvių kolonija, 
imant proporcionaliai, dau
giausiai aukų paguldė Ispa
nijos kovos fronte:

Julius Baublis žuvo,
Juozas Sakalauskas—su

žeistas.
Antanas Mazurka—žuvo!
Du žuvo, vienas sužeistas! 

Tai didelis nuostolis mūsų 
judėjimui Worcestery. Ta
čiau, esu tikras, kad mūsų 
draugai tame mieste sukrus 
darban. Pagerbdami žuvu
sius draugus, pagerbdami 
kovotojus, jie įtrauks į mū
sų judėjimą dešimtimis ir 
šimtais naujų jėgų, kad jos 
užimtų mirusiųjų kovotojų 
vietas. * * * j

Tūkstančiai padėjo galvas 
mūsų draugų, motinų sūnų, 
vyrų, brolių, tėvų! Bet jie 
žuvo dėl kilniausios idėjos, 
dėl to, kad žmonija būtų 
laisva.

Todėl mes, liūdėdami ties 
jų kapais, visuomet atsimin
kim poeto Juliaus Janonio 
žodžius:
Neverkit pas kapą narsiųjų draugų, 
Kas krito kovoj, tie didvyriai. 
Kiekviena kova reikalinga aukų, 
Laimingi už laisvę numirę ...
Minėkim ne pražūtj, mirtj, kapus, 
Bet kovą, vien kovą be galo. 
Geresnio paminklo didvyriams nebus, 

Kaip vykdymas jų idealo!

Rooseveltas Smerki; 
Diktatorius; Sako,

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas smerkė fa
šistines diktatūras, nuolat 
grasinančias pasauliui karu, 
ir pareiškė, jog Jungtinės 
Valstijos, kad ir nenoromis, 
turi gana apsiginkluot, 
idant galėtų atmušt užpuo
likus n'o tik nuo šios šalies, 
bet ir nuo Pietinės ir Cen- 
tralinės Amerikos. Taip pre
zidentas kalbėjo diskusijo
se, kurias surengė New 
Yorko “Herald Tribune” ei
namais klausimais. Jis, be 
kitko, pareiškė:

Kada Negali Būt Taikos
“Negali būt taikos, jeigu 

garbinama tiktai karinė 
prievarta... Negali būt tai
kos, jeigu valstybės pasine- 
ša išvyt milionus bejėgių 
ir persekiojamų žmonių, ku
rie daromi klajokliais ir jau 
netenka vietos, kur galėtų 
galvą priglaust.” (Šičia pre
zidentas Rooseveltas turėjo 
mintyj Hitlerio ir Mussoli- 
nio trėmimus ir persekioji
mus prieš žydus ir šiaip 
kitataučius.)

Amerika Trokšta Taikos
“Amerika nenori jokio 

karo. Mes nieko netrokšta
me;- kaip tik gerų santikių 
su savo kaimynais; ir mes 
pripažįstame, kad visas pa
saulis tapo mūsų kaimynu.

“Bet gero kaimyno prin
cipas reikalauja gerbti tarp
tautiniu sutarčių šventu-V L-
mą...

“Negalima suorganizuot 
civilizacijos apie militariz- 
mą kaip stebulę.”
Amerika Taipgi Priversta 

Ginkluotis
Per paskutinius 12 metų 

Amerika siūlė didžiosiom 
valstybėm siaurint ginklavi
mąsi, bet veltui; todėl, sako 
Roosevelt:

“Jeigu nėra visuotino nu
siginklavimo, tai ir mes tu
rime toliau ginkluotis, nors 
mes to nenorime.

“Mes ir dabar sakome, 
įjog ginklavimosi lenktynės 
tarp įvairių šalių būtų ne
sąmonė, jeigu (tūlos) šalys 
negeistų naujų, svetimų že
mių.

“Mes Jungtinėse Valstijo
se nesistengiame jokiai ki
tai šaliai užkart mūsų rū
šies valdžią... bet mes esa
me pasiryžę išlaikyt ir ap
gint saviškę valdžios formą 
ir saviškį gyvenimo būdą.

Pasitiki Demokratija
“Ką tik aš sakiau, visa

me tame aš patvirtinu Ame
rikos žmonių pasitikėjimą 
demokratija.

i Karinius Fašistą 
USA Turi Apsisaugo!

“Darbuokimės su didesne 
vienybe vykdymui taikos 
tarp pasaulio šalių, darbuo
kimės, kad jos susivaldytų 
ir kad derybomis spręstų 
tarpsavinius ginčus.”

Anglija Leidžia į Palestiną 
Daugiau Turtingų Žydų 

Negu Darbininkų

Jeruzalė. — Anglijos val
džia įleis į Palestina tik 
4,870 žydų per šešis seka
mus mėnesius, tai 1,230 ma
žiau kaip per praeitus šešis 
mėnesius. Bus įleista 2,000 
žydų “kapitalistų,” turinčių 
ne mažiau kaip po $5,000, 
keturiasdešimt amatininkų 
turinčių bent po $1,200, iki 
200 rabinų, 1,150 darbinin
kų, 1,450 negalinčių pragy
venimo užsidirbt giminių, 
apart moterų ir vaikų, ir. 
dar 10 našlaičių.

Lietuvos Kariuomenės Vir
šila šaudymuose Pasiekė 

Pasaulio Rekordą
>

Kaunas. — Dragūnų Ge
ležinio Vilko pulko prizi
niuose šaudymuose viršila 
Balčiūnas pasiekė pasaulio 
rekordą, 9 mm. pistoletu 
penkiais šūviais išmušęs vi
sus 120 taškų.

Francijos Politikieriai Tai
kosi Romai ir Berlynui; Žada 

Fašistint Pramonę

Marseille, Franci j a. — Mi- 
nisteris pirmininkas Ed. 
Daladier ir kiti radikalu 
“socialistų” partijos vadai 
perša jos suvažiavimui eiti 
prie taikos sutarčių su Vo
kietija ir Italija. Jie taipgi 
planuoja įvest Franci jo j pa
našią pramonės-ūkio kon
trolę kaip Vokietijoj.

To siekdami Francijos 
valdovai jau naikina įsta
tymišką 40 valandų darbo 
savaitę, ilgindami ją, nors 
neoficialiai.

Streikas prieš Bosus, Strei
kuojančius prieš Valdžią

Chicago, Ill. — Sustreika
vo 750 tarnautojų Postai 
Telegraph kompanijos In
dianoj ir kitose vidur-vaka- 
rinėse valstijose todėl, kad 
kompanija nesutinka mokėt 
jiem bent po 25 centus per 
valandą ir sutrumpint dar
bo savaitę iki 44 valandų, 
kaip kad reikalauja visaša- 
liškas algų-valandų įstaty
mas.

PASPRUKO PAVOJINGIAUSIAS NAZ1Ų 
ŠNIPAS PRO “USA AGENTU PIRŠTUS”

Hitlerininkai Smarkiai Demonstravo Klai
pėdoj, Rėkavo: ‘Ura, Tegyvuoja Pergalė!’

New York, spal. 27. —Tei
sman prieš nazių šnipus 
yra šaukiama pati G. Rum- 
richo, Vokietijos šniukšto, 
ir pati W. G. Gudenbergo, 
kuris yra pasprukęs iš Ame
rikos į Vokietiją.

G u d e n b erg, dirbdamas 
kaipo mechanikas Buffalo 
lėktuvų fabrikuose, vogė 
planus karinių Amerikos 
lėktuvų ir siuntė juos Vo
kietijai.

Bet vyriausias Hitlerio 
šnipas prieš šios šalies ka
ro orlaivių statybą tai buvo 
Wilhelm Lonkowski, kaip 
liudijo vokietė Senta de, 
Wanger. Jinai laikė alkoho
linių gėrimų užeigą Hemps- 
teade, Long Islande, N. Y.; 
ir Lenkowskis pas ją apsi
gyveno neva kaip “pianų 
taisytojas.” O vokietys O. 
H. Voss, mechanikas Se- 
verskio orlaivių\ • fabriko

Chinija Turi 3,000,000 
Armijos ir Daugius 

Karo Reikmenų
Shanghai, spal; 27. — Chi- 

nai ištraukė visą savo ka
riuomenę iš Hankowo pirm 
negu japonai užėmė tą mie
stą. Dabar chinai žada su- £
daryt naują apsigynimo li
niją vakarinėje Hunan pro
vincijoje. Jie turi milioną 
pirmos linijos kareivių, mi
lioną antros linijos ir tiek 
pat trečios.

Turimų ginklų, amunici
jos, gazolino ir kitų karo 
reikmenų chinam užteksią 
bent aštuoniolikai mėnesių.

Nauja laikinoji Chinijos 
sostinė dabar yra Chung
king.

PAGERBS SOV. DIDVYRIUS 
UŽ KOVĄ PRIEŠ JAPONUS

Maskva. — Pagal Vyriau
sio S o v i e t ų p r e z idiumo 
sprendimą, tapo pakelti į 
Sovietų didvyrius ir apdo
vanoti garbės ženklais 26 
kariai, kurie labiausiai pa
sižymėjo karžygiška narsa 
ir puikia disciplina laike 
mūšių su japonais įsibriovė- 
1 i a i s Zaoziornos - Khazan 
ežero srityje.

Ten Sovietų raudonar
miečiai davė tokią pamoką 
japonų karininkų saikai, 
kad jinai ilgai atsimins 
“nekišt savo kiaulišką snu
kį į Sovietų daržą,” rašo 
“Pravdą,” Sovietų Komu
nistų Partijos organas.

Farmingdale, L. I., nešė 
Lonkowski u i ryšuliu po ry
šulio planus smarkiausių 
Amerikos bombinių lėktuvų, 
kuriuos būdavo j o Severskio 
fabrikas.

O. H. Voss yra vienas iš 
dabar teisiamųjų, bet Lon- 
kowskis paspruko tiesiai iš 
Amerikos valdžios agentų 
rankų. Tačiau, jiem pavyko 
išplėšt iš jo pluoštą planų ir 
šnipiškų laiškų kaip tik tuo 
laiku, kai Lenkowskis taikė
si įeit į vieną nazių laivą 
New Yorke ir perduot tuos 
dokumentus nugabent Vo
kietijon. Tačiaus pats Lon- 
kowskis “išsišnekėjo” iš fe- 
deralių agentų nagų ir pas
kui paspruko.

Hitlerio valdžia taip rie
biai apmokėjo Lonkowski, 
kad jis “deimantais apvil
ko” savo moterį. Jinai pati 
tuom gyrėsi Sentai de Wan
ger.

Vokietija Turi tik 3,000 
Pirmaeilių Karinių 

Orlaivių
Berlin. — Italijos orlaivi- 

ninkystės žurnalas “Ala 
dTtalia” paskelbė, kad Vo
kietija turi ne daugiau kaip 
3,000 naujoviškų karo lėktu
vų; ir nazių laikraščiai su
tinka, jog skaičius pirmaei
lių Vokietijos karinių orlai
vių siekiąs tik iki 3,000, 
nors hitlerinė spauda pri
duria, kad Vokietija turi 
dar antros-trečios rūšies at
sarginių lėktuvų, kurie tik
tų karui.

Bet naziai buvo paskleidę 
“supratimą” tarp Anglijos, 
Francijos ir Amerikos val
dovų, būk Vokietija turinti 
“10,000” pirmaeilių karo 
lėktuvų.

Tai buvo blofas, kuris taip 
nugąsdinęs Anglijos ir 
Francijos valdovus, kad jie 
paaukojo Hitleriui Čechoslo- 
vakiją.

Palestinos Katalikai ir Sta
čiatikiai prieš Žydus

Damascus, Syria. — Pa
lestinos graikai katalikai ir 
s t a č i atikiai (pravoslavai) 
atsišaukė į popiežiaus atsto
vą Anglijoj ir į Canterbu- 
ry’o anglikonų arkivyskupą, 
kad atmestų žydų reikalavi
mus Palestinoj ir užtartų 
teises tenaitinių arabų, ku
riem “gręsia sunaikinimas” 
iš žydų pusės.

ORAS
Šiandien giedra abelnai.—

Kaunas.—Lietuvos guber
natorius Klaipėdos kraštui 
atvežė iš1 Kauno naujus nu
sileidimus vokiečiam Klaipė
doj, bet klaipėdiškiai naziai 
vis tiek aršiai demonstravo 
prieš Lietuvą.

Lietuva padarė nuolaidas 
Klaipėdos vokiečiam suma
nytame įstatyme dėlei “res
publikos saugumo,” taip pat 
nusileido jiem kas liečia 
Klaipėdos seimelio padary
tus tarimus, kuriuos lietu
vis gubernatorius buvo at
metęs. Bet klaipėdiškiams 
naziams to neužtenka.
Vieni Reikalauja Pilnos Sa
vivaldybės, Kiti Prijungimo 

Vokietijai
Vokietininkų vadai da

bartiniame posėdyje Klaipė
dos seimelio šaukė, kad Lie
tuva turi duot pilną savival
dybę Klaipėdos kraštui, o 
vienas aštriai užreiškė, kad 
Lietuva turi pripažint klai
pėdiečiam teisę gyvent po 
“vokiečių kultūra.”
Naziai Užrėkė ir Nušvilpė 

Lietuvį Atstovą
Vienas lietuvis seimelio 

atstovas mėgino kalbėt už 
Lietuvą, bet naziai ėmė taip 
rėkt, dainuot ir švilpt, kad 
nustelbė ir “paskandino” jo 
kalbą.

Kada į seimelį atėjo Vo
kietijos generalis konsulas 
Saucken, vokietininkai at
stovai papliupo skardžiais 
hitleriškais sveiki nimais: 
“Viena vokiečių valstybė, 
viena tauta, vienas vadas!”
Hitlerininkų Demonstracija

Nazių kalbos seimelyj bu
vo per radio skleidžiamos 
vokietininkų minioms, susi- 
grūdusioms aplink seimelio 
rūmą ir artimose gatvėse. O 
posėdžiui pasibaigus, tie na
ziai sukėlė trukšmingą de
monstraciją, ir šaukė: “Ura, 
tegyvuoja pergalė!” — Tai 
mylimiausias Vokietijos na
zių šauksmas po “Heil Hit
ler.”—“Šalin žydus!” buvo 
kitas šūkis Klaipėdos nazių.

Lietuvos valstybinė poli
cija nebandė malšint tų de
monstrantų.
Lietuvos Valdžia Grąžins 
Pilną Pilietybę Neumannui

Pranešama, kad Lietuvos 
valdžia žada sugrąžinti pi
lietines teises dr. Ern. Ne
umannui, “k 1 a i p ė d iškiam 
Henleinui”, ir kitiem na- 
ziam, kurie buvo 1935 m. 
nuteisti už išdavikiškus są
mokslus prieš Lietuvą. Tai 
šie naziai galėsią kandida- 
tuot į Klaipėdos seimelį rin
kimuose gruodžio mėnesį.

Lietuvos “seimo” komisi
ja griežtai keičia sumanymą 
dėlei šalies apsaugos, kad 
jam taip nesipriešintų Klai
pėdos vokietininkai.

Pradiniai šis sumanymas 
buvo toks:

Klaipėdos gubernatorius 
turi teisę kontroliuot ir net 
užgrobt spaudinimo medžia
gas ir uždraust susirinki
mus ir demonstracijas; pa
vojingus valstybei žmones 
jis gali išsiųst iš vienos ap
skrities į kitą arba į darbų 
stovyklą; jis gali leist arba 
neleist gyventojams nešiotis 
ginklus.

Klaipėdos naziai, protes
tuodami prieš tokį sumany
mą, tvirtino, kad tos teisės 
priklauso vietinei jų val
džiai, o ne lietuviškam gu
bernatoriui.
Kauno Valdžia Bijo “Klai

pėdos Henleino”— 
Neumanno

Kauno valdininkai bijo, 
kad Klaipėdos naziai gali 
ne tik išrinkt dr. Neuman- 
ną į seimelį, bet paskelbt jį 
Klaipėdijos valdovu. Tada ' .3 
jis gal įvestų vokiečiam 
“teisę” apsiginkluot, o lie
tuvių organizacijoms Klai
pėdos krašte lieptų nusigin
kluok

Klaipėdos vokietininkai 
primygtinai reikalauja, kad 
Lietuva turi panaikint ka
ro stovį Klaipėdoj.

Lietuvos rubežiaus sargas 
spal. 10 d. pašovė vieną vo
kietį jūreivį kaipo šmugel- 
ninką. Dabar tas sargas 
areštuotas, kaip praneša 
Klaipėdos naziai.

AMERIKA VIS TIEK PERKA M 
MEKSIKOS ŽIBALĄ . <4

Detroit, Mich. — Ameri
kinė Argo Aliejaus Korpo
racija užpirko 766,500,000 
galionų Meksikos žibalo.

Senosios amerikonų ir 
anglų žibalo kompanijos no
rėjo suboikotuot ir paklup- 
dyt Meksikos žibalo pramo
nę; tai todėl, kad darbinin
kam palanki Meksikos val
džia paėmė tų kompanijų 
pramones tenai j valstybės 
savastį.

Argo korporacijos dabar
tinė sutartis su Meksika 
laužo Amerikos ir Anglijos 
žibalo trustų blokadą prieš 
Meksiką. 

■ ■
Jeruzale. — Palestinos žy

dų vadai reikalauja, kad 
Anglija leistų tiek žydų į 
Palestiną, kiek tik jinai gali 
“sugert” jų.
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Ačiū, Ponas Prezidente!
Krašto prezidentas, p. Rooseveltas, 

mūsų nuomone, labai gerai padarė (kad 
truputį ir pavėluotai) stipriai užvažiuo
damas t. v. kongresiniam Dieso komite
tui, kuris veda neva tyrinėjimą “prieš- 
amerikinės veiklos.”

Kokią gi “priešamerikinę veiklą” ši
tas ponas su savo kolegomis iki šiol ty
rinėjo? Ogi jo “tyrinėjimas” vyriausiai 
susidėjo iš šmeižtų ant pažangesnių žmo
nių, iš šmeižtų ant darbininkų judėjimo!

Priešamerikinė veikla Amerikoje šian
dien randasi nazių ir fašistų pastogėje. 
Priešamerikinė veikla yra tampriai susi
jusi su espionažu, šnipinėjimu bei šniukš- 
tinėjimu Hitlerio naudai.

Kiek gi p. Dies tą priešingą demokra
tinei santvarkai veiklą tyrinėjo? Tik šian 
ir ten dėl žmonių akių.

Užuot tęsti tyrinėjimą naziško judėji
mo, užuot tyrinėti reakcininkų' machina
cijas, remiamas ir palaikomas Wall gat
vės kapitalistų, p. Dies pasišovė “tyri
nėti” komunistus. Komunistas jam kiek
vienas, kuris tik pažangesnis, kuris tik 
stoja už demokratinės santvarkos palai
kymą. Komuniste šis komitetas padarė 
net judomųjų paveikslų jaunutę aktorę 
Shirley Temple, visų Amerikos žmonių 
mylimiausią mergšę!

Bet tik tuo ponas Dies nesitenkino. 
Jis, kaipo reakcininkas, nori tučtuojau 
gauti apčiuopiamų laimėjimų savo kli
kos naudai. Jis žino ir mato, kad artina
si rinkimai į senatą ir kongresą, artinasi 
valstijiniai rinkimai. Todėl jis pasirįžo į 
tuos rinkimus įpilti šian ir ten kiaušą 
smalos, kad apjuodinti tą ar kitą pažan
gesnį kandidatą ir užtikrinti laimėjimą 
reakcininkų, republikonų bei demokratų, 
einančių su republikonais.

Ir štai, ką p. Dies padaro. Jis pradeda 
“tyrinėti” pažangų žmogų, kandidatuo
jantį į Michigano valstijos guoernato- 
rius, Frank Murphy. “Betyrinėdamas,” 
Dies beveik jau ir padarė tąjį žmogų, 
kurį- remia visi organizuoti Michigano 
valstijos darbininkai, komunistu!

Na, čia jau p. Rooseveltui pritrūko 
kantrybės. Jis negalėjo ilgiau kęsti. Jis 
priverstas buvo išleisti specialį pareiški
mą, ginantį Murphy. Jis, nepakęsdamas 
tos komedijos, kurią iki šiol Dieso komi
tetas vaidino, suriko: gana!

“Dieso komitetas nedėjo pastangų tie
sai surast?,” sako prezidentas. Ir tai tei
sybė, kurios niekas negali užginčyti. 
Dieso komitetui užteko vieno ar kito su
sikompromitavusio asmens papliauškimo 
apie tą ar kitą asmenį, kad tą asmenį 
padarius komunistu, arba komunistų pri
tarėju!

Tenka čia pridurti, kad ir suradimas, 
jog tas ar kitas asmuo yra komunistas 
bei komunistams prijautė jas, nesudaro 
jokio pagrindo sakyti, būk jis yra “prieš- 
amerikinis.” Mes žinome, kad šiandien 
komunistai griežtai stoja už tai, idant 
Amerikoje palaikius demokratiją, su jo
sios visomis įstaigomis. Tai komunistai 
sako atvirai. Savo pasakymą jie paremia 
kasdieniniais darbais.

Kada mes pirmiau sakydavome, kad 
Dieso komitetas, savo “tyrinėjimais” 
bando užmozoti Amerikos žmonėms akis, 
bando paslėpti fašistinę veiklą, tai tūla 
lietuviškoji spauda (ypačiai kunigų lei
džiama) rėkdavo, būk mes meluoją.

Pažiūrėsime, ką toji spauda dabar at
sakys į krašto prezidento Roosevelto pa
reiškimą tuo reikalu.

Bendra Veikla Laimi
Šiomis dienomis Čilėje, vienoje Pietų 

Amerikos respublikų, įvyko prezidenti
niai rinkimai. Buvo* du kandidatai:; vie
nas dešiniųjų, reakcininkų, o kitas Liau
dies Fronto kandidatas—Pedro Aquirre 
Cerda.

Rinkimams Liaudies Frontas sumobi
lizavo visas pažangiąsias jėgas ir,- nepai
sant visokių trukdymų, vedė agitaciją 
už savo kandidatą. Na,'jų kandidatas ir 
laimėjo, gaudamas 220,892 prieš dešinių
jų 213,521 balsą (reikia atsiminti, kad 
Čilėje moterys dar neturi balsavimo tei
sių).
- Čilėje gyvena nemažai vokiečių tauty

bės žmonių, kuriuos hitleristai bando pa
kreipti savon pusėn. Nelabai senai ten 
naziai sudarė pučą ir bandė pasigrobti 
valdžią, bet jie buvo nuslopinti. Kaipo 
atsakymą į hitleristų užmačias,, liaucL 
frontiečiai ir darbavosi išrinkimui savo 
kandidato ir užtikrinimui demokratijos 
Čilėje.

Tiesa, reakcininkai dabar skelbia, būk, 
girdi, balsai nebuvę gerai suskaityti; 
girdi, jie, reakcininkai, laimėję rinki
mus. Toks jų aimanavimas, aišku, nieko 
neįtikins, kad skaitymas balsų buvo ne
teisingas. Tačiau, galimas daiktas, kad 
reakcininkai, prisidengę tuo neva pažan
giųjų “neteisingumu,” bandys patys iš
kirsti pučą ar kokią kitą provokaciją 
padaryti.

Kaip ten bus, pamatysime vėliau. Šiuo 
tarpu tenka pabrėžti tik tai, kad ten, kur 
tik sudaromas Liaudies Frontas, kur tik 
nuosaikiai ir pasiaukojusiai darbuojama
si, visur laimima.

Taip buvo Franci j o j, taip buvo Ispa
nijoj, taip buvo Čechoslovakijoj ir kitur.

Antra: šitie rinkimai parodo, kad ir 
Pietų Amerikoje atsiverčia kitas lapas. 
Pažangiosios jėgos vis po biskelio atsi- 
kvošia, laimi. Gal būt Municho sutartis, 
Čechoslovakijos sudraskymas ir kiti pa
vyzdžiai suburs glaudžiau visų Pietų 
Amerikos kraštų laisvę mylinčius žmones 
į bendrą veiklą. Jei taip būtų, tai, nelie
ka abejojimo, neužilgo matytum Lotynų 
Amerikos kraštus atsistojusius greta 
Jungtinių Valstijų. Tai, žinoma, reikštų 
fašizmui didelį smūgį ne tik Lotynų 
Amerikoj, o ir visam pasaulyj.

LDS Veikla Chicagoje
Pereitą sekmadienį Chicago j e įvyko 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo An
tro Apskričio metinė konferencija. Kaip 
rašo “Vilnis”, konferencija buvo pasek
minga. Skaitant kuopų delegatų rapor
tus, pasirodo, kad kiekviena kuopa per
eitais metais paaugo narių skaičiumi. 
Tūlos paaugo net po pusę šimto ir su- 
virš narių. Mažai kuopų buvo; kurios 
nepaaugo. Konferencija, be kitų dalykų, 
kaip sako d. Plunksna, nutarė:

“Konferencija pasisakė, kad visos kuo
pos kuogreičiausia išpildytų Centro 
Valdybos nuskirtas kvotas ir gautų ata
tinkamą narių skaičių į vaikų skyrių.. 
Tuo klausimu kalbėjo Deikienė, Juška, 
Jusevičius, Milleris, Deveikis ir nekurie 
kiti delegatai.

“Nutarta atkreipti daugiau domės į 
tas kuopas, kurios neprisiunčia delega
tų ir kurios reikalauja pagelbos iš aps
kričio.

“V. Andrulis perskaitė visą eilę rezo
liucijų. Vienoj iš rezoliucijųi kalbama apie 
pagelbą katalikams, ginant jų teises Vo
kietijoje ir Austrijoje.

“Turint omenyje,, kad jaunimo rolė 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime daro
si vis svarbesnė, į naują Veikiantį Ko
mitetą išrinkta trys jaunuoliai—Šoloms- 
kas,. Litvinas ir Rindokas*

“Beje, konferencijai raportavo M. Šo- 
lomskas apie jaunuolių; komiteto’ planus 
—kas manoma veikt greitoje ateityje.

“Kiti 6 komiteto nariai': B.1 Salaveiči- 
kas, St. Juška, U. Nedvaraitė; R. Tolei- 
kiene, J. Skeberdytė ir J. Gelgaudas.”

Šiuo tarpu Chicaga yra tas rhiestas, 
kuriame yra. daugiausiai LDS narių. Be- 
abejo,, nelengva bus kitiems miestams 
Chieagą pasivyti. O vis tik dėlto reikėtų 
tas dkryti. Brooklynas privalėtų stoti su 
chicagiečiais į lenktynes. w

Tarptautinė Peržvalga
Lietuvai. Pavojus

Fašistai agresoriai lengvai 
laimėjo, sumėsinėdiami Čecho- 
slovakiją, tai; dabar smūgius 
taiko prieš kitas šalis. Vokie
tijos ir Lenkijos fašistai savo 
spaudoj pradėjo skandalą 
prieš Lietuvą. Jie pirma vedė 
spaudoje atakas prieš čecho- 
slovakiją, kol paruošė gink
luotam užpuolimui dirvą. Dar
ban daro tą ir link. Lietuvos. 
Iš visko matyt, kad Lenkijos 
ir Vokietijos fašistai Lietuvos 
lėšomis pasirengę išrišti savo 
nesusipratimus. Lietuvai susi
darė didesnis pavojus, kaip 
bent kada buvo jos istorijoj. 
Ypatingai jos bloga padėtis 
todėl, kad Anglija ir Franci- 
ja atvirai pataikauja fašistų’ 
agresijoms.

Įvykiai Čechoslovakijoj
Kaip ir buvo galima laukti, 

s u m ė s i n eta Čechoslovakija 
puola desperacijon ir sukasi į 
reakcijos pusę. Vengrija rei
kalauja jos didelio ploto, če- 
choslovakija pataikauja Vo
kietijai, kad naziai užtartų ją 
ir neleistų Vengrijai pasiimti 
Rusiniją (Užkarpatų Ukrai
na). Lenkija nori, kad. tas plo
tas tektų Vengrijai ir tokiu 
būdu susidarytų tarp Lenki
jos ir Vengrijos rubežius. Nu
matoma, kad Vokietijos na
ziai nori pasilaikyti tą plotą 
neva prie čechoslovakijos, kad 
paskui iš ten pradėjus kampa
niją už apjungimą Ukrainos, 
tai yra už atėmimą nuo Len
kijos Galicijos ir Vakarų Uk
rainos ir puolimą afit Sovietų 
Ukrainos.

Buvęs Čechoslovakijos pre
zidentas Eduard Benes, kuris 
bailiškai rezignavo, išvažiavo 
į neprietelišką Angliją. Če
choslovakija planuoja sudary
ti naują konstituciją, pagal 
kurią mano pagerinti santi- 
kius tarpe cechų ir slovakų. 
Tuo kartu šalyj jau siaučia 
reakcija. Spalių 20 dieną pa
skelbė Čechoslovakijos Ko
munistų Partiją nelagališka; 
uždarė visus jos laikraščius.. 
Taip bailiška čechoslovakijos 
buržuazija atsimoka geriau- 
siems šalies apgynėjams. Pas 
Čechoslovakijos b u r ž maziją 
nebuvo drąsos stoti karan, 
nors ji turėjo užtektinai gink
lų, amunicijos, žmonių, bet ji 
labai bus “drąsi” kovoj prieš 
savo šalies geriausius sūnus ir 
dukteris.

Reakcijos žygiais ji nori įsi- 
gerinti Hitlerio valdžiai ir šar
vo išdavystes, nuplauti. Ko
munistinis judėjimas nebus 
sunaikintas. Jis veiks slaptai. 
Č e c h o s lovakijos Komunistų 
Partijos rezoliucijoj dar spa
lių 7 dieną pasakyta, kad šalį 
be mūšio' buržuazijos- valdžia 
leidžia priešams užimti. Ten 
tarpe kitko sako: “šioj, istoriš
koj valandoj Čechoslovakijos

Komunistų- Partija^ pareiškia, 
kadi jii neima atsakomybės už 
įvykusį faktą. Mes iki pasku
tinės valandos darėm viską, 
kad. to neprileisti; Mūsų balso 
neklausė; Artimiausia, ateitis 
parodys, kas buvo teisingas.” 
Toliau Kom. Partija šaukia iš
laikyti armiją, ir kovoti, kad 
kuo daugiausiai šalį apgynus 
nuo sumėsinėjimo.

Japonų Laimėjimai
Daugiau pusės metų japo

nai mušasi už Hankową ir vis 
jį negali pasiekti. Jie sutrau
kė 60,000 armiją į pietinę dalį 
Chinijos, išlipo ■ iš karo laivų 
apie 80 mylių nuo didžiulio 
miesto Cantono, užpuolė jį 
orlaiviais ir iš trijų pusių ir į 
kelias dienas paėmė. Dabar 
paaiškėjo, kad. jiems pavyko 
Cantoną paimti tik todėl, kad 
vietinis chinų generolas Yu 
Han-mou, g u be mato rius 
Kwantungo provincijos, parsi
davė japonams ir pasidavė. 
Jis nuo senai nesutiko su 
Chiang Kai-sheku.

Japonai gula ant Hankowo. 
Paėmimas Cantono suteikė 
jiems progą ir iš pietų pusės 
pulti Hankową. Jeigu japo
nai paims Hankową, Nan- 
changą, Changsha, Cheng
chow ir Pukow, tai jie laikys 
savo rankose jau visus Chi
nijos gelžkelius. Jie senai to 
siekia. Jie mano, kad tada 
iššauks tarpe Chiang Kai-she- 
ko ir Chinijos komunistų ne
sutikimą ir taip karą laimės.

Chinija dar turi apie aš
tuonis kartus tiek žemės, kaip 
Japonija jau- užėmė. Ji turi 
daug jėgų kovai. Chinija dar 
dabar turi apie 1,500,000 ka
reivių ir daug galį naujų pa
šaukti po ginklu. Ji gali ko
voti. Chiang Kai-shek sako, 
jog nepaisant, kad Cantonas 
paimta, bet jis ginklo nepa
dės, kol japonai bus- sumušti 
ir išvyti* Užimtoj japonų teri
torijoj jie laikos tik didmies
čiuose ir ant didelių kelių, ki
tur veikia partizanai ir daug 
japonams- daro žalos. Chinija 
ir be Cantono gali gauti gink
lu iš Francijos kolonijos per 
Yunnan plentu, t iš Anglijos 
per Indiją ir iš SSSR.

Japonai daugiau pasidrąsi
no ir mažiau paiso kitų šalių. 
Jų orlaiviai apdaužė Anglijos 
karo laivą “Sandpiper”, jie 
ruošiasi pulti Holandijos val
domas Borneo, Celebes, New 
Guinea, Jawa ir Sumatra sa
las, kur yra apie 60 milionų 
gyventojų, daug žibalo ’ir ki
tų1 gamtinių turtų. Holandija 
yra bespėkė jas apginti. Ji 
jų apgynimą pavedus Angli
jai.

Permainos. Ispanijoj

Ispanijos liaudis išlaikė Eb
ro ir kitas pozicijas. Jau arti
nasi žiema ir tada kalnuose

bus mažai karo pasisekimų. 
Italijos fašistai atšaukė iš Is
panijos virš 10,000 savo juod- 
marškinių, kurie ten per 18 
mėnesių kariavo prieš Ispani
jos žmones. Jie dar užtekti
nai fašistų paliko, ginklų vis 
daugiau veža generolui Fran
co į pagelbą, Mussolinio karo 
lėktuvai be pertraukos degi
na Ispanijos miestus.

Liaųdiečiai paleido užsienio 
savanorius namo. Juos gar
bingai išlydėjo iš karo fronto. 
Jie grupėmis bus išvežti. Fa
šistai iš vienos pusės nusilpnė
jo, paleisdami virš 10,000 ita
lų, o iš kitos savo kvailomis 
atakomis Ebro upės fronte. 
Liaųdiečiai apskaitliuoja, kad 
ten fašistai neteko nuo 60,000 
iki 70,000 kareivių ir labai 
daug ginklų. Liaųdiečiai po
zicijas atlaikė.

Vokietijos ir Italijos fašis
tai, Francijos ir Anglijos im
perialistai jieško būdų, kaip 
užbaigti Ispanijoj karą. Ita
lijai ir Vokietijai jis labai 
daug atsieina. Fašistai ir im
perialistai nori Ispanijos liau
dies lėšomis apmokėti Italijai 
ir Vokietijai. Matyti, kad jie 
planuoja visi bendrai smaugti 
Ispanijos liaudį. Bet Ispanija 
nebus jiems čechoslovakija! 
Ispanijos liaudis nesiduos be 
kovos papjauti.

Hitlerio Tolimesni Planai
Hitleris paleido 500,000 ka

reivių iš armijos. Jis dar armi
joj turi apie 1,500,000. Lietu
vos klausimas permenkas, kad 
užlaikyti dviejų milionų ar
miją. Hitlerio spauda labai 
atakuoja Jungtinių Valstijų 
valdžios apsiginklavimą. Hit
leris siunta ir prieš Brazilijos 
valdžią. Vokietijos fašistai pa
skolino Lenkijos fašistams 60,- 
000,000 markių.

Hitleris vis daugiau kalba 
apie buvusias Vokietijos ko
lonijas, kurias dabar valdo 
Francija, Anglija' ir Japoni
ja. Kaip mes rašėme, taip ir 
yra Anglijai ir Franci j ai ne
pavyko nuo Hitlerio atsipirkti 
Čechoslovakijos kūnu. Hitleri
ninkai kelia galvą Alsacijoj ir 
Lotaringijoj, kurias po praei
to karo Francija atgavo nuo 
Vokietijos.

Francijos valdžia jaučia di
delį pavojų ir pradėjo labai 
ginkluotis, apsiginklavimui pa
skyrė dideles sumas pinigų ir 
bando priversti darbininkus il
giau dirbti. Taigi, Hitlerio 
brobikiški planai neduoda ra
mybės.

Sovietų Sąjungoj
Sovietų Sąjungoj užsimušė 

garsus lakūnas Aleksander 
Briandinski, kuris su lakūnu 
Kokinaki praeitą vasarą at
liko be sustojimo kelionę iš 
Maskvos į Vladivostoką, net 
4,300 mylių.

Sovietų vynuogių derlius la
bai. geras, vien Abrau-Durso 
sodai davė 10,000' tonų, kurie 
pereitais metais davė 3,400

tonų. Javai vietomis nukentė
jo nuo sausros, bet Sovietai 
duonos vis vien daug suėmė.

Sovietai pradėjo plačiai 
vystyti anglies kasyklas šiau
rių krašte, kad galėtų aprū
pinti ledlaužius ir garlaivius 
anglimi, kurie plaukia šiau
rių Jūromis aplinkui Sibirą. 
Ant Kola pussalio dirbs apie 
40,000 žmonių anglies, nike
lio kasyklose ir medžių fabri
kuose.

Anglija Nusiminus
Anglijos politikai nusiminė, 

kad Hitlerio apetitai vis au
ga. Palestinoj arabų sukili
mai. Anglija dreba dėl savo 
kolonijų. Anglija Azijoj val
do 2,126,263 ketvirtaines my
lias žemės plotą ir pavergus 
365,396,000 žmonių; Afrikoj 
3,280,274 ketv. mylias ir 57,- 
995,000 žmonių ; Australijoj— 
3,278,917 ketv. mylias ir 9,- 
655,000 žmonių; Amerikoj— 
4,008,214 ketv. mylias ir 13,- 
091,000 žmonių ir Europoj 
(Airija) 27,125 ketv. mylias- 
ir 3,241,000 žmonių. Pati An
glija turi 94,278 ketv. mylias 
ir 46,189,176 žmones. Angli
jos kolonijos bent 150 kartų 
didesnės už Angliją, o pa
vergtos tautos bent 10 kartų 
skaitlingesnės. Anglijos plėši
kai bijo, kad kiti nuo jų tą 
plėšimą neatimtų.

Winston Churchill kritika
vo Chamberlaino nusileidimus 
Hitleriui ir Mussoliniui ir sa
kė, kad jeigu būtų Anglija ir 
Francija kietai stovėję su So
vietų Sąjunga už čechoslova- 
kiją, tai karo nebūtų buvę ir 
fašistų agresoriai būtų nusilei
dę.

Apsiginklavimas Auga
Hitlerio ir Mussolinio karo 

žygiai Europoj ir Japonijos 
Azijoj iššaukė baisų apsigink
lavimo lenktyniavimą.

Jungtinių Valstijų armijos 
štabas suregistravo virš 20,- 
000 fabrikų, kurie bus armijos 
žinioj ir karo metu visi dirbs 
karui. Iš to skaičiaus 10,000 
dirbs orlaivius ir jų dalis; 3,- 
300 tankus; kiti šautuvus, ka- 
nuoles ir kitokius ginklus.

Sako, kad Hitleris turi nuo 
9,000 ikj 10,000 karo ir ka
rui tinkamų orlaivių ir į mė
nesį gali pasidaryti po 600 ar 
700 naujų. Jungtinės Valsti
jos armijoj turi 3,900 karo 
lėktuvų ir 1,000 senesnių re
zerve. Kongresas užgyręs dar 
3,000 naujų budavoti. Tuo pat 
kartu Amerikos karo štabas 
gamina 340 naujų tricoli- 
nių priešlėktuvinių kanuolių? 
daugybę švyturių ir automa
tiškų kanuolių radio nustaty
tojų. Karo laivyno vadai rei
kalauja budavoti kaip ir at
skirą Atlanto Vandenyno ka
ro laivyną, kuris 4)ūt užtekti
nai galingas atremti priešą. 
Tvirtumoj Bragg, N. C., išban
dė naują prieš lėktuvus ka- 
nuolę, kuri šauna 12,000 pė
dų aukštyn ir gali nuo 120 
iki 150 šūvių daryti į minutę. 
Viso ji gali padaryti iki 5,000
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NEKALTOS AUKOS HITLERIO FAŠIZMO ĮLINDIMO ČECHOSLOVAKUON

Čia matosi; būrys vyrų, moterų; ir kūdi kių, pabėgėlių iš Čechoslovakijos Sude
ten srities, kuri: dabar yra užimta Vo kietijos fašistų armija. Glėbys šiaudų 
arba šiaudinis matYasas ant grindų Ste tti mokyklos bute beliko vienintele prie
glauda ir parankumu išgrūstiem iš namų cechams. .Jie daug nukęs, kol bus 
išmėtyti, apgyvendinti likusios Čechoslo vakijos įvairiose dalyse.

šūvių, pirm negu bus susidėvė
jus.

Anglija tvirtina Viduržemio 
Jūroj laivyno bazę Maltą 
prieš Italiją. Ji pradėjo dau
giau budavoti karo laivų ir 
lėktuvų. Francijos valdžia 
prie pirmesnių karo išlaidų 
dih* nutarė pridėti 1,320,000,- 
000 frankų armijai ir 887,- 
000,000 frankų karo jūrų lai
vynui.

Mažos šalys irgi budavoja- 
si lėktuvus ir didina armijas, 
bet karo specialistai sako, kad 
tai veltui pinigų eikvojimas. 
Jeigu jau čechoslovakija, ku
ri Europą aprūpino iš savo fa
brikų ginklais, ir tai nūšilen- 
kė didelėms valstybėms, tai 
kaž kodėl niekas netiki, kad 
mažos galėtų gintis. Atrodo, 
kad didelės valstybės ką nori, 
tą su mažomis ir daro. Juk 
Muniche Čechoslovakija nuta
rta sųmėsinėti, kur buvo at
stovai' tik Italijos, Vokietijos, 
Anglijos ir Francijos, o pa
čios čechoslovakijos neįleido.

D. M. Š*
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KOKIU BŪDU ČECHOSLOVAKIJOS SUDETAI 
PASIDARĖ "VOKIŠKU” KRAŠTU

Ar Sudėtu kraštas Čecho- 
slovakijoj tikrai buvo “vo
kiška žemė,” kai]) tvirtina 
naziai? Istorija parodo, kad 
nes visai taip.

Ten, beje, buvo kur ne- 
kur vokiečių pirm krikščio
nių gadynės, daugiau kaip 
du tūkstančiai metų atgal. 
Bet paskui vokiečiai iš Su
detų ruožo tai]) grynai išsi
kraustė; ir jis prieš 14 šim
tų metų buvo apgyventas 
vien tik cechų, arba bohe
mų; jie tapo vieninteliais to 
krašto šeimininkais.

Tik apie 700 metų atgal 
vėl pradėjo vokiečiai grįžt į Į 
Sudetų kraštą, daugiausia 
kaip kasyklų darbininkai. 
Jis tada priklausė Bohemi- 
jos-Čechijos valstybei. Bet 
kaip pirm septynių šimtų 
metų, taip iki šiol siena tarp 
Vokietijos ir Čechijos-Bo- 
hemijos buvo toj pačioj vie
toj, kol Hitleris neužėmė 
vadinamo Sudetų ruožo.

Taigi Čechijos vokiečiai 
niekad pirmiau nebuvo Vo
kietijos dalis.

Per Bohemijos - Čechijos 
karus, prasidėjusius 1415 
metais, dauguma vokiečių 
buvo išvyti iš tos šalies. Tie 
karai kilo po nrrties Jono 
Husso, cechų tautinio did
vyrio ir religinio reforma
toriaus. Bet vėliau vokiečiai 
vėl grįžo, daugelis kaip ka
syklų darbininkai.

Anais laikais Čechija-Bo- 
hemija visai nebijojo Vokie
tijos. Tada Vokietija buvo 
išsimėčiusi atskiromis vals
tybėlėmis. Kas cecham bu
vo pavojinga, tai Austrija. 
Taip jinai ir nugalėjo ce
chus 1620 metais kautynėse 
ties Baltuoju Kalnu. Tai bu
vo cechų vergijos pradžia, 
ir jie kentėjo tautinę pries
paudą iš Austrijos pusės 
per 300 metų, iki po pasauli
nio karo.

Tik kada Austrija užka
riavo Bohemiją - Čechiją, 
prasidėjo daugmeniškas vo- 
kiečių-austrų plaukimas į 
Sudetų kraštą. Austrija no
rėjo savaip suvokietint Če
chijos žemes; paneigė cechų 
kalbą, o įvedė vokiečių kal
bą kaip valdišką, oficialę.

Bet cechai išlaikė savo 
kalbą, nežiūrint, kaip aus
triški vokiečiai ją niekino. 
Čechai ir sąlygose tautinės 
priespaudos išvystė gražią 
savo literatūrą ir čechišką 
meną.

Įvairiuose plotuose dauge
lis vokiečių nepajėgė suvo
kietint cechų, o kai kur ir 
patys pusiau “sučechėjo.” 
Kaimuose ir miesteliuose 
Čechoslovakijos respublikoj 
daugelis cechų ir vokiečių 
gyveno greta vienas kito, ir 
čechai tuokėsi su vokietė
mis, o vokiečiai su čechėmis, 
kad sunku buvo atskirt, kat
ra šeimyna buvo vokiečių, o 
katra cechų.

Net sudėtų nazių galvos 
Henleino motina yra cechų 
kilmės.

“Vokiečių” propagandos 
viršininkas Sudetų krašte 
yra Sebekowski; o tai ne 
vokiška, bet čechišką

šiaip slaviška pavardė, ir vi
si tą mato; bet Sebekows- 
kiui iš aukščiau paliepta 
laikyt slaptybėj, kad Hen- 
leino motina—cechų kilmės.

Per tris šimtus metų Aus
trija auklėjo vokiškus su
dėtus laikyti save “aukštes
ne” tauta už cechus ir davė 
jiem įvairių pirmenybių 
prieš cechus. O kai susikū
rė Čechoslovakijos respubli
ka, jų padėtis nesmagiai 
persimainė/ jie buvo laiko-

čechais; jie turėjo mokintis 
ir cechų kalbos, jei norėjo 

'užimt atsakomingesnes vie
tas valstybėje. Tatai nepati
ko daugumai sudėtų, aus- 
tro-vokiečių; taip šovinisti
nė Henleino-Hitlerio vokiš
ka propaganda ir rado sau 

i dirvą Sudetų krašte. O ir tai 1 
toli gražu ne visi Sudetų 
vokiečiai pasekė vokišką na- 
zizmą. Sudetų srityse dar 
buvo apie milionas nazizmo 
priešų tuo laiku, kai Hitle
ris atplėšė tas sritis nuo 
Čechoslovakijos. —J. C.

Stoka “Motinos-Medžiagos” 
Esanti Ligų Priežastis <

Kad yra tiek daug nepa
gydomų ligų, tai gal todėl, 
kad kūnui trūksta kokios 
pamatiniai-svarbios medžia
gos,—spėja garsus gydyto
jas, vitaminų atradėjas dr. 
Casimir Funk. Tą medžia
gą jis vadina “motina-me- 
džiaga,” o moksliškai “hor- 
mo-vitaminu.” Bet tai visai 
skirtinga medžiaga negu vi
taminai, sako jis, ir darbuo
jasi surast ir išskirt ją.

Reikia ne Tik Vitaminų, 
bet ir Mineralų

Dr. Funk, vienas United 
States Vitaminų Korporaci
jos mokslininkų, persergėja 
amerikiečius, kad jie per 
daug neatsidėtų vien tik ant 
vitaminų, gaunamų vaisti
nėse; jis nurodo, kad su vi
taminais reikia kūnui įvai
rių mineralų.

Dr. Funk labai didelės do
mės kreipia ir į liaukas- 
glandsus.

Vėžio Liga ir Liaukos
Betyrinėdamas vėžio li

gą, dr. Funk nužiūrėjo, kad 
bene tik nesveikas veiki
mas tūlų liaukų yra prie
žastis šios baisios ligos. Jis 
tiki, kad viena vėžio ligos 
priežasčių tai esąs persmar- 
kus veikimas moteriškų ly
ties liaukų. Čia jis priveda 
šitokį faktą. Patrink gyvu
liui oda su moteriškų lyties 
liaukų syvais, ir gyvulys 
tuoj gaus vėžio liga. N. M.

Viltis Kenčiantiems nuo Sinus 
-Kiaurymių Įdegimo

Įdegim as k i a u r y m i ų, | Nesenai buvo pastebėta, 
esančių kauluose kaktos ir j kad kaktos ir žandikaulių 
veido, vadinamu “sinus,” ■ gleivėtose plėvėse yra daug 

, va
de

le a ip

SOVIETŲ MOKSLININKAI SURADO VAISTĄ
GRIPUI NUGALĖTI

Bjauriai ir pavojingai 
gripo ligai tikrų vaistų iki 
šiol nebuvo. Ir pati liga me
dicinos mokslui kai]) rei
kiant nebuvo • pažįstama. 
Dabar Sovietų laikraščiai 
rašo, Leningrado bakterio

logui prof. Barykinui ir jo 
bendradarbiams pavykę ra
sti nuosunkas gripui gydy- 

Tame pat gydytojų šuva-Ai. Prof. Barykinas ir Le-

jų, kurios iššaukia kiaury
mių įdegimą; davė jom tin
kamo maisto, o baltymių 
medžiagą-proteiną, kurį iš
dirbo šios bakterijos, jie 
pradėjo mėgint kai]) skie
pus; ir pasekmės tuojau pa-Į 
si rodė “stebėtinai geros,”

vadinamų “sinus,”
yra įkyri liga ir sunkiai pa-; didelių celių (narvelių) 
gydoma. Nuo įdegimo gen-1 dinamų “valytojų.” Tai 
da kiaurymių plėvės, kar- Į sibastančios” celės.
tais ir patys kaulai. Daro- tik ligos perai užpuola bet Į 
ma grandynmz operacijos, kurią kūno dalį, tos celės 
bet jos driznhj neduoda ge- tuoj supuola naikint ir va-1 kai]) raportavo dr. Novak

lyt laukan tuos nevidonus.i rL.....  L,.)V v
T . . .... žiavime paaiškėjo, jog kak-1 ningrado Pasteuro Instituto

Jeigu butų su telkta, gana j t()S žandikauiių ki Į bendradarbiai turėjo dirbti
daug celių- valytojų ; )de-| milJ jdcgjmas dažnai išsivys-1 ilgą ir didelį tyrinėjimų dar-
................  .. I to iš to, kad nosis perilgai ką.

"ft“'j rus? galvojo gydytojai ty-! užsikimšus bei isge-1 ųar 18g2 metais vokiečių
nkių, | n,u.a.. .A (^s gomuiys. Nesveiki , bakteriologas prof. Pfeife- ___ ,

-negydomi dantys, gadinda- rįs gripu sergančiu ligoniu dutiniai 
I m i burną, taip pat gali pri- -

jie i vest prie kiaurymių įdegi- u() jpj nežinomą ypatin

rų vaisių.
Bet dabar gal jau bus len-! 

gvesnė kova su kiaurymių 
įdegimu. Yra tam išrasta .. r
skiepai (čiopai). Apie juos|?usul? kiaurymes tai gali 
nesenai pranešė dr. Frank! J0R „1!;nal.k,ntų ten b{’0R 
J. Novak suvažiavime : 
ausų ir gerklių gydytojų 
Chicago j.

Įdomu, kaip priėjo prie tų 
skiepų išradimo.

rinetojai. r>et Kaip tatai 
daryt?

Po įvairių bandymų,
paėmė apsčiai tokių bakteri- mo.

KAIP TRUKŠMAS VEIKIA PROTĄ IR SVEIKATĄ
Tyrimai jau ne kartą pa

rodė, kad trukšmas kenkia 
protiniam darbui, ypač ne- 
reguliaris trukšmas, su per
traukomis.

Su pastoviu trukšmu, pa
vyzdžiui, fabrike žmogus 
apsipranta, ir rodos, gali 
normaliai veikti ne tik ran
komis, bet ir galva. Bet vis 
tiek, kaip žmogus būtų pri
pratęs prie trukšmo, dėl to 
dėvisi jo sveikata, ypač 
nervai. Gal jis-to ir nejau
čia, bet trukšmas ir neju
čiomis varo savo žalingą 
darba. v

Nemuno Vandens Nu
kritimas, Jo Salos ir 

"Velnio Tiltas”

ŠIRDIS SUSTOJO. BET i 
MERGAITĖ IŠGIJO

Sustojo jaunos mergaitės 
širdis laike apendiko opera
cijos Brisbane, Australijoj. 
Tad gydytojas prapjovė 
mergaitei krūtinę ir ėmė 
spaudyt, masažuot širdį. 
Taip po septynių minučių 
širdis vėl pradėjo tvaksėti,

ar i Mergaitė dabar jau sveika.

Šiemet vasarą vanduo Ne
mune taip nuseko, kad atsi
rado keli šimtai įvairių sa- 
lų-salelių jame. Dar blo
giau, kad laivai ir troptai- 
sieliai pradėjo kliūti už di
džiulių akmenų.

Ties Rumšiškiais ir Gas- 
tilionių kaimu tie akmenys 
padarė pavojingą praplauki- 
mą sieliams-troptams net 
diena. Užkliūdami už tų po
vandeniniu akmenų ten su
biro bent keli troptai, ir vos 
nežuvo vienas jų darbinin
kas. Pro tuos akmenis be
veik negali saugiai išsirai- 
tyt ir gana siauri garlai
viai. Taip kai kurie laivai 
net apvirto.

Bet to “velnio tilto” špo- 
• sai tai jau ne pirmiena. Jau 
60-70 metų atgal ten prigė
rė 4.0 troptinin'kų, kai po
vandeniniai akmenys suardė 
jų sielius. Ties “velnio til
tu” prigėrė keli Vokietijos 
kareiviai.

Pirm keleto metų Lietu
vos valdžia pradėjo ardyt tą 
“kipšo tiltą”; vieni akmenys 
buvo išvilkti ant kranto ir 
jų dalis panaudota keliam 
taisyti; kiti į gilesnę vaga 
nustumti. Bet “velnio tiltas” 
vis dar tebegrąsina dideliais 
pavojais troptams, žvejų 
laivukams ir garlaiviams, 
kaip šiemetinė vasara vėl 
parodė. —L.

Trukšmui mieruot inoks- 
lininkai yra išradę tam tik
rus saikus, kuriuos vadina 
“decibels.”

90 “decibelių” yra tiek 
trukšmo, kaip gatvėje, ka
da tirštai važiuoja automo
biliai, sunkvežimiai-trokai, 
gatvekariai ir kt. O nuo 
130 “decibelių” trukšmo tai 
trūktu ausu būbneliai.

New Yorke spalių 14 d. 
vėl buvo tiriama, kaip 
trukšmas atsiliepia j inte- 
ligentingumą, supratimo ai
škumą. Vienoje Lincoln 
High Schooles klasėje mo
kyto jas-kvotėjas pastatė fo
nografą ir griežė “rekordą” 
-plokštelę orlaivio motoro 
trukšmo ir dideliu dūdu- 
sirenų spiegimo. Rekordo 
garsai buvo taip padidinti 
radio priemonėmis, jog su
sidarė 100 “decibelių” trukš
mo tame kambaryje.

Tokiame tai trukšme 
prof. Em. Smith davė in- 
teligentingumo - sumanumo 
egzaminus aštuoniolikai mo
kinių. Pasirodė, kad tik vie
nam iš jų visų trukšmas pu

dirgino smagenis vikriau 
dirbt: jis čia atsakė klausi
mus septyniais punktais 
geriau negu per pirmesnį 
egzaminą, kuris buvo duo
tas tyloje. Užtat 17 kitų mo
kinių gavo vidutiniai trimis 

I punktais prastenes pasėkas 
negu per kvotimus tyloje.

Tris kartus po 17 tai bus 
51 nupuolimo punktas. At
ėmus iš šio skaičiaus septy
nis punktus vieno mokinio 
pakilimo, todėl, gauname 44 
punktus bendro, vidutinio 
nupuolimo, kuris įvyko dėl 
trukšmo. —N.

(,1

kio vaidmens: juk niekas 
nėra matęs ir pasiutimo 
mikrobo; tuo tarpu skiepiji
mai nuo pasiutimo ligos 
kasmet iš mirties nagų iš
suka tūkstančius žmonių.

Reikia palinkėti, kad 
priešgripinės nuosunkoA ne
trukus būtų tiek pagaminta, 
kad jos pakaktų visur, kur

NEDARBAS IR MOTERŲ 
D A R B I N I N K I Ų 

DAUGĖJIMAS
Moterų darbininkių skai

čius laipsniškai augo ir vi- 
is bei gerais laikais; 

įkvėpuojamuose takuose ra-j bet per paskutinius 8 me- 
i- tus jau nepaprastai smar- 

i gą perą-mikrobą. Ilgus mc-1 kiai padaugėjo moterų į vai
tus “Pfeiferio 1 a z d e 1 ė s”

Dar 1892 metais vokiečiu

riuose darbuose ir alginėse 
(bakterijos) buvo laikomos tarnybose. Per šiuos 8 kri- 
gripo ligos sėklomis. Tik ne- zio metus Amerikoje skai- 
senai gydytojai pradėjo įsi-lčius moterų darbininkių pa
tikinti, kad tos “lazdelės” j kilo 2,740,000 daugiau, negu 
tėra ligos palydovės, bet ne i būtų pakilęs tokiais laikais 
jos kėlėjos. kaip pirma,—sako valdiška

I Socialūs Apdraudos Komisi-

Žiemine Šienligė” Jau
Būsianti Lengvai 

Įveikiama
Žiemą miešti] gyventojai 

nesusiduria nei su žole, nei 
su šienu, bet vis tiek tūli 
serga “žiemine šienlige,” 
ypač vaikai.

žieminė šienlige paeina iš 
to, kad tūlos kūno liaukos 
(glandsai) pradeda blogai 
veikti. Žmogus tada per sa
vaites ir mėnesius šnarpš
čia, čiaudo,. šnypščia ir de
juoja, kad niekaip negali 
nusikratyt to “velniško šal
čio.”

Bet dabar jau esąs atras
tas būdas greitai nugalėt 
“žieminę šienligę,” sako chi- 
cagietis daktaras Fr. J. 
Novak, Jr. Tik reikia duot 

no tai o-aiis nroo-a dilvvmf ios ligoniams tinkamus kie- 
kius syvų is thyroidimų i ?o dalies dvėsė pele, 
(kaklinių) liaukų ir “cal
cium lactate.” Tai per 24 
valandas ir būsianti išguita 
“žieminė šienligė,” kaip 
tvirtina tasai gydytojas.

—N. M.

Kunigas Badu Streikuoja, 
0 Jaunuoliai Juokiasi

“Dievą apleido jauni žmo
nės,” graudžiai pareiškė per 
pamokslą kunigas Lozorius 
Kirchenkov, p r a d ė d amas 
badavimo streiką: “Jie tu
rės ateit į pamaldas, o jeigu

mano laidotuvėse.”
Tas stačiatikių (pravos

lavų) bažnyčios kunigas 
Palmertone, Pa., jau trečia 
savaitė nieko nevalgo, tik 
geria pasaldintos arbatos. 
Sublogo, apie 20 svarų pra
rado svorio. O kiek jis dau
giau jaunuolių tuom į baž
nyčią sutraukė? Nagi, nie
ko.

Jo parapijonų sūnūs ir 
dukterys dar šaiposi, kad 
tai, girdi, sunkus kunigys
tės “stonas” šiais laikais.

Vėl atėjo pas kun. Kir- 
chenkovą laikraščių repor
teris ir klausia:—Ar dar il
gai badausite?—Tai pri-

Shanghai. — Chiniios val
džia planuoja paskelbt ofi
cialiai karą Japonijai; ta
da, girdi, Amerikos bepusiš- 
kumo įstatymas išeitų Chi- 
nijos naudai.

sakė kunigas, kaip kanki
nys. Nes jaunuoliai vis tiek 
neina į bažnyčią, ir dar 
“griešija,” pajuokdami savo 

klausys nuo Dievo valios, at- “ganytoją.” —U.

Leningrado Pasteuro In
stituto bakteriologai tuos 
spėjimus patikrino prakti
koje. Dideliam savanorm 
būriui buvo įskiepytos Pfei
ferio lazdelės. Nė vienas 
įskiepytasis tačiau gripu 
nesusirgo. Bandymas aky- 
vaizdžiai parodė, kad mik
robai, prieš 45 metus prof. 
Pfeiferio atrasti nėra tie
sioginis gripo ligos kėlėjas.

Ryšium su tais tyrimų 
vaisiais, Leningrado užkre
čiamųjų ligų instituto ben- 

i su prof. Barvki- 
nu priešakyje tęsė savo dar
bus, jieškodami ligonių kvė
puojamuose organuose gri
po sėklų. Tų tyrinėjimų pa- 
grindan buvo padėti Lon
dono medicinos mokslų ins
tituto pernykščiai tyrimai. 
Anglų mokslininkai įsitiki- 
no, kad gripo ligos kėlėjas j kOpas nedidelis, tik 12 co- 

lių pločio storgalio žiūronu,' 
bet ryškiai parodė, jog kas 
tai nepaprasto atsitiko ant

Didelis Gamtos Sujudimas 
Ant Planetos Jupiterio

Saules planeta Jupiteris

yra apie 11 kartų tiek di
desnis, kai}) žemė. Arčiau
siai jis būna nuo žemės už* 
367 milionu myliu ir toliau- 2 
šiai už 600 mil. mvliu. * 4-

Paskutiniu laiku ant Ju
piterio įvyko koks nors di
delis gamtos sujudimas, kad ’ 
susidarė 2,000 mylių pločio 
juodas, audringas debesys.

do lyg milžiniškas suodžių 
plėtmas, sako Lvle Abbott, 
astronomas Griffith Obser
vatorijos Los Angclos’e. —;; 
Šios observatorijos teles-”

yra vadinamasis filtruojan
tysis vikšras, kurio negali
ma įžiūrėti net per pačius 
stipriausius mikroskopus, o 
p a p r a s tieji laboratorijose 
vartojami filtrai (koštuvai) 
jį praleidžia, — tokis jis 
smulkus.

Rusu mokslininkai tuo ke
liu ir pasuko. Paimtuosius 
iš ligonių a 1 s u o j a m ų j ų 
organų elementus nuolat 
tirštindami ir valydami, pa
galiau jie surado tokį stip
rų gaminį, nuo kurio vienos 
milijardinės kub. centimet-

Kas gi tai būtų?—GaU 
baisaus smarkumo ir dydžio 
audra, o gal milžiniškas 
vulkano - ugniakalnio išsi-? 
veržimas, išmetęs aukštyn 
tiek tirštu dulkiu, kad su- 
sidarė juodas kaip suodžių 
debesys,—sako astronomas 
Abbott. ■—A.

DARBAS A N GIJ A K AS Y 
KLOSE IR APAKIMAS

Nuo ilgų metų darbo an- 
gliakasyklose apanka dau-' 
gelis mainierių, kaip atrado • 
valdiški Anglijos gydytojai. 
Kas metai Anglijoj išmoka
ma po pustrečio miliono do
lerių valstybinių pensijų 
mainieriam vien už regėji
mo netekimą tame darbe, c-

Turėdami tokį gripo kėlė
ją, sovietiniai r,ūsų moksli
ninkai pagamino nuosunką 
tai ligai gydyti.

Pirmieji bandymai paro
dę, kad toji nuosunką ne tik 
pagydo jau prasidėjusią li
gą, bet ir apsaugo žmogaus 
organizmą nuo susirgimo 
gripu.

Sovietų spauda rašo, da
bar eina bandymai paga
minti priešgripinės nuosun- 
kos didelius kiekius. Tokiu 
būdu galima būsią laikyti 
gripo ligą nugalėtą. Tai, 
kad patsai ligos mikrobas 
nėra atrastas, nevaidina jo- prieš Čechoslovakiją.

Chicago.—Išteisintas Ru
dolph Sikora, kuris nušovė 
savo pačios mylėtinį Ed. 
Solomona. c

Budapest, Vengrija.— Su- . 
telkta puse miliono Vengri-"* 
jos kariuomenės pasieniuose
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LIETUVOS ŽINIOS
NUBAUDĖ ŽMOGŽUDŽIUS 

PO 15 METŲ KALĖJIMO

Šių metų balandžio 3 d. 
prie Pakruojaus — Lygumų 
vieškelio, 7 km nuo Pakruo
jaus griovyje po apverstu ve
žimu buvo rastas keturiais šū
viais nužudytas Petras Motie
jūnas, 42 m. amž. ūkininkas, 
gyv. Vilimaičių km. Lygumų 
vi. ir valdęs 20 ha ūkį.

Įtarimas krito ant Motiejū
no žmonos Emilijos, 28 m.
amž., ir jos meilužio Montvy- 
do Jono, 24 m. amž., kurie 
buvo sulaikyti ir tardant pri
sipažino padarę šį nužudymą. 
Motiejūnienė atvirai tada pa
sipasakojo, kad ji savo vyro 
nemylėjusi, kadangi jis buvęs 
vagis, sėdėjęs už vagystes ka
lėjime, darydamas piktadary
stes, liepdavęs jai tylėti ir gra
sinęs užmušti. Ji daug nuo to 
vyro kentėjusi, pasipasakoju
si viską Montvydui, ir tada 
jiem kilęs planas Motiejūnu 
nusikratyti. Montvydas žadė
jęs ja vesti ir pradėti naują 
gyvenimą. Tada ji nuėjusi 
pas savo tėvus ir iš jų įsigi
jusi ginklą, kurį įdavusi mei
lužiui. Tiek esą jos kaltės.

Montvydas papasakojo ki
tas aplinkybes—kaip puvo į- 
vykdytas pats nužudymas. 
Jis tyčia susitaręs su Motiejū
nu balandžio 3 d. vakare va
žiuoti į pil. Jansono mišką 
vogti ąžuolų, bet iš tikrųjų 
jam rūpėjo sudaryti progą 
nužudyti Motiejūną. Jiedu 
susitarė susitikti miškelyje, 
netoli tos vietos, kur ir įvyko 
nužudymas. Motiejūnas, kaip 
buvo sutarta, atvyko vakare į 
tą vietą, čia į ratus įsisėdo 
Montvydas ir kokį puskilome
trį jiedu važiavę,kartu vieške
liu Jansono ūkio link. Kiek 
pavažiavus, Montvydas iššoko 
iš ratų, paleido į Motiejūną 
keturius taiklius šūvius, ir tas 
vietoje mirė. Arklys pasibai
dė ir pabėgo su ratais toliau, 
bet Montvydas jį pasivijo, ap
suko atgal, atvažiavo prie 
miškelio ir čia nužudytąjį Mo
tiejūną su visu vežimu įvertė 
į griovį, o arklį su pirmutiniais 
ratais paleido namo. Pats 
Montvydas iš žudynių vietos 
nuėjo namo, pas ūkininką 
Jansoną, kur jis tarnavo ber
nu ir kur žadėjo vogti ąžuolų.

Kai žmonės rado kelyje nu
žudytą Motiejūną ir papasa
kojo policijai, kad Motiejūnie
nė turėjo meilužį, policija pa
darė kratą ir rado pas Mont- 
vydą parabelį dar su keliais 
šoviniais.

Montvydas ii- tardymo ir 
teismo metu viską atvirai pri
sipažino, o Motiejūnienė teis
me daug ko ėmė gintis ir 
stengėsi viską suversti savo 
meilužiui: jis viską sugalvo
jęs, jis daręs, o ji nieko neži
nanti.

Šiaulių apyg. teismas, spren
dęs šią bylą rugsėjo 27 d., abu 
žmogžudžius nubaudė po 15 
metų sunkaus darbo kalėjimo.

ŠIAULIAI

Nurokų Administracijoj

Kaip žinoma, eilę metų su
bankrutavusio Nurokų banko 
indėlininkai kovojo su odų 
fabriko įmonių administraci
ja, iš kurios reikalavo viešų 
atsiskaitymų ir informacijų 
apie administracijos veikimą, 
tačiau visi susirinkimai buvo 
nutraukiami, kilus dideliems 
ginčams ir priekaištams iš nu
kentėjusių pusės. Svarbiausie
ji nukentėjusių indėlininkų 
vadai šitoje kovoje buvo p. 
Rostkauskas, Kaminskas, Lei- 
bavičius ir Šablinskas, kurie 
rinko reikalingus parašus, ra
šė teismui skundus ir kitaip 
atstovavo indėlininku reika- c
Jus. Bet mokytojas Rostkaus
kas išsikėlė Kaunan, Šablins
kas nuėjo pas Nurokus, pakė
lė skandalą ir Nurokai išmo

kėjo jam indėlio sąskaiton net 
2,000 lt, o Kaminską su Lei- 
bavičium taip pat nutildė.

A d m i nistrac i j a d ž i a u gėsi 
nusikračiusi tais aktingais in
dėlininkais ir pradėjo darbą, 

i kurio pasekmėj nebepajėgė iš 
fabriko mokesčių sumokėti, ir 
valdžios įstaigos turėjo ieško
ti mokesčių varžytinių keliu. 
Paskui administracija pradė
jo rašinėti miesto savivaldy- 

' bei prašymus, kad atleistų 
■nuo kai kurių mokesčių; ad-
. ministratoriams mokėjo algas 
po 400-800 lt. menesiui. Ad- 

i ministratoriui Kleinui iš 800 
j lt. nuo šių metų sausio 1 d. 
j padidinta alga iki 1,000 lt., 
i nors algos pakėlimo teisė pri- 
' klauso kreditorių susirinki- 
i mui spręsti.

Indėlininkų tarpe nerimui 
kylant, dar pernai prekybos ir 
pramonės rūmai buvo paskyrę 

j administracijos įmonei specia- 
lę reviziją, kurią darė prisie
kęs teismo buhalteris Ch. Jof
fe. 1937 m. spalių 18 dieną 

: revizorius surašė labai platų 
| revizijos aktą, kuriame užak- 
; centavo netvarką įmonės kny- 
I gų vedime ir išlaidų nepro- 
duktingumą. Pavyzdžiui, te
lefono išlaidų buvo daroma 
po 21 Lt per mėnesį, advoka
tams honoraras (daugiausia 
bylinėtis su indėlininkais) — 
j)o 450 Lt mėnesiui, kelionės 
išlaidų kas mėnuo po 800— 
900 Lt, smulkių išlaidų — po 
1000 Lt ir t. p. Prekybos ir 
pramonės rūmuose jis jokių 
pasekmių nesusilaukė. Ka
dangi revizorius Joffe daug 
ką administracijai revizijos 
metu darbo srityje nurodė, 
kaip turi būti vedamos knygos 
ir kt., tai administracija tą pa
tį p. Joffę pasikvietė pas save 
tarnauti buhalteriu, sudarė su 
juo samdos sutartį ir paskyrė 
1000 Lt atlyginimo mėnesiui.

Padirbėjęs pusę metų, Ch. 
Joffe padavė administracijai 
atsistatydinimą ir paprašė iš
mokėti kompensaciją, bet ad- 

! ministratoriai kompensacijos 
Įmokėti nesutiko ir Joffe turė- 
I jo kreiptis į teismą.

Teismui paduotame skunde 
Joffė tvirtina, kad administra- 

Įcija įmonės knygose daro fik- 
Įtyvius įrašus ir patiekia bu
halterijai fiktyvius dokumen- 

j tus, kad atsiskaitymai su fir
momis daromi ne viešai įmo
nes įstaigoje, o kaž kur priva
čiose Kleino patalpose, nieko, 
nežinant buhalteriui, kad dau- 
gybė dokumentų mėtosi pas 

į asmenis, neturinčius nieko 
bendra su įmonės veikimu 
(pas Nurokus, kurie faktiškai 

Įveda visą įmonę), kad vekse- 
I liai išduodami ir išsiunčiami 
■ neįregistravus jų buhalterijoje 
j ir t. t.

Teismas paskyrė šią bylą 
nagrinėti spalių 10 d. Visa 
čia aprašyta istorija sukėlė di
delį susidomėjimą ne tik indė
lininkų tarpe, bet ir šiaip vi
suomenėje, kuri reiškia nusi
stebėjimo, kodėl atitinkamos 
įstaigos neatkreipia savo dė- 

I mesib. Juk ir Nurokų bankas 
Į bankrutavo tik todėl, kad lai
ku nebuvo susirūpinta. Visuo- 

Į menė su dideliu nekantrumu 
laukia Joffės iškeltos bylos, o 
indėlininkai, pasinaudodami 
ta proga, ruošiasi prašyti teis
mą padaryti tinkamų išvadų.

Norwood, Mass.
Kalbės Komunistų Partijos 
Kandidatas j Gubernatorius, 

Otis A. Hood

Spalių (Oct.) 30 d. Lietu
vių Svetąinėje įvyks prakalbos 
su muzikale programa. Prasi
dės 2-rą valandą po pietų, 
įžangos nebus. Bus aiškinama 
Republ ikonų ir Demokratų 
partijų programos šiuose rinki
muose ir ką darbininkai gali 
tikėtis iš kapitalistinių partijų. 
Darbininkai turim 

kad liktųsi išrinkti tokie žmo
nes j valdžios vietas, kurie rū
pintųsi didžiumos piliečių rei
kalais.

Ateikit ir užgirskit Komu
nistų Partijos nusistatymą 
šiais rinkimais.

Klemsų ir Šokių Vakaras

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo- 3 kp. rengia pasilinks
minimo vakarą spalių 28 d. 
Lietuvių Svetainėje. Pradžia 
7-tą valandą vakare. Tęsis iki 
pirmai nakties. Muzikantai 
bus net iš Chelsea, kurie grieš 
angliškus ir lietuviškus šokius, 
taipgi bus duodama klemsų ir 
tik už dvidešimt penkius cen
tus. Jauniems ir seniems geras 
laikas užtikrintas. Būkim visi!

Žvalgas.

. So. Boston, Mass.
Radio Programa

Šeštadienio, Oct. 29-to ra
dio programa per stotį W0RL, 
8 vai. ryte bus sekanti:

1— Dr. Jonas Lepšis iš Cam
bridge pasakys paskaitą apie 
sveikatą.

2— Elena Repšienė ir Ona 
Turauskienė iš Cambridge pa
dainuos duetą.

3— Radio Kontestas.
Sekmadienio, Oct. 30-to ra

dio programa per stotį W0RL, 
9:30 vai. ryte bus sekanti:

1— Longin Buinio, Jr., Ca
valiers orkestrą iš Cambridge, 
Mass.

2— šešios Birutės iš Bostono 
po vadovyste Valentinos Min
is ienes.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Darbai Bedarbiams, 
Vietoj Išmaldy

Amerikos apylinkės per iš
tisą šalį labiaus bedarbiams 
nori darbo-pašalpos negu iš
maldų (dole).

Tą faktą parodė nesenai 
vestas visą šalį apimantis api- 
prekiavimas arba įvertinimas 
Federalio Darbo Programos, 
kuriame dalyvavo net 11 tau
tiškų organizacijų, kurios už
siima visuomenišku ir miesti
niu d; rbu—organizacijos kaip 
ir viršininkai American Socie
ty of Planning, Amerikos Vie
šos Gerovės Draugystė ir 
Jungt. Valstijų Majorų Kon
ferencija.

Jos gavo smulkmeniškus 
raportus apie WPA darbą iš 
8,000 apylinkių, 42 valstijose. 
Į klausimą “Ar darbo pašalpa 
geresnė už išmaldų (dole),” 
kiekviena valstija atsakė 
“taip.”

Beveik kiekvienos valstijos 
raportas sakė, jog daug ge
naus duoti darbą bedarbiams, 
pirmoj vietoj, geriaus patiems 
bedarbiams, nes jie neužmirš
ta savo amatus, ir antroj, apy
linkėms, nes davimas išmaldų 
neatneša jokio gero, kuomet 
jiuolatinė darbų programa 
aprūpina nuolatinių pagerini
mų ir brangaus patarnavimo 
už praleistus dolerius. Tokių 
pagerinimų ir patarnavimų 
apylinkės nesulauktų per ilgus 
metus be federalės pagelbos. 
Nekurios apylinkės raportuo
ja, jog darbo programa jiems 
davė tokių naudų, kokių pa
čios negalėtų įgyti per 20 ar
ba 30 metų.

Idaho savo raporte duoda 
tipišką atsakymą: “Darbas, 
kaipo forma pašalpos, daug 
geresnis negu davimas išmal
dų.”

Kalifornijos įvertinimo ko
miteto atsakymas toliaus pra
neša, kad nuomonės pilnai pa
reikštos ir beveik vienodos 
kaslink darbo pašalpos vertės 
ir tiesioginės pašalpos būdų 
prižiūrėjimui nedirbančių bie- 
dnų darbininkų. Daug apylin
kių pereitų penkių metų paty
rimai, kaip perstatyti apylin
kių raportuose, parodo darbo
pašalpos būdo galutiną virše
nybę apylinkėms ir nedirban- 

rūpintis, | tiems.

Beveik vienbalsis šiaurės 
Kalifornijos apylinkių ir ap
skričių užtikrinimas Federalės 
Darbų Programos yra ypatin
gai reikšmingas dėl beparty- 
viško nusistatymo apie bedar
bės problemą.

Tokia yra nuomonė tų, ku
rie arčiausia stovi prie darbo, 
kurį bedarbiai atlieka po Dar
bų Progreso Administracija.

Raportai apie darbo pašal
pą, kaipo būdą pralavinti ne
dirbančius ant tiek, kad jie 
lengvai gali prisidėti prie pri- 
vatiškų darbų, dar parodė ki
tą faktą. Daug raportų pra
neša, kad jiems apkainuojant 
WPA darbą didžiausią įspūdį 
padarė faktas, jog netik davė 
progą darbininkams vartoti jų 
gabumus, bet daugumoje atsi
tikimų jie rado, kad jų prity
rimas prie WPA darbo jų ga
bumus pagerino, kiti naujo ko 
pasimokino, ir taip darbinin
kai gauna geresnius darbus, 
negu praeityje galėjo palai
kyti.

Daug apkainavimo viršinin
kų. sakė, kad meistriškumas 
atlikto darbo ant WPA pro
jektų buvo neišpasakytai ge
ras. Daugumoje atsitikimų ra
portai sako, jog užbaigti pro
jektai buvo lygūs su panašiu 
kontraktiniu darbu arba pri- 
vatiškų industrijų darbu.

Beveik visų sutikta, jog 
WPA darbas prie darbo laikė 
labai daug darbininkų, ir tuos 
darbininkus kasdien semia in
dustrijos.

WPA Informacijų Biuras.

Paryžius. — Francijos 
valdovai tikisi, kad galima 
būsią padaryt “draugišku
mo” sutartį su Vokietija.

Jeruzalė.—Arabai vėl pa
smarkino partizaniškas ata
kas prieš anglų kariuomenę 
ir žydų policiją.

Opera Review ir Koncertas 
RENGIA SIETYNO CHORAS

Šeštadienį, Spalių 29 October, Pradžia 7:30 v. vak 
ST. GEORGE’S HALL 

180 NEW, YORK AVENUE Naujoj Išdekoruotoj Salėje NEWARK, N. J

MMI

? Sietyno Choras, vadovaujamas B. Šalinaitės
y--------------------------------------------1------------------------------------------------------ —---------------------------- - -- ■ - ■ ------ . „ i.. ------------ ---------- - - - --------..._-------- ----------------

Opera Review—tai yra ištraukos iš sekančių šešių operečių: “Alkis,” “Inkvizicija,” “Kova už Ide- 
į jas,” “čigonai,” “Meilės Nuskriausta” ir “Bailus Daktaras.” Girdėsite gražias dainas, matysite gra

žius vaizdus. Koncertinę dalį atliks Sietyno Choro žymūs scenos mėgėjai ir sekanti svečiai-talentai:
I Walter Simulevičius, pianistas, Vytautas Dvarackas, smuikininkas ir Mary Hartford, lyriškas sopra- 
į nas. Todėl kvie Čiame visus skaitlingai dalyvauti.

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

Philadelphia, Pa.
Svarbios Prakalbos

Šį sekmadienį, 30 d. spalių, 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės Gynimo Komitetas pra
kalbas ir koncertą, Lietuvių 
Tautiškoj salėj, 928 E. Moya- 
mensing Avė., 2-rą vai. po pie
tų.

šiose prakalbose bus aiški
nama Lietuvos dabartinė pa
dėtis ir šios šalies rinkimų, 
klausimas. Tai bus svarbios 
prakalbos visai apylinkei. 
Kalbės kongresmanas Bradey, 
Jonas Grinius, Antanas Bimba 
iš Brooklyno ir iš Ispanijos 
sugrįžęs lietuvis jaunuolis ko
votojas Kazimieras Jušas 
(Young). Lietuviai piliečiai ir 
visokių nusistatymų lietuviai 
dalyvauki! kuoplačiausiai.

Rengimo Komisija.

Minersville, Pa.
Spalių 13 d. Komunistų Par

tijos Sekc. surengė prakalbas, 
ir krutamas paveikslus, kurie 
pavyko gerai. Kalbėtoja Eli
zabeth Gurley Flynn, savo už
duotį atliko su kaupu. Tik gai
la, kad publikos, sulig dabar
tinio momento svarbos, nega
nėtinai susirinko. Sulig išpla
tinimo įžangos ti kietų, gali
ma skaitliuoti, kad vienas tre- 
čiadalis neatsilankė. Kame da
lykas? Neaišku.

Kiek liko pelno nuo paren
gimo ir literatūros išplatini
mo, neturiu pilno rekordo. 
Aukų surinko $5.

Spalių 15 d. buvo Moterų 
Kliubo balius. Kaip jis pavy
ko, neturiu pilnų žinių, ka
dangi pats nedalyvavau; mo
terys pačios apie tai praneš.

Spalių 31 dieną rengia pra

kalbas ALDLD 9-tas Apskri
tys,4* Darbininkų Salėje, 7:30 
vakare. Kalbės d. J. Gasiunas 
iš New Yorko. Tai bus aiški
nama pilnas prisirengimas 
prie balsavimų, f šias prakal
bas būtinas reikalas darbinin
kams susirinkti kuo skaitlin
giausia, nes pačių darbininkų 
svarbiausia užduotis žinoti, 
kokia padėtis bus rytoj ?

“Laisvės” vajaus padėtis iki 
iki šiam laikui da nebuvo 
stambiai atžymėta. Bet kiek 
teko girdėti iš vajininkų ko
lektyvo nusitarimo visiems 
dirbti ALDLD Apskričio var
du, tai jie pasibrėžę sumušti 
visus praeities rekordus.

J. Ramanauskas.

Š YPSENOS
Abu Smarkūs

Rapolas: (įsikarščiavęs) - 
Jei tu skęstum, aš tau net 
virvagalio nenumesčiau!

Jokūbas: (dar labiau įsi
karščiavęs)—Aš jo iš tavęs 
net ir tada nepriimčiau.

Iš SENŲ LIETUVIŲ 
PASAKOJIMŲ*

Sutiko ponas kaimietį. 
Įsišneko. Kaimietis pasigy
rė buvęs mieste ir žirnių 
maišą pirkęs.

—Protingai padarei,—pa
stebėjo ponas.

—Protingai, bet ne labai. 
Grįždamas, užsukau į smuk
lę. Truputį įsigėriau. Namo 
parjodamas, išbarsčiau.

—Tas blogai.
—Blogai, bet ne visai. 

Mat, ne visus išbarsčiau. Li
kusius darže pasėjau ir ge
rai užderėjo.

—Reiškia, nuostolių netu
rėjai.

—Kur tau! Vieną dieną 
sulindo kaimyno kiaulės ir 
visą pasėlį sunaikino.

—Didelė skriauda!
—Didelė, bet ne labai. Su

pykęs sučiupau kuolą ir vi
sas kiaules išmušinėjau. 
Kumpių ir dešrų pasidariau.

—Vadinas skriauda išsi
lygino ?

—Išsilygino, bet ne visai. 
Baltraus šuo įlindo į kama
rą pro langą ir visas dešras 
išvilko.

—Vėl nelaimė!
—Nelaimė, bet ne didelė. 

į Patykojęs užmušiau Balt
raus šunį. Ir kokius kaili
nius žmonai pasiūdinau iš 
šuns kailio!

—Tuo būdu, reikalas pa
sitaisė.

—Pasitaisė, bet ne visai. 
Kartą sutiko žmoną Balt
rus. Jis pažino šuns kailį ir 
kailinius atėmė.

—Čia jau blogiau!
—Blogai bet ne visai. Bal

trų pašaukiau į teismą. By
la išlošiau.

—Vadinas, laimėjai.
—Laimėjau, bet ne visai. 

Mat, teisėjui, kad bylą iš
spręstų mano naudai, da
viau karvę.

—Čia jau prakišai: už 
kailinius karvę! Tas per
daug!

Perdaug, bet ne labai. 
Karvė buvo nesveika, ir pas 
teisėją greit nugaišo.

(Surankiota)

Ukmergėje atidaryta nau
joviška gimnazija, pavadin
ta A. Smetonos vardu.

Istanbul, Turkija. — Svei
ksta Turkijos prezidentas 
Kemal Ataturk.
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A Suggestion For Choruses TWICE A WEEK

Ernest C. Duben..
E CANNOT present plays and 

operettas without incessant 
rehearsing of actors and the ini
tial outlay of monies for instruct
ors, royalties, and costumes. Not 
heeding the business woes (charg
ing that up to wear and tear in the 
personal ledger of life) we find 
that the greatest bit of expense is 
that which 
formance.

But, here we find the lump in 
the throat, each city’s Lithuanians 
find one night is sufficient for all 
to see the performance. In other 
words, we haven’t get enough Lith
uanians interested to attend.

More Cultural Interest

the

Too

proceeds the actual per-

Few Productions

our Lithuanians 
larger audiences 

two or three
However, this

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

fcDUCATION-STORIES

in the capacity of some 
in both our

Speaking
experience
Lithuanian’ dramatics and 
a business committeeman, 

that to both parties 
a long 

or operetta is

previous 
amateur 
that of 
I find 
single performance ot 
hearsed play 
tremely displeasing.

The actor finds that he has spent 
many weeks at tedious and exact
ing labor only to have the work 
of weeks summarized in a few hours 
on some stage. Therefore, he wish
es to perform a few more times 
and thus offset the unpleasant re
hearsals with a few more perform
ances before an appreciative and 
often complimentative audience. 
The business manager finds that 
nearly all of the organization’s mo
ney was sunk in the initial outlay 
for instruction and costumes. The 
hiring of the theatre and props usu
ally is a minor item and if a few 
more performances would go on the 
minor amount of “shekels” for the 
hall is settled as the business mana
ger feels that on the succeeding per
formances, without the expense of 
the initial rehearsal outlay, he can 
easily make a few more dollars for 
the organization’s tinbox.

one
re- 
ex-

The remedy probably lies in 
fact that we must cultivate a great
er interest amongst 
and thereby create 
and the probable 
night performances.
problem would need a great many 
years to operate and the eventual 
displacement of a large amount of 
energy. Also, theoretically speak
ing, by the time the plan became 
operative, we would find that our 
Lithuanian population was rapidly 
dwindling; dwindling because the 
oldsters would be departing for the 
happy hunting grounds, and without 
any new emmigrants from Lithua
nia our youth of today would ultim
ately Americanize.

This brings us to perceive that, 
some different plan is needed. With 
this in mind I humbly present a 
plan which could promptly solve the 
problem of securing larger audi
ences.

that the aud- 
see the
city of

per- 
the

say that the

would 
event- 
Phila- 
whilst

to Philadelphia 
Brooklyn and then Philadel- 
completes by going to Shenan- 
and Brooklyn. Thus, each city 
three different operettas with

• Ernie Duben’s article on Lith
uanian dramatic groups brings to 
our minds a novel idea. What arc 
the possibilities of presenting “Wait
ing for Lefty”—in Lithuanian? Our 
dramatic groups have been sterile 
and devoid of novelty: none have 
attempted to use a living-newspaper 
or epic theatre style. Lith-Ameri- 
can culture cannot exist for long 
if we are tied down to the con
ventional run three-act dramas and 
do not try to use more effective 
production methods. This is 1938, 
dramatists, use its methods . . .

•The LDS National Youth Com
mittee is working on pamphlets 
that should go far to show how 
better social, recreational and dra
matic activity can be carried on 
in branches. Watch for them . . .

•Once in a while we bear the 
brunt of some ideas and let them 
fall, but this time we will be pass
ing them on to you. Lithuanians 
have many representatives in the 
cultural and athletic fields. We fol
low the activities of the athletes in 
our newspapers, but what about the 
numerous artists and cartoonists 
such as John Gresh, V. Bazilauskas, 
I. Banesevich, Al 1’ross and F. Wit- 
kus? There are probably many 
more and the Lithuanian Art 
League, the LDS Builders or the 
Brooklyn Aido Chorus could easily 
sponsor an exhibition of paintings 
by Lith-American artists at which 
lectures on various aspects of cult
ure could be given . . . We hope 
that Tony Sineus and P. Pakalniš
kis bring this idea up at the meet
ings of the Aido Chorus and 
League respectively . . .

•It is bruited about that 
wanderings of Anthony Linkus,
cretary of the Lith A. L. P. branch, 
may be drastically curtailed in the 
near future when he will be tied 
to the nemesis of all men — the 
proverbial “ball and chain” . . .

•You may have heard of sport 
olympiads but a Song Olympiad 
may be news to you. Plans are 
afoot in the LMS Executive Com
mittee to hold one in New York 
during the World’s Fair. Some
thing to look* forward to . . .

•John Orman is picking Ford
ham to beat Pitt out of pure lo
yalty because there are more LDS 
members on the team.
better "system”
current Football Contest.
close your eyes and drop a pencil 
ten times on the coupon. Tom 
Yermal tells us that the metropoli
tan “experts” generally average 8 
correct out of 15 guesses. Our 
“system” has the law of averages 
on our side! »

•Al Rogers, Newark Lithuanian 
youth, has just returned after 
spending 14 months in Spain. Fol
lowing him will be the other Lith- 
Amerieans 
to return, 
teers for 
ing after 
slowly being closed . . .

•You may have seen those ci
garette ads captioned: “Double 
Your Enjoyment!’ Underneath the 
caption is a double picture of a 
pretty lass. Well, maybe there is 
something in the saying . . .

Cooperation Exchange
The plan could function most eas

ily with the cooperation of two or 
three groups of different cities. The 
important part is that the cities be 
of a distance apart so 
ience of one cannot 
formance in another 
cooperative plan.

For example—let’s
Brooklyn Chorus learned the Ope
retta X, the Philadelphia Chorus 
the Operetta Y and Shenandoah the 
Operetta Z. The choruses 
play their own cities. Then 
ually Brooklyn would visit 
delphia and Shenandoah, 
Shenandoah went 
and 
phi a 
doah 
sees
three different choruses.

The hall would be hired by the 
chorus and all the profits, would 
be kept by the home chorus whilst 
the visiting group was paid for 
their traveling expenses only. This 
way the audiences would be stim
ulated to attend, and our problem 
of more performances 
solved with a greater 
all.

In writing the above I
the name of the cities at random 
and thereby I don’t actually sug
gest these cities. Perhaps it would 
even be easier for only two cho- i 
ruses to cooperate and exchange 
services. Good combinations could 
be Worcester and So. Boston, Hart
ford and Norwood, Waterbury and 
Gardner, or any other combina
tions possible.

would be 
profit for

just chose

Awaken Activity!

Something has to be 
to awaken our cultural activi- 
If eventually many readers 

that such a plan is workable 
endorse it, then it should be

ENGLISH PART

PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

FRIDAY

Wrong Type of Training Cited at Social Parley;

b
THE MAILED FIST THAT CAN CRUSH THE FASCIST AXIS

But Just Where Are the Jobs?

at least 
a confer- 
the Hotel

the New

Two Bands n 
Two Halls Hired for 
LinDenS Dance

Chatter on 
Sports

by Tdm Yermal

Tsk! Tsk! Dean 
Displays Literary 
Likes and Dislikes

Agencies that are concerned with 
seeking industrial jobs for unem
ployed youth are facing 
two snags, speakers told 
ence of social workers at 
Pierre.

Miss Helen Harris of
York division of the National Youth 
Administration said one of these 
whs that the number of available 
jo^bs had been diminishing consist
ently as related to the number of 
applicants, especially in New York 
City.

(The other snag, Miss Harris and 
other speaker: 
between the t__  „ „
people are getting and the type of 
jobs open.

Miss Harris cited clerical jobs, 
which offer openings to only 8 per 
cent in contrast to the 42 per cent 
who have been trained to fill them, 
according to NYA records.

Only 13 per cent, she added, have 
been trained for the trades, in 
which the most opportunities exist, 
and only 6 per cent have 
cated for the professions, 
vocated intensive study of 
of employment as related

Miss Sarah M. Sturtevant 
Teachers College also declared that 
too little attention had been paid 
to the type of workers the world 
needs and too much to what the in
dividual student wanted in the way 
of schooling. In an era when posi
tions are comparatively rare, she 
declared, “it is appalling how often 
people .for whom jobs are actually 
found fail to hold* them because of 
lack of capacity.”

At the afternoon session, presided 
over by Mrs. Mary K. Simkovich 
of Greenwich Housb, Sanford Bates

quoted statistics from one division 
of a Maryland survey made under 
auspices of the American Youth 
Commission to learn what youth 
thinks of its own situation. Of 
more than 6,000 boys and girls que
ried, he said 48 per cent believed 
their communities 
additional 
and 12 per 
recreation, 
restrictions

should provide 
recreational facilities, 
cent wanted supervised 

10 per cent favored 
on the sale of liquor.

r

I

The

•s declared, is the gap 
type of training young

Lowell Chorus Gves 
Ghosts a Dance

Special to Fun Lovers!
Has anyone told you yet? Has 

sold you a ticket to the 
Balso Chorus 

What? Yes? 
fine! Oh, sure,

Halloween 
Fivef 

everyone’s

w

been edu-
She ad- 

the fields 
to youth, 

of

anyone 
Lowell 
Party ? 
That’s
going there!

Uh-huh, it’s going to 
Club—338 Central Street, 
Saturday, October 29. 
ing,” it’s going to be 
The admission is 15c. 
tainment Committee

be at the 
Lowell, 
“spook- 
of fun!

No 
lots
The Enter- 

said they’re
having a Ghost Room, a Ghost 
Elimination Dance, A Fortune-Tell
ing Hop, A Pumpkin Dance ir taip 
toliau. Ooops, I spilled part of the 
secrets! 
anyhoo! 
friends ?
come! And bring the “old lady and 
the old man,” too. They’ll get a 
kick 
don’t 
most

By 
being 
returning from Spain.
SERIOUSLY:—

The Lowell Balso Chorus has 
started its winter season. Rehears
als began Sunday with an enthus
iastic bunch present. Plans are fee

ling started for a gala Concert by 
the Chorus this winter so be sure’ 
and come to the next practice on 
Sunday, October 30, at one o’clock, 
at the Club. Our teacher is having 
some really “interesting” arrange
ments , to sing that will be nice 

,and different. And we want to see 
you there, too.

See you “awl” Saturday and then 
Sunday. “Hepzibah.”

i’ll get it, but it’s true, 
You’re bringing your 
Sure, they’re very wel-

out of it. And Lawrence, 
forget we have attended ai- 
100% several of your affairs, 
the way, this little affair is 
run to help the “fellows’*

giantSOUTH BOSTON, Mass. 
LinDenS’ Dance Committee of So. 
Boston is literally “going to town” 
in advance sale of tickets for the 
first large scale entertainment to 
be offered by an LDS branch in 
this state in many a moon. Some 
400 tickets have already been dis
tributed for the November 19 af
fair and they are going faster than 
those proverbial “hot cakes.”

A crowd of some 500 is expected 
to attend as invitations have been 
sent to many organizations in 
Mass, and many of the LDS 
branches of this state have pur
chased tickets. Two halls have 
been booked to accommodate the 
large crowd expected and the two 
orchestras engaged to tickle the 
toes of those present arc Al Ste
phens and Paul Peter’s Collegians 
(the latter under the direction of 
our very active LDSer Peter Ruplė
nas).

All “jitterbugs” and straight mu
sic fans will be assured of a very 
enjoyable evening. LDS members 
from any branch west of the Mis
sissippi will be our honored guests. 
Watch the next issue for addition
al information.

—Dance Committeeman.

Then

College Dean who had 
criticized and occasional- 
student publications for The Modem

DictionaryIt seems that 
quite a writer 

the yeai’ of 1934 
of work called

Eddie Hogan (Yuskas), 
Li th neavy out of Waterbury, 
Conn., who just a year ago ap
peared to be heading for a crack 
at the title, is through with box
ing forever. A corking prospect, 
Hogan ran up a string of 21 vic
tories, but was nursed along too 
slowly until it was too late.
after a crushing kayo defeat at the 
hands of Buddy Baer, Hogan lost 
all interest in the game. He is now 
making his home in. California'. . .

—o—/ f ■
The Brooklyn Dodgers football 

team is working overtime in order 
to prepare a proper defence against 
Anvil Andy Farkas and Slinging 
Sammy Baugh of the Washington 
Redskins whom they meet at Eb- 
bets Field this Sunday. Farkas, 
a Lith, and Baugh are the spark
plugs of their team which is in 
first place in the Eastern Division...

Henry Armstrong,' light and wel
terweight champion, is coming 
along in fine style in his prepara
tion for the defense of his welter 
crown against Ceferino Garcia on 
Nov. 2 at the Garden, Henry will 
be spotting the Filipino about. 10 
lbs., but does not seem to be wor
ried about this handicap ; . .

—o—
Though wo haven’t given you 

football fans much time to send in 
your
contest, 
one of 
ly. We 
luck.

■oeen quite a 1 
passage about

Once upon a time there was— 
and is—a 
frequently 
ly banned 
obscenity.

Now that isn’t all.
Dean Moore was 
himself. Back in 
he wrote a piece 
“Mexican Love.”

If seems to have 
book. There was a 
a nude women lying on a bed of 
black velvet. And there were chap
ter titles of a very interesting na
ture, to wit: “A Siren’s Boudoir,” 
“Lovers in the Park,” “The Price of 
a Husband” and “A Mistress Dis
satisfied.”

Students Review Book

Well, noth- 
The Rcport- 
of the eve- 
College, dis- 
published a

their 
from 
effi- 
least

S'

Sietyno to Present 
Operetta Review

PER DIEMS . . . Employees who 
work by the day and are paid 
day wage rates. Used chiefly in 
the mercantile industry.

PIECEWORK . . . Work paid for 
by the piece or unit of production 
instead of the time employed. Piece- 
rate payment is frequently based 
on the output of a group or squad 
of workers who may be unable to 
calculate accurately what 
compensation should be. Far 
tending to reward the most 
cient workers and penalize the
efficient, piece wages farther the 
speed-up and as the speed-up is in
creased, the rates of pay are pro
portionately lowered. Only when 
the speed of the work is outside 
the control of the operator, and; 
when effective shop organization se-' 
cures the workers the result of his 
greater intensity, can any advant
age be achieved through this type 
of work.

PROVOCATEUR . 
provocateur. From 
meaning one who is 

He might be 
by the management to pro- 
premature strike action that 
quickly be defeated and then 
as a drawback to future 

Then, during the

Sietyno Chorus of Newark is go
ing to give a concert in the form 
of an operetta review. The program 
will consist of excerpts from six dif- 

j ferent operettas presented in the 
past years.

If you wish to stroll down me
mory lane with us, come to the 
newly decorated St. George’s Hall, 
180 New York Ave., Newark, N. J., 
on Saturday, October 29th, at 8 
p. m. A. S.

And what about it? 
ing much, except that 
er, official newspaper 
ning session of City 
covered the book and 
review of it.

The„ reporter told all about the 
dean’s personal literary efforts be
cause, after all, the dean banned 
the 'April Fool issue of The Ticker, 
the City College weekly, in 1934; 
contending that it was obscene, and 
he also stopped the sale of the City 
College Monthly last March assort
ing that it was “scurrilous, 
gentlemanly and uncouth.”

“I’m getting sick and tired of 
sacred freedom of the press,”
dean said, when he put the silencer 
on The Ticker in 1934.

Football Contest Now on Way un

Art

Equality for America

campus.

go!

THIS is it
who are in Span waiting 
A heroic page of volun- 

liberty, who are return- 
a struggle well done, is

It is estimated that every second 
family in the country has a dog.

this 
col- 
the 

who

there are 
consist of

proportion 
less dogs 

the United

the 
the

holds 
good deal

i

oi' herself.
one coupon to a customer, 
whole family and club can 
Entries may come in by

The tail of a comet always points 
away from the sun.

U. 
to 
to 
to

But don’t follow our predictions 
as we are definitely not experts!

There. are believed to be about 
120,000 comets associated with the 
solar system.

. . Or agent 
the French, 

hired to pro- 
an individual

OCT. 29 AND 30

Muncie, Indiana, in 
to its population has 
than any other city in 
States.

These are the games for 
week’s football contest. Seven 
lege and three pro games are 
hurdle this week-end. The one 
has the highest batting average in
selecting winners will be a winner

these masses 
of mystery.

about 1,-000
small part

A dog has three eyelids — the 
third, an inner lid with which all 
animals are provided for “super
protection.”

Pro Games
Green Bay........  Cleveland.....
Detroit................  Chicago.......
Washington........  Brooklyn......

voke.
paid
mote
could
serve
strike action.
strike, he may be directed to ini
tiate violence. Or he might be

selections to our new-born 
we do hope each and every 
you responds wholehearted- 
also wish you the best of

the
se-

structure. It is not a solid

We have a 
of winning the 

Simply

to a pro
6 OR two^and that 

wrestling

All suggestions are open to crit
icism and I heartily invito all to 
participate, 
done 
ties, 
feel 
and
fitting and proper that we awaken 
that august and regal body, the 
Central Executive Committee of the 
LMS and have them work toward 
the cooperation of all interested 
units.

Ever willing to experiment—that’s us. Copping a feather 
from the laurel wreath of the “Vilnis English Section” we are 
trying to inaugurate a new wrinkle just to see how many foot
ball fans there are among the Lith-American youth. There 
should be many, considering that there are so many Lithuanian 
football stars.

There’s no catch or string 
it, you don’t have to 
coupons every day and 
cents to Dorothy Dix. 
a push-over. Pick the 
and win. your pick. No scores 
are necessary, simply place a 
check by the team you think 
will win. If you think it will be 
a tie, say so.

If you are out of town and 
win a ticket to a game in New 
York which you can’t attend, 
there’s no law against you ask
ing that the ticket be given to 
a friend. Fer a time the Brook
lyn entrants will have the edge 
over the out-of-towners, but 
this will soon be corrected. Any 
questions? Any suggestions? 
Let’s have them and let’s

to 
48 
93 
all

clip
send
It’s

winners

a---------
himself

Only 
but the 
join in. 
letter, postcard or by simply hand
ing it over to the Contest Editor. 
Entries must not bo post-dated lat- 

, er than 11 a. m. Saturday morn
ing. Those handed in personally 
must be on the editor’s desk at 
11 a. mA Saturday. Mail coupons 

: to Tom Yermal, Contest Editor, 
LYS, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.

The prizes? Oh yes! Your choice: 
Two grandstand tickets 
football game November 
ringside tickets to a 
match November 5.

Our selections for the College 
Games arc: Pitt to beat Fordham, 
Notre Dame over Army, Harvard to 
clip Princeton, Columbia to defeat 
Cornell, Holy Cross to best Col
gate, Penna, to swamp Navy 
and Ohio State to take N. Y. 
For the Pros we like: Cleveland 
overcome Green Bay, Chicago 
outscore Detroit and Washington 
walk over Brooklyn.’

He Says It’s Good
The dean mis calm about 'the be

lated review of “Mexican Love.”
He said an instructor who had re

ceived a 1 severe reprimand proba
bly inspired the review and de
clared: “There’s nothing wrong with 
the book. Matter of fact, it’s on 
Metro-Goldwyn-Mayer’s preferred 
list!” .

paid to talk, union in an anti-union 
shop to spot the genuine trade uni
onists among the workers. Fre
quently, the provocateur has been 
hired to be an enthusiast before a 
possible strike so that he may be 
in a position to lead a back-to-work 
movement during the strike.

IOWA CITY, Iowa.—Police Chief 
W. H. Bender said’ that the steal
ing of stop and go signs in this 
university 
The chief 
dents at

Halloween Party by 
Newark Lodestars

town must be stopped, 
said he suspected stu- 

the University of Iowa 
his suspicions increased 
discovered one. of the 

a fraternity house. He

Pittsburgh...:. 
Notre Dame 
Columbia.....
Princeton......
Penn.............
Holy Cross.. 
N. Y. U. ..

College Games 
Fordham......

A) my..........
Cornell.....
Harvard......
Navy...........
Colgate.......
Ohio State

when he
signs in
has warned students to return the 
signs or else policemen will sqarch 
every fraternity and sorority house 
on the

All members and friends of the 
Newark Lodestars are invited to 
the Halloween party to be held in 
Jamison’s barn at 128 Roosevelt 
Avenue, Livingston, on Sunday, Oc
tober 30th, at 3 p. m.

Wear your old clothes and come 
prepared to have a grand hilari
ous time—at your own risk.

Committee.

'rhe head of a comet has a pe
culiar
body like the planets, but is ah 
aggregation of very small bodies. 
It is a clump of meteors with a 
total diameter between 150 and 750 
miles. What 
together is a

Of comets 
known. They 
icles very thinly distributed; when 
they get near to the sun, they 
develop a “tail” which consists of 
gas driven out by the heat of the Į Most comets return to the sun 
sun. after a period of years.

The declaration of Independence says: “All men are created equal.
The Founding Fathers did not make any “yes . . . but” reservations. 

They did not add . . . “except Negroes” or “except Jews” or “except the 
children of immigrants.”

But many of our generation today are victimized by un-American dis- 
crimination because of their nationality, color, religion, or race.

Young Negroes are hit the hardest. Most jobs are closed to them, ir
respective of’th6ir ability or talent. They have to live irt special sections 
of the cities, where rents are higher and houses poorer. There are few
er hospitals, fewer schools and teachers, fewer parks and playgrounds. 
They get paid lower wages—and employers use their low wages to pull 
down the wages of our whole generation.

Other young people are also victimized by un-American discrimination. 
Anti-semitism closes many doors of opportunity on Jewish young people. 
Many big businesses refuse to employ Catholic young people. Young1 
Italians, Slavs, and many other national groups find themselves discrinv- 
inated against as second-genbration Americans. \

This is not the America the Founding Fathers planned. To bring to lift*, 
their ideals for our generation, we need State laws to provide:—

Jobs for Negro youth. Full and .equal rights for Negro youth.
Force public utilities, bus companies, and all firms holding city or state 

franchises to stop all discrimination in hiring and promotion, through an 
amendment to the Civil Rights Law.

Prevent any company from getting a city or state contract or order 
if it discriminates in any way against any race or nationality in its hir
ing or promotion.

Health Should Not Be the Privilege of Wealth Alone
The future of our country, as well as our own future and well-being, 

depends on our being healthy. The circumstances in which we live—poor 
housing, inadequate facilities for sport and recreation, unhealthy work
ing conditions—and the low level of income which prevent many of us 
from having the proper kinds of food—al! lie at the root of the health 
problem of our generation.

By carrying out the planks in this program, a basis can be laid for 
a healthier future.
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Upton Sinclair.
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» (Tąsa)
Visas reikalas darėsi juo skaudesnių, žinant, kad 

keletas artimų pažįstamų taip nuoširdžiai stengėsi jiems 
prigelbėti. Duokim sau, senis ponas Jokūbas, davė pen
kis dolerius, o vargiai kam buvo žinoma, kad jis ką 
tik buvo užtraukęs paskolą dviejų šimtų dolerių sumoje 
ant savo valgomųjų daiktų krautuvės, kad užmokėti už 
kelis mėnesius užsivilkusia nuoma. Arba sudžiūvusi se
nutė, ponia Anelė, našlė su trejetu vaikų, reumatizmo 
kankinama, kuri užsilaiko iš apskalbimo Halsted gatvės 
biznierių ir tiek mažai už darbą gauna, kad skaudu 
kitiems pasakyti. Ji atidavė savo višteles, kurias per 
daugelį mėnesių augino. Turėjo astuonias ir laikė už
tverusi ant kiemelio palei duris. Josios vaikai per dienas 
rausdavo netolimajam miesto sąšlavyne, j ieškodami viš
telėms maisto, o tarpais, kada rinkikų būdavo per daug 
ir jie pradėdavo varžytis, ji nuėjusi dabodavo, kad kiti 
toki pat skurdžiai neatimtų, ką jos vaikai yra prisirin
kę. Taigi, sunku ir pasakyti, kaip tosios vištelės buvo 
branginamos ponui Juknienei, tiek rūpesčio dėl jų padė
jus. Ji dabojo jas dieną ir naktį. Vieną jau seniau jai 
pavogė ir nuolatos kas nors vis bandė prie vištų dasi- 
gąuti, o jeigu taip uoliai jas reikėjo saugoti, tad galite 
numanyti, koks buvo pasišventimas iš jos pusės, kai ji 
atidavė čia savo višteles. O tai vis kaipo atsidėkavoji- 
mas už tai, kad teta Elzbieta paskolino jai kartą pinigų, 
kuriais ji galėjo užsimokėti randą ir likti iš namų ne
išmesta.

Aplink aimanuojančius kas kart vis rinkosi daugiau 
pažįstamų. Kiti tik dėl to artyn prislinko, kad nugirsti, 
apie ką kalbama, ir tai vis dažnai buvo patys kalčiau- 
sieji, kas besikalbančius labai pykino. Gabaus prisiartino 
ir Jurgis, kurį kas ten pavadino ir jam visi pasiskun
dimai tapo • atkartoti. Jis klausė susiraukęs, bet tylėda
mas, tik tarpais kokis tai žėrėjimas pasirodydavo jo aky
se ir jis pervesdavo akimis salę. Gal būt jam ir labai no- 

. rėjosi išbandyti savo kumštis ant kaikurių, bet, mato
mai, jis apsižiūrėjo, jog tas mažai ką gero padarytų. 
Sąskaitos nei kiek nesumažės, jeigu vieną ar kitą išmesi 
vien tik ką skandalas pasidarytų, o Jurgis to labai ne
norėjo; jis tik geidė prasišalinti su Ona, pasitikėdamas 
kad reikalai eis savo keliu. Taigi jis nuleido rankas 
ir lėtai ištarė: “Dabar jau po visko ir neužsimoka verkti, 
tetule Elzbieta.” Tuomet jis pažvelgė į tą pusę, kur sto- 

, vėjo nusiminusi Ona. “Mažyte”—ištarė'jis tykiu balsu— 
“nesirūnink, tai nieko mums negiliuos. Mes vis kaip 
nors išmokėsime. Aš sunkiau dirbsiu.” Jis visados taip 
sakvdavo ir Ona buvo pripratusi prie to, kaipo išeigos 
punkto visokiuose sunkumuose—“Aš sunkiau dirbsiu.” 
Jis taip pasakė dar Lietuvoje, kada vienas valdininkas 
paėmė jo pasnortą, o kitas suėmė jį už tai, kad jis pas- 
porto neturėjo, o paskui abu pasidalino pusiau, kiek 
pasisekė iš jo išlupti. Jis taip sakė New Yorke, kada 
dailiai mokas kalbėti agentas pasiėmė juos į savo globą, 

, o paskui tiek iš jų už viską nulupo, kad jei dar ilgiau 
nas jį būtų pabuvę, vargiai būtų galėję toliau važiuoti. 
Dabar iis pasakė tą pati trečiu kartu ir Ona lengviau 
atsikvėpė: smagus juk dalykas turėti vyrą, kaip suau
gusi moteriškė, vyra, kuris gali išspręsti visokias prob
lemas, kuris toks didelis ir stiprus.

Sebastijonėliui liovusis verkti, orkestrą pradėjo 
griežti ir pertrauktoji ceremonija prasidėjo iš naujo. 
Bet jau visai mažai- žmonių buvo likę šokti su nuotaka, 
tad rinkimas pinigu greitai pasibaigė ir prasidėjo įvai
rūs maišvti šokiai. Tai jau buvo po vidurnakties ir viskas 

t išrodė kitaip, negu iš vakaro: šokikai apsunkę, pailsę, 
daugelis iš ju gana smarkiai gėrė, taigi ir gerai buvo 
prisiragavę. Jie šoka nuobodžiai aplink ir aplink; vyrai 
apkabina moteris standžiai, bet jiedu taip šoka kokią 
pusę valandos, viens kito veido nepamatę. Kaikurios po
ros jau visai neturi noro šokti ir sėdi kampuose susika

lė binusios už rankų. Kiti vėl, kurie dar daugiau gėrė, 
goglinėja po salę, atsimušdami visur; kaikurie iš tų 
vaikščioja būreliais po du ir tris, kiekvienas būrelis dai
nuodamas kitą dainą. Iš jaunesniųjų kiti jau klupinėja. 
laikydamiesi viens už kito, tarpais net pro ašaras ka 
tai pasakoja viens kitam; kaikurie pradeda ginčytis už 
kokį nors menkniekį ir šoka viens kitam į akis, taip 
kad juos reikia perskirti. Tada ir sutukęs policistas 
pagaliau prabunda ir pasmagina savo buožę. Jam ir 
labai reikia suktis, nes tos, antrą valandą ryto praside
dančios peštynės, jeigu tik jų greit neapmalšinsi, prasi
plečia kaip gaisras miške, taip, kad iš policijos nuovados 

' reikia visą rezervą pašaukti. Viskas ką jam reikia da
ryti, tai kiekvienam susipešusiam suduoti per galvą 
kurią jis mato prieš save pirmiau, negu ten tiek būna 
galvų, kad jau į jokią nebegalima suduoti.

Tą vakarą jokių muštynių nebuvo, gal todėl, kad 
pats Jurgis prižiūrėjo daugiau ir už policistą. Jurgis 
gere tą vakarą gana dikčiai, kaip ir kiekvienas prie 
tokių pat apystovų gerokai išgertų, bet jis buvo pajėgus 
vyras ir ne taip greit užsitraukia. Kartą, rodos, buve 
pradėję tąsytis, o priežastimi buvo Marė Berčinskaitė 

■ Dagirdusi, jogei du vyru, gana smarkiai besibaladojan
čiu po sale, nieko tą vakarą nemokėjo, ji, nieko nelauk
dama, stačiai ant jų ir užpuolė; žinoma, juos perskyrė, 
bet tųjų apikaklės pasiliko josios rankose. Policistas

! buvo linkęs labiau jos pusę palaikyti, taigi ir Marė ne
buvo lauk išmesta.

Tokiems atsitikimams įvykus, salėje viskas apsis
toja neilgiau kai penkiom minutėm. Muzikantai be 
pasigailėjimo vėl užtraukia kokią melodiją ir šokikai 
leidžiasi aplink. Jau trečia valanda rytmečio ir visi 
yra prašokę visą savo linksmumą ir stiprumą, ypač tiek 
be paliovos geriant, tačiaus rodosi, jogei nei viens iš 
jų neturi pajėgos liautis šokęs. Lygiai septyniose tą pir
madienio rytą jie visi turės būti savo vietose Durham’o, 
Brown’o ar Jones’o skerdyklose, kiekvienas darbinėse 
drapanose. Jeigu nors vienas pasivėluos minutą, jam 
mokestį numuš už visą valandą, jeigu gi pasivėluotų 
kiek daugiau, jis labai greit gali rasti blėkinį ženklą 
su jo numeriu apsuktą kita puse, o tas nusiųs jį prie 
minios alkanųjų, ką laukia pas skerdyklų vartus, kas 
rytas nuo šešių iki kone pusei devynių. Kiekvienas turi 
griežtai prisitaikyti prie tojo padavadijimo, net ir Onytė, 
kuri buvo meldusi paliuosuoti ją vienai dienai po jos 
vestuvių (žinoma, už tk dieną ji mokėt negautų), bet ir 
to jai nepavelijo. Kuomet randasi tokios minios trokš
tančių ką nors veikti, jie negali leisti savo darbininkams 
dykauti ir trukdyti darbą.

Rodėsi, kad Onytė apalps. Nuo tokio dvoko salėje 
ji buvo pusiau apkvaitusi. Ji pati neėmė nei lašo į burną, 
bet visi kiti tiesiog dvokia alkoholiu, kaip lempos kero
simi; kaikurie užmigusieji kedėse, arba tiesiog sudri
busieji ant grindų, taip dvokia, kad prie jų nei prisiar
tinti negalima. Tarpais Jurgis pažiūri į ją nekantriai, 
bet dar žmonių yra gerokai ir jis laukia, nuolatos žiū
rėdamas j duris, kadangi ketino atvažiuoti karieta ir 
nuvežti juodu namon. Karieta nepasirodo. Jurgiui nusi
bosta laukti ir jis prieina prie nublankusios ir dreban
čios Onos, apsupa šaliku ir savo švarku. Jie gyvena 
tik dviejų tarpgatvių atstume, tad eis pėsti namo.

Jiedu nesirūpina atsisveikinti, nes šokėjai jų nemato, 
o visi vaikai ir daugelis senųjų sumigę iš nuilsimo. Dėdė 
Antanas miega, taip pat ir abu Šedvilai, vyras ir žmona. 
Teta Elzbieta-ir Marė garsiai aimanuoja, o šiaip aplink 
tyki naktis ir žvaigždės rytuose jau pradeda silpniau 
žibėti. Jurgis, netaręs nei žodžio, paima Oną į savo 
rankas ir išeina namon. Ji priglaudžia galvą prie jo pe
ties dejuodama. Kada jis pasiekia namus, negali pasa
kyti ar Ona apsvaigusi ar susnūdusi, bet kai, laikyda
mas ją viena ranka, o su kita bandė atrakinti duris, 
pamatė, kad ji atidarė akis.

“Tu neisi rytoj dirbti, mažyte”, sako jis jai tykiai 
lipant aukštyn trepeliais, bet ji nustveria jo ranką išsi
gandusi: “O ne! ne! Kaip tai ‘galima! Tai sunaikins 
mus!”

Bet jis jai atsako: “Palik tą viską man; palik man. 
Aš uždirbsiu daugiau pinigų—aš sunkiau dirbsiu.”

SKYRIUS II.
JURGIS nepaisančiai kalbėjo apie darbą, kadangi jis 
buvo jaunas. Kiti jam pasakodavo atsitikimus, kad Chica- 
gos stokjarduose žmonės tiesiog krinta nuo darbo, ir 
kas jiems vėliau atsitinka—pasakojimai, nuo kurių net 
plaukai ant galvos gali pasistoti. Bet Jurgis vien tik 
juokdavosi. Jis išbuvo ten dar tik kelis mėnesius ir buvo 
jaunas, o apart to milžinas. Jame buvo per daug svei
katos ir jis nei suprasti nevaliojo, kaip tai jis negalėtų 
ištesėti. “Taip gali būti tokiems, kaip jūs”, jis sakydavo, 
“silpni, menkučiai vyrai, bet mano nugara plati, pajėgi.”

Jurgis buvo kaip vaikas, vaikas iš kaimo. Jis buvo 
tos rūšies vyru, kokius perdėtiniai gavę džiaugiasi, tokiu, 
kokių apgailestauja tie, kuriems nepasiseka gauti. Jeigu 
jį kur pasiųsdavo, jis tenai nueidavo tekinas. Jeigu jis 
nors valandėlę neturėdavo ko veikti, tai mindžikaudavo 
iš nekantrumo; jeigu dirbo eilėje su kitais, jam vis ro
dydavosi, kad kiti per daug lėtai kruta, ir jį greitai 
galima buvo išskirti iš kitų, matant tą jo nekantrumą, 
tą gyvumą. Antrą dieną po atvažiavimo į Chicagą, jis 
nestovėjo nei pusės valandos pas Brown’o skerdyklos 
vartus; greit viens iš viršininkų jį pamojo. Tuo'jis labai 
didžiavosi, ir tuo labiau juokdavosi iš tų, kuriems viskas 
taip blogai išrodo. Veltui kas stengdavosi jam pasakoti, 
kad toje pat žmonių minioj, iš kurios jį pasirinko, ran
dasi vyrų, kurie stovėjo ten mėnesį—taip, keletą mėnesių 
ir jų į darbą nepaima. “Taip,” jis atsakydavo, “bet koki 
ten vyrai? Sunykę valkatos ar niekur netinkantieji, vy
rai, praleidę savo pinigus girtuokliaujant ir norintieji 
padirbėti vien tam, kad turėti vėl už ką gerti. Ar jūs 
norite man įšnekėti, kad su šitokiomis rankomis”—ir jis 
sugniauždavo savo kumščias ir pakratydavo jas ore taip, 
kad galėjote pamatyti jo raumenis,—“kad su šitokiomis 
rankomis man sviete prisieis badu numirti?”

“Dalykas tame”—atsakydavo jam, “kad tu pribuvai 
į čia iš svetimos šalies, ir tai iš šalies labai tolimos ir 
mažai dar patyręs.” Ir tas buvo teisybė, kadangi Jurgis 
mažai buvo didesniuose miestuose, o dideliųjų dar buvo 
visai nematęs, kol nepasirįžo leistis į platųjį pasaulį lai
mės jieškoti, kad per tai įgyti Oną. Jo tėvas, kaip ir 
tėvo tėvas bei kiti protėviai, gyveno toje Lietuvos dalyje, 
vadinamoje Bieloviež, tarp karališkųjų girių. Tai buvo 
milžiniški plotai girių—daugiau kaip šimtas. tūkstančių 
margų, į kuriuos nuo seno didžiūnai suvažiuodavo me
džioti. Tarp girių nuo seno buvo apsigyvenę keletas 
ūkininkų; tarp tų ir Antanas Rutkus, kuris ir pats 
buvo tenai užaugęs ir savo vaikus užaugino, turint 
šešis margus išdirbto lauko. Apart Jurgio, jis turėjo 
dar kitą sūnų ir dukterį. Sūnų, dešimts metų atgal, 
paėmė į kariuomenę, išsiuntė kur tai toli į Maskoliją 
ir nuo to laiko nieko apie jį nebuvo girdėti. Duktė buvo 
jau ištekėjusi ir žentas nupirko vietą, kada senis Anta
nas pasirįžo su sūnumi į tolimą šalį iškeliauti.

(Bus daugiau)

Lenkija Protestuoja Prieš 
Nazių Armijos-Policijos 

Didinimą Danzigo Krašte
Danzig. — Nazių valdžia 

Danzige įsakė visiem vyram 
tarp 18 ir 25 metų amžiaus 
eit į kariškas mankštas 
Danzigo krašte ir verstinai 
tarnaut policijoj. Prieš tą 
įsakymą užprotestavo Len
kija.

Kalbama nazių policija 
tikrumoj yra jų armija. O 
jų policinės armijos stipri

nimas gręsia naujais siauri- 
nimais lenkų teisių tame 
krašte, kaip supranta Len
kija.

L. Blum Neisiąs į “Viduri- 
niai”-Dešinu Franc. M mis

terių Kabinetą
Paryžius. — Užginčijama, 

kad Francijos socialistų va
das L. Blum sutikęs įeit į 
perorganizuotą ministerių 
kabinetą, kurį premjeras 
Daladier norėtų sudaryt iš 
“vidurio” ir dešiniųjų par
tijų žmonių.

VAIKAS PADEGIOTOJAS
Newark, N. J. — Suimtas 

11 metų vaikas prisipažino, 
kad jis per mėnesį tris kar
tus padegė apartmentinį 
namą, num. 427 Fairmount 
Ave. Sąko, “norėjau matyt, 
kaip jis sudegs.”

New York. — Piliečių ap
klausinėjimai rodo, kad už 
gubernatorių dem. Lehma- 
ną daugiau balsuos negu už 
republikonų kandidatą į gu
bernatorius Dewey.

Padvigubinkite savo Pasitenkinimą

Cigaretu Kuris VISADOS ŠVIEŽUS
Copyright, P. Loiillard Company, 1935
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Vajus Gavimui 8 Mėnraščiui “’Laisvei”
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prašom j talką visus dienraščio “Laisves” skai
tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų.

• • •

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

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

Pinigines dovanos dalyvaujantiems Konteste 
gavimui naujų skaitytojų

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

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

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

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

• • •
Prašome Tuojau Užsiregistruoti

Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus privalo platinti dienraštį “Lais
vę.” Nes “Laisvės” platinimas yra labai svarbus apšvietos darbas. Tuojau 
užsiregistruokite kaipo kontestantąs ir tuojau pradėkite šį svarbų apšvietos 
darbą. Rašydami kontesto reikalu adresuokite:

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



/

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

1G8 GRAND STREET 
Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 8-7179

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, spalių 29 d., 
LDS kambariuose, 9',2 E 
Visi nariai dalyvaukite, 
naują knygą “Ūkanos.” 
neužsimokėję už

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

7:30 v. v. 
Center St. 

nes gausite 
Kurie dar

šiuos melus atei
kite ir užsimokėkite, taipgi atsives
kite ir naujų narių. (251-253)

■

kp., Gardner, Al ass.

3.47

10.00

Pa.

Pa.

30

13.80

22.40

iš viso $396.81

Jis

VOaz

FRANK DOMIKAITIS

“Laisves” NameBrooklyn417 Lorimer St.

4 GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

3
3

6.60
11.75

1.00
1.00

k p., Monongahela, Pa. 
Anson, Me.

$5.00
$10.00

A. Deikus, Chicago, Ill.
4-tas Suvažiavimas, Pittsburgh, Pa.
119 kp., Muskegan, 111.
48 kp., Baltimore, Md.
42 kp., Westville, Ill.

3.00
25.00

.75

6.35
2.75
5.00

.50

IIVI.IVĮIMMO

su lenkais užgrobti Lietuvą ir 
daug naujo pasakys. Dalyvau- 
skaitlingai. — Kom. (252-253)

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partijos Rankiotas 

įvyks 30 d. spalių, Olympia Parke. 
Programas prasidės 4 vai. vak. Kal
bės Otis Hood, kandidatas j guber-

PLYMOUTH, PA.
.Įvyks prakalbos, sekmadienį, 

d. spalių, Stravinskio Svet., 42 Fer
ry St. Kalbės D. M. Šolomskas. To
dėl visi lietuviai kviečiami dalyvau
ti, kalbėtojas aiškins kodėl Hitleris 
nori 
taip 
kite

LAWRENCE, MASS.
Sovietų Sąjungos trys krutamieji 

paveikslai bus rodomi Rusų Progre
syvių Svetainėje, 287 Irving ;Ave. 
“We Are From Kronstadt,” “Road 
To Life” ir “Soviet Elections to the 
New Congress.” Taigi Lawrence’io 
žmonėms gera proga pamatyti šiuos 
paveikslus. Įvyks sekmadienį, 30 d. 
spalių, 3 vai. po pietų. Įžanga 30c. 
Prašome visų skaitlingai dalyvauti.
— Kom. (252-253)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
ROCHESTER, N. Y.

LDS 11 kp. vakarienė įvyks šeš
tadienį, spalių 29 d. Gedemino Sv. 
Šokiai po vakarienės. Įžanga 50c.-- 
Komisija. (253-254)

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 
Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl visokiame klimate jis yra naudingesnis gerti, jis 

paakstina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatčsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyk lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co y Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKĖVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvėstant Gerkite Brocket’s Ale

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, spalių 29 d., Olympia 

Parke, vakare, įvyks Aido Choro 
Haloween Dancc-Šokiai. Čia gausite 
skanių gėrimų ir užkandžių. Prašo
me visus ateiti ir paremti chorą. 
Chdristai-Rengėjai. (252-253)

clTffside7 n7 j.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 30 ‘d., 1 vai. p. p. 
pas G. Stasiukaitį, 420 Morningside 
Ave. Visi nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime, gausite naują knygą 
“Ūkanos.” Tarsimos apie “Laisvės” 
vajų ir kitus svarbius dalykus. — 
Org. — G. S. (252-253)

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės Vaikų Mo

kykla atsidarys šeštadienį, spalių 29 
d., L. T. Namo mokyklos kambary
je.

Pamokos prasidės iš ryto 9:30 vai. 
ir tęsis iki 11:30 vai. ryto. Žiburė
lio Komitetas duoda veltui vaikams 
knygas skaitymui, paišelius ir po- 
pieros rašymui. Tėvai prašomi ra
ginti savo vaikučius eiti į lietuvišką 
mokyklą, žiburėlio atstovų raštinin
kas, A. Sauka. (252-254)

PenktacL, Spalių 28, 1938

Aukos Ispanijos
Demokratijai Ginti

Rumunija Darys Nuolaidžią 
Naziam Prekybos Sutartį
Bucharest, Rumunija. — 

Vokietijos atstovai už kele
to dienų pradės pasikalbėji
mus su Rumunijos valdžia 
dėlei prekybos sutarties. 
Naziam ypač reikia Rumu
nijos žibalo ir kviečių.

Rumunija taipgi prisibijo 
Hitlerio; todėl naziai tikisi 
naudingos sau sutarties su 
ja.

l

Sekamos*aukos buvo prisiųstos Lietuvos Komitetui Gelbėji
mui Ispanijos Demokratijos, nuo rugsėjo 9 iki spalių 19-tos, 
nuo draugų ir organizacijų : •

Per Wm. Gulbin, Forest City, Pa 
Per A. C. Abekieitę, Chicago, Ill. 
A. Dambrauskas, Girardville, Pa. 
Per J. J. Daujotas, E. St. Louis, Ill. 
ALDLD 53 
ALDLD 24 
ALDLD 60 
ALDLD 61
J. Shagovv,
LDS 77 kp., Denver, Col. 
Per J. Jaskevich, Hudson, Mass. 
Mot. Apšv. Kliubo, Minersville, Pa. 
Per F. J. Madison, Youngstown, Ohio 
Per W. Cherney, LDS 11 kp., Rochester N. Y. 
ALDLD 149 kp., Philadelphia, 
John Kūgis, Cochesett, Mass. 
Per A. Malin, Brooklyn, N. Y.
K. Grybas, Brooklyn, N. Y. 
J. Vaivada, Rochester, N. Y. 
Joseph Petrelio, Philadelphia, 
Per Wm. Cherney, Rochester, N. 
Per S. Paulenką, Lowell, Mass. 
Par J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. 
R. Barauskas, Rochester, N. Y. 
Per J. Novickas, Akron, Ohio 
Per 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS
L. Trakimavičius, Norwood, Mass. 
Philip Kunz, Brooklyn, N. Y. 
Marion Grozan, Cranford, N. J. 
Per Wm. Cherney, Rochester, N. Y. 
Wm. Deksnys, Stamford, Conn. 
C. Krigzdis, Worcester, Mass. 
ALDLD 17 kp., Shenandoah, Pa.
M. Severinas, Rochester, N. Y. 
Mike Bagdonas, NYC 
“Laisvę” Picnic, Harford, Conn. 
Thos Markei, Niagara Falls, N. Y. 
J. A. Jeromskis, So. Barre, Mass. 
Per J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 
ALDLD 9 apskr., Minersville, Pa. 
Per J. Blazonis, Lowell, Mass. 
Parengimas, surengtas sutikimui J. Sakalausko,

Brooklyn, N. Y.

6.80 
8.00 
1.00 
9.40 
5.78 

29.50 
1.60 
5.00
3.00 
7.00 
3.00 
1.00 

66.86 
2.00

.50 
3.00

Apie $600 jau yra sukolcktuota pagelbos arba “Relief” lai
vui, kuris veš drabužius, valgį, mediciną ir tt., Ispanijos liau- 
diečiams. Lietuvių Kom. Gelb. Ispanijos Demokratijai dėkuoja 
visiems aukotojams. Visi šie pinigai buvo perduoti į North 
American Komitetą Gelbėti Ispan... Demokratiją, kuris suor
ganizavo šį vajų sukėlimui finansų ir daiktų ir parsamdė laivą, 
kurio vardas “Erica Reed.” Laivas išplauks 30-tą šio menesio. 
Veš 8,000 tonų medicinos, valgių ir drabužių, kad pagelbėjus 
vaikams, moterims ir taipgi vyrams kovotojams. 

t

Ispanijos liaudiečiams reikia pagelbos—pagelbos, kurią “Re
lief” laivas galės jiems suteikti. Todėl yra svarbu, kad mūsų 
organizacijos siųstų kiek tik išgali, finansų, valgio ir drabu
žių, kad šis laivas būtų pripildytas ir galėtų išplaukti be jokių 
trukdymų.

North American Komitetas jau yra nupirkęs 65,000 buše
lių kviečių ir jų sankrovos yra pripildytos iki lubų drabužiais 
ir valgiu. Bet reikia pirkti dar 2,000 tonų daugiau, kad pri
pildyti laivą, ir tą reikia atlikti į labai trumpą laiką, nes lai
vas turės išplaukti, šis vajus sukėlimui finansų prasidėjo 4 
mėnesiai atgal, bet dar vis nesukelta užtektinai. Laikas trum
pas, laivas turi išplaukt spalių 30-tą. Kas dar neprisiuntėt sa
vo dalies, siųskite dabar—greičiausia, kad dar suspėtumėt.

Liet. Kom. Gelb. Ispanijos Depiokratijai rūpinasi netik pa
gelbėjimu pripildyt pašalpos laivą, bet taipgi padeda komi
tetui Friends of Abraham Lincoln Brigade jų vajuje sukėli
mui $250,000 į tris savaites, .kad parvežt namo visus amerikie
čius—liuosnorius iš Ispanijos. Lietuvių komitetas jau tam ko
mitetui perdavė $200 pereitą savaitę. Bet tai yra labai ma
žai. Reikia parvežt 1,000 liuosnorių! Jau dabar jie visi yra 
išvažiavę iš Ispanijos į Franci ją ir laukia, kad galėtų sugrįžti 
į Ameriką. Mūsų lietuviai kovotojai yra tarp jų, ir mes tu
rėtume rūpintis juos parsivežti.

Šie kovotojai buvo paaukavę savo gyvastis, kad pagelbėjus 
Ispanijos liaudiečiams jų kovoje prieš fašistus, šimtai iš jų 
yra sužeisti ir reikalingi priežiūros. Aukokite, kiek tik išgali
te, draugai, kad parvežt mūsų tuos draugus! Siųskite pinigus 
tuojaus, laikas labai trumpas. Kiškime rankas giliai į kišenius 
ir aukokime! Helen Kaunas,,

©
o

RESTAURANTAS

[Rūgšti ruginė, 
• V • 1

9

£
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 

valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų 
Visas maistas geriausios rūšies.

KAINOS ŽEMOS
RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKEJE

NAUJIENA DEL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI JRENGTAS

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

tatfeaSŽOfežsK

Sukolcktuota per S. Bejevičius, Arnold, Pa.
J. Cuplis—$3.00; po $1.00: S. Bejevičius, P. Krichunas,

K. Aidukas, K. Shukis, L.L.D. 74 į<p., LDS 10 kp., J. Roth, J. 
Grason, O. Steiner. Po 50 centų: S. Martinkus, K. Žukas W. 
Wirbickas, A. Stulgis, J. Yasadavičius, S. Stanko, B. Adam
chuk, S. Lažariuk, Ed. Sensi, W. Nowak, J. Krasinsky, A. 
Cerutti. Po 25 centus: C. Stašinkus, J. Skeris, A. Nacius, J. 
Lemenąs, B. Terrius, U. Smounži, K. Bobcoff. A. Walaitis—20 
centų. Po 10c.: J. Skerskis, Kaž. Stašinskas, J. Počevičius S. 
Koyrustik. P. Hano—5c. Viso kartu surinkta $20.40.

natorius ant komunistų tikieto 
Mass, valst. ir drg. Phil Frąnkfeld, 
gen. Mass valst. K. P. sekr. Visus 
prašome skaitlingai dalyvauti dr pa
remti K. P. rinkimų vajų. Įžanga 
50c. (251-253)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 29 d. spalių bus labai 

gražus koncertas ir šokiai naudai 
Ispanijos kovotojų. Labor Educatio
nal Center, 415 S. 19th St., 8v. v. 
Bus rodomi paveikslai, turėsime 
tarptautiškai valgius pagamintus, 
dainuos 6 chorai, Lietuvių Merginų 
grupė ir šoks lietuvaičių šokikių 
grupe vadovaujant N. Statkcvičiū- 
tei. Turėsime gerą orkestrą šo
kiams. Dalyvaukite visi. (251-253)

Liaudiečiai Atgriebė Pozici
jas, Užimtas Fašistų

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai 
staiga šturmavo liaudiečius 
prie Jarama upės, 18 mylių 
į pietus nuo Madrido, ir bu

lve užėmę kai kurias pozici
jas. Bet liaudiečiai greit iš
mušė fašistus laukan iš ten.

BRIDGEPORT, CONN.
Labai svarbias prakalbas, rengia 

Liet. Prieškarinis Kom., penktadie
nį, spalių 28 d. 407 Lafayette St. 
Pradžia 7:30 v. v. Kalbės A. Bim
ba, “Laisvės” redaktorius iš Broo
klyn apie dabartinę padėtį Lietuvos 
ir abelnai svarbiais dienos klausi
mais. Geistina, kad visi dalyvautu
me! ir savo draugus atsivestumėt. 
Įžanga dovanai. — Kom. (251-253) 

.... ........ 1____

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius. Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA-
RESTAURACIJA

BAR ii GRILL

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Demokratų Kliubas ren

gia prakalbas, sekmadienį, spalių 30 
d., 2-rą vai, po pietų, Sweets Svet., 
Main ir Lloyd St.' Kalbės drg. Ga
šlūnas iš Brooklyno. Visi lietuviai ir 
lietuvės vietos ir iš apylinkės mies
tukų yra kviečiami atsilankyti į šias 
prakalbas. Įžanga veltui. — Kom.

(251-253)

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Šis alus yra cĮaroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 
Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 

mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

3
3 
3

E
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 Vėlai Vakaro

3
3

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

J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J
» corner Union Avenue

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

W;

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

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

LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

s*

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave., arti Chester Ave.
NEWARK, N. J.

Clement Vokietaitis

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

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

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

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

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

11
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", saldi ruginė, čichi kviečių, čielų rugių, sen- \ 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska-r- v 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Chees® 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen,, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Roll&t, \ .

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kalnas.

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



Komunistą Radio

Now Yorko BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

TOLIMI SVEČIAI-LDS VEIKĖJAI
svarbūs LDS

Israel

šauh matistai,

REIKALAVIMAI

PARDAVIMAI
Inside Phone

EVergreen 4-6485
Office Phone 

EVergreen 8-1090

hattan, 
čiuose

munistas 
tinę pare

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

jes dastoti.

Ed. Rogan iš Whitestone, 
Queens, nuteistas 30 dienų 
sunkiųjų darbų kalėjimo už 
neatsargų, visuomenei pavo
jingą vairavimą mašinos.

šiandien atvyksta iš tolimų-1 Darbininkų Susivienijimo Cen- 
i tro Valdybos suvažiavimą, kli

Reikalinga moteris, kuri apsiimtų 
dil bi i namų darbą. 'Puri būti nese- 
nesnė 50 m. amžiaus. Mes esame 
2 šeimynoj. Dėl daugiau informaci
jų, malonėkite rašyti: L. Stakowski, 
200 Bristol St., Wilson, Conn.

bos nariai.
Taipgi atvyksta S. K. Ma- 

žanskas, LDS pirmas vice-

VALANDOS:
9—12 ryte
2 -8 vakare

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

gresnianus ((’ongressman-At 
Large) New Yorko valstijoj 
gavo oficiali užgėrimą iš Eui 
Dyers ( ni jos Lol 
amatinės tarybos, 
stovaiijama pild. k< 
riai, šapų cermaii; 
tetų nariai iš visi 
žyklų pild. komit 
šapų čermanai ir k<

piečiams)

žėdna moteris ir vyras
Tur žinot, kad bus turnyras,

Penktad., Spalių 28, 1938

Kailiadažiy Unija 
, Remia Amkrį

Turnyrui Besiartinant
Brooklyne

Spalių 28-tos vakaro 9: 
iš stoties WMCA, girdėsite S. 
W. Gerson kalbant apie “Tam- 
manės Tigro Paskutinį Riks
mą.” Taj tas pats asmuo, dėl 
kurio paskyrimo eit mieštoj 
prezidento Isaacs padėjėjo 
pareigoms pereitą rudenį bu
vo kilęs skandalas reakcionie
rių kempėje. Girdi, kaip ko-

H
amah- 
dėlto, 
veiklą 

jūsų

, Domiu irk 
kale orga 
Amteriiii pareiškia :

Ml 6F
£ S

■ J Ii

Vieniems reikės stumdinėti, 
Kitiems—šliaužiot, šokinėti; 
Vieni—juoksis ir šypsosis, 
Kiti—bus nuleidę nosis. . .

Daugelį žinau aš vyrų, 
Kurie rengias prie turnyro,

per Algų ir
Social io 

atstej-

pasi- 
klasei

pat dės visas
už jus kuo

Amtmis gavo

ne taryba padarytas 
kad jie pažįsta jūsų 
darbininku judėjimui, 
energingą kovą sumušt reak 
ciją ir išlaikyti laimėjimus 
atsiektus per Naująją Dalybą 
Wagnerio /\ktą
Valandų Įstatymą, 
Saugumo Įstatus, šalpos 
gimo programą ir 11.

“Pasitikėdami jūsų 
šventimu darbininku 
ir vadovybe padėt p;
New Y^rko valstijos darbinin
kų padėtį, nariai Fur Dyers 
Unijos Lokalo 80-to ne tik 
vienbalsiai užgiria jūsų kandi
datūrą, bet taip 
pastangas gaut 
daugiau balsų.” 

Tuo pat sykiu
UŽgyrimą nuo Bedding Lokalo 
140-to. Pirmiau yra gavęs už- 
gyrimų nuo eilės kitų organi
zacijų ir unijų.

1WO, kuri yra broliška sa
višalpos ir apdraudos organi
zacija,—panaši mūsų LDS, 
šimtai jos kuopų yra priūmu- 
sios obalsį: “Balsuokime už 
Amterį pirmiausia.”

Dr. M. D. PALEVIČIUS 
LDS daktaras 

i roit, Mieli.

ir A. Litvina

Dr. JOHN WALUK
I«1 NO. Oth STREET

VALANDOS:
810 ryte
1-2 p. p.
G 8 vnk. 

šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1 2 p. p.
G 8 vakare 
ir pagal sutarti.

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1-8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Parsiduoda ūkė, netoli Princeton, 
N. J. Visi parankamai. Miestas ne
toli. Savininkai nori parduoti todėl, 
kad amžius neleidžia sunkiai dirbti, 

daugiau informacijų, kreipkitės 
.J, Augulį, 29 Stagg Si., Brook- 
N. Y. (253-254)

Čampionatą įsigyti.

Antanas uogai užmigti, 
čampijonu nori likti. Dėl

D. P. LEKAVIČIUS

LDS iždo globėjas, iš Pitts
burgh, Pa. Jis taip pat yra 
uolus “Laisvės” rėmėjas, gra
žiai pasidarbavęs daugelyje 
jos buvusių vajų.

ris įvyksta spalių 29 ir 30 die
nomis. Suvažiavime, apart jų, 
taipgi dalyvaus LDS preziden
tas R. Mizara, sekr. J. Siur- 

j ba, ižd. Dr. J. J. Kaškiaučius, 
J. Grubis, II. 

Kaunaitė ir kai kurie kiti vei- 
į Lietuvių kūjai.

kvotėjas, iš Dėt-

is Cleveland,
LDS antras vice • iždo globėjai

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

atvyko

Skrybėlaitę pasikreipęs
Visus aplošt nusiteikę

Kur Link Eina Lietuva
Alfonsas su šypsą žiūri— 
Mano, sau lygių neturi— 
Sako : “Visus apkaposiu, 
Ir karūną aš dastosiu I”

Iš aukšto žiūri Buivydas,

NEW YORK, N. Y.
ALDLD 23 kp. susirinkimas jvyks* 

28 d. spalių, 8 v. v. pas drg. P. Min- 
gilą, 26 Avenue B, Apt. 13. Visi na
riai dalyvaukite, katrie dar neužsi
mokėję duokles užsimokėkite, gau
site naują knygą “Ūkanos.” — K. 
Songaila, sekr. (251-253)

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

PAKENTĖK TRUPUT) I 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI 

,1 rtviŲ SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
A. | A MUSKULUS, SUPAIN EXPEILERIU 

Ak MCT PAMATYSI, kaip 
ŪMAI SKAUSMAS 

JĮ PALENGVĖS

šis klausimas šiandieną yra 
svarbiausias kiekvienam lietu
viui. Jis svarbus žvelgiant į 
mažųjų tautų nepriklausomy
bę ir teisę gyvuot.

Lietuviai komunistai Lietu
vos klausimu rengia prakalbas 
Ši antradienį, lapkričio 1 d., 
7:30 vakaro, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Įžanga nemoka
mai.

Savo- atsišaukime komunis
tai nurodo, kad ‘''Lenkijos ir 
Vokietijos fašistai rengiasi 
grobt Klaipėdą. Smetonos val
džia suteikia lenkams ir vo
kiečiams fašistams plačiausias 
teises Lietuvoje veikti. Likvi
duoja Vilniaus Vadavimo Są
jungą.” Jie tai]) pat nurodo, 
kad laikas amerikiečiams tart 
žodį apie Smetonos skelbia-

mus rinkimus Lietuvoje.
šiose prakalbose’bus plačiai 

aiškinama ir ateinantieji gu
bernatoriaus ir kitų valdinin
kų, taipgi kongresmanų rinki
mai, kurie įvyks už savaitės 
nuo šių prakalbų.

Kalbės R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius; Jonas Gasiūnas, 
“Tiesos” red.; S. Sasna, “I>.” 
redakcijos darbininkė.

Lietuvių Komunistų Kuopa 
kviečia visus “Laisvės” skaity
tojus atsilankyti, taipgi prašo 
pranešti- apie prakalbas ir ne
skaitantiems “Laisvės”. Lietu
vos ir vietiniu rinkimu klausi
mai apeina visus lietuvius, tad 
visiem bus įdomu ir naudinga 
būti šiose prakalbose.

Kad Ridžvūdo Karaliuskas, 
Apie čampionatą sukas. . .

j Mačiuta žada neduoti
■Nei vienam iš jų giliuoti,
I Sako:
Kas

Karūna bus mano, 
kaip nori tegul mano.”

Autorius Šaipokas.

Lankėsi “Laisvėje”

'01/01/MAN IAIP 
SKAUDA

. PEČIŲ

KAO NET 
IŠSITIESTI 
NEGALIU.

Toip, brangūs draugai. Joi jus kanfina siausmas ir susti
rimas jūsų muskulų, kaipo paseka oratraukio perpūtimo, 
nuovargio ar pcrsidirbimo, nokontokifo šių skausmų berei
kalingai. Naudokite linimenfq, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 motų. • Paklauskite savo draugų kaip 
ir kuomet jie naudojo Poin-Expollerį. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę PoinExpellerio artimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Poin Expellerio su Inkaru ant kiekvienos 
dėžutės.

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night ♦
Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Jalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

Pereitą ketvirtadienį lankė- 
“Laisvėj” d. Jonas Vana- 

s, iš Montreal, Kanados. 
Svečias viešisi Brooklyne pas 
savo giminaičius. Su juo drau
ge lankėsi brooklyniečiai Ant. 
Navikas su žmona ir Ant. Si
manavičius.

Drg. Vanagas mano apleis
ti Brooklyną šiomis dienomis.

si

karuose

metu nu-

LAISVIEČIAI KITUR

Svečias iš Lietuvos

1934—35,769

MATTHEW P. BALLASDebway Hats Co., kuri du

žuvo bus

660 GRAND STREET

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS
Turi kožną savaitę papiginimų skirtingoms degtinėms.

TAIPGI TŪKSTANČIAI KITOKIŲ

Tel. EV. 7-2089

KUR ŽŪSTA DAUG 
AMERIKIEČIŲ?

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

pažiūrėkite i skaitlines 
metu užmuštu žmonių

M as p eth i eči ų pram og a, 
ri įvyks sekmadienį 
piet, New National

“Mirtų Vainiko” Vaidyloms
\ kauta
J žaizdų

' reivai.
Tik

taikos
važiuotos nelaimėse ant mūsų 
gatvių ir kelių :

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-8886

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metal Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS , 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Mūsų šalis nuo savo 
mimo, 1776 metais, da 
šešiuose dideliuose 
Viso tie karai paėmė 15 metų. 
Bėgiu tų penkiolikos

i kovose arba mirė- nuo 
>7 Amerikos ka

1923—•18,031 1928—27,618
1924— 19,228 1929—30,858
1925—•21,628 1930—32,540
1926—■23,261 1931—33,316
1927—•25,533 1932—29,196

1933—-31,078

1936 — 37,500 
1937—_4 0,300

Per 15-ka metu karo 
244,357; per 15 metų taikos— 
užmušta 441,912.

Pereitais, 1937 m., pagerė
jo triašiuos ir keliai, taip pat 
įstatų pravedi mo būdai. Bet 
taip pat ir ir mirtys nuo va
žiuotos nelaimių pakilo aukš
čiausia. Vien inžinieryste ir 
įstatų pravedimas nesulaikys 
tas žudystes.

Protingas važiavimas ir vai- 
C kščiojimas gali tą padaryti.

Trafiko Stotis “K.”

A. Bimba, vienas “Laisves” 
redaktorių, šį vakarą išvyksta 
į Bridgeport, Conn., sakyti 
prakalbas, o iš ten sugrįžęs, 
sekmadienį, trauks į Philadel
phia toms pat pareigoms.

I). M. šolomskas, kitas “L.” 
redaktorių ir LLD Centro sek
retorius, sekmadienį išvyksta 
savaitės prakalbų maršrutui 
Wilkes Barre-Scrantone ir 
apylinkėje. Sasna sekmadienį 
vyksta Great Neckan. šalinai- 
te, Sukackas ir, girdėti, grupe 
kitų rengiasi šeštadienio vaka
rą vykt į Newarka, kur 
Sietyno Choro koncertas.

k li
po 

Home, 
61-60—56 Road, Maspeth, ai
šku, turės daugiausia laisvie- 
čių ir kitų brooklyniečių, nes 
tai artimiausia Brooklynui ko
lonija ir, bene, skaitlingiausiai 
būna atstovaujama brookly
niečių parengimuose.

Rep.

Lietuvos-Amerikos Importo 
Ir Eksporto Bendrove

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

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN IMPORT 
& EXPORT CORPORATION

NEW YORK Tel. Rector 2-2780

Ponios Townsend buvęs šo
feris, suimtas su brangumy- 
nais, kurie sykiu su juo ir li- 
mozinu buvo dingę. Vienas 
gražus $12,000 vertės žiedas 
jau buvęs užstatytas už $75.

šį trečiadienį atsilankė į 
“Laisves” įstaigą A. Jakniū- 

' nas, kuris dvi savaitės atgal 
atvyko iš Lietuvos. Jakniū- 
nas anksčiau buvo Ameriko
je, gyveno Hartford, Conn. 
1920 m. jis išvažiavo į tėvynę 
Lietuvą. Amerikoje gyvenda
mas, turėjęs susitaupęs gerokai 
pinigų ir Lietuvoje nusipirkęs 
didelį ūkį. Sakosi, dirbęs sun
kiai ir stengęsis būt pavyzdin
gu ūkininku. Bet su kiekvie
nais metais skendęs į skolas. 
Leidęs sūnų Albertą į mok
slą, bet užaugęs sūnus pradė
jęs nepasitenkinti gyvenimu 
Lietuvoje. Visa šeima priėjo 
išvados, kad reikia apleisti 
Lietuvą ir grįžti į Ameriką. 
Kadangi Jakniūnų sūnus yra 
gimęs Amerikoje, tai jis galė
jo čia įvažiuoti ir vėliau atsi
traukti ir tėvus. ‘

Jakniūnas sako, kad gyven
ti Lietuvoje gali tik valdinin
kai. O šiaip ūkininkai esą bai
siai apsūdyti mokesčiais ir iš 
skolų negali išsikapstyti. Nuo 
Lenkijos ultimatumo Lietuvai 
nupuolę ūkio produktų kainos 
ir prasidėjusi moralė pries
pauda iš valdžios. Už neši o j i- 
jną Vilniaus atvadavimo drau
gijos ženklelių piliečiai esą 
policijos užpuldinėjami. Viso
kių valdininkų esąs toks 
skruzdėlynas, kad jų užlaiky
mui ūkininkai ir kitoki versli
ninkai esą apkrauti nepakelia
mais mokesniais, žmonės, pa
sak Jakniūno, esą, baisiai pasi
piktinę Smetonos valdžios pa
sidavimu Lenkijai

Visi to veikalo vaidylos, ma
lonėkite sueit ateinančio šeš
tadienio 6-tą vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėn, kur bus 
laikomos praktikos.

Būtinai visi dalyvaukit, nes 
laiko jau nedaug iki vaidini
mo.

Prašomas pribūti ir moky
tojas d. J. Kačergius.

Liet. L. Teatro K-tas.

į Beacon, N- V., turės priimti 
atgal pravarytą darbininką, 
išmokėt už nedarbo laiką algą 
ir nebepersėkiot unijos. Taip 
patvarkę Nac. Darbo Santi- 
kių Taryba.

Šią Savaitę Yra Papigintos Sekančios
Old Quaker 3 metų, Rye kv...................
Grays Rock and Rye, k v........................
Two Naturals, 15 mėnesių, bourbon kv. 
Mints Springs, 18 mėnesių, bourbon kv. 
Old Farm, 21/? metų, rye kv...................
Natjonai Eagle, blend kv..........................
Lietuvos Valstybinė, 4-5..........................

MIU B LE/JVS 
-M- 

JMECUII 
^anhattah 
^CKTĄlg

$1.89, pt. 97c
1.89, pt. 97c
1.45
1.55, pt. 78c
2.14, pt. 1.12
2.03, pt. 1.05
2.91

DEGTINIŲ,
KONJAKŲ, SCOTCH IR ĮVAIRIŲ VYNŲ

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

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

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

STREET426 SOUTH 5tli
Blokas nuo Ilevves cleveiterio stoties

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




