
Krislai
Sukaneveikti žmonės.
Gavo per Nosį.

Ar Skaitėte?
Literatūros Pažyba.

Rašo A. B.

Fašistų “Vienybėje” į 
lenktynes stojo tūlas Anta
nas Alekna. Plūdime komu
nistų ir visų pažangiųjų jis 
neužsileidžia Vyt. Sirvydui, 
Juozapui Tysliavai ir Sta
siui Vitaičiui.

Girdėjau, kad Alekna yra 
dar jaunas žmogus. Gaila 
žmogaus. Prigimties jo ne
kaltinu. Kaip visi kiti, taip 
jis gimė šviesia ir švaria są
žine. Jį sugadino fašizmas. .

Fašizmas sugadiną kiek
vieną žmogų. Sukaneveikiaj 
žmogaus protą, išplėšia są
žinę. i

Hitleris, Franco, Mussoli
nis yra puikiausias pavyz
dys fašizmo pilno laimėji
mo. Tikra to žodžio prasmei 
žmonėmis jų nebegalima 
vadinti.

Jų gi pasekėjai fašistinių 
laikraščių redakcijose Ame
rikoje gali kol kas švariems 
žmonėms tik savo purviną 
liežuvį rodyti. Tačiau Lietu
voje, Vokietijoje, Italijoje 
jie skaitomi didvyriais iiy 
daug daugiau blogo gali 
žmonėms padaryti. x ./
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Prezidentas Rooseveltas 
labai puikiai užvažiavo po
nui Dies ir jo visai klikai. 
Tie reakciniai sutvėrimai 
purvina šalies išdavikais vi
sus pažangius žmones, šu- 
nes karia ne tik ant komu
nistų, bet ant visų, kurie 
griežtai nusistatę prieš fa
šizmą.

Gal ir gerai, kad taip pla
čiai ponas Dies kreizevoja. 
Jeigu jis lotų tiktai prieš 
komunistus, tai nemažai 
žmonių jam gal ir patikėtų. 
Norėdamas apžioti perdaug, 
save pasistatė ant juoko.

* * *
Kas daugiau susilaukia iš 

draugų kritikos? Ogi kores
pondentai. Mat, jie visiems 
negali įtikti. Vienus paten
kina, tai kiti pyksta.

Vargšai tie mūsų draugai 
korespondentai. Tiek daug 
jie darbo įdeda, bet ne visi 
tą jų triūsą įvertina.

* * *
Žinau pora kolonijų, iš 

kur tik po vieną draugą ra
šinėja žinias “Laisvei”. Ko
lonijos didelės, svarbios. Jei
gu ne tie pora draugų, tai 
dienraštyje tų miestų nepa
matytum per kelius metus.

Bet nuvažiuok ten, tai iš
girsi kalnus skundų prieš 
korespondentus.

Susimildami, draugai, jei
gu manote, kad jūs geriau 
galite parašyti, tai kodėl 
nerašote?

Kritikuoti ir dar bartis 
kiekvienas iš mūsų puikiai 
mokame ir galime, bet visai 
kas kita, kai prisieina pa
tiems pasirodyti su darbais. 

* * *
Ar visi skaitėte ketvirta

dienio (spalių 26 d.) “Lais
vėje” tilpusj straipsnį “Vil
niaus Praradimas”? Jei ku
rie neskaitėte, tai susiras
kite tos dienos dienraštį ir 
perskaitykite. Rasite nepa- 1 
prastai geros medžiagos 
tuo taip svarbiu ir opiu 
klausimu. A p s i ginkluosite 
faktais. Sužinosite, kad 
Lietuva irgi turėjo ir turi 
judošių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Amerika Tvirtai Protestuoja Japonam, kail Jie 
Veja Amerikoną Prekybą ir Pramonę iš Chini

jos; Japonija Neatsako į USA Reikalavimus 
 0-------------------------
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NAZIAI PERSPĖJA: JEI LIETUVA NEDUOS
KLAIPĖDAI PILNOS SAVIVALDYBES, TAI

BŪSIĄ JAI TAIP, KAIP CECHOSLOVAKIJAI

Mussolinis Atsiuntė Naujus Tūkstančius Karią 
Gen. Franco’ui; Dabar 118,000 Italą Kariauja 

Ir Dirba prieš Ispanijos Respubliką
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Washington. — Jungtinės

siuntė stiprų protestą Ja
ponijai, kad jinai veja ame
rikonus iš biznio tose Chini- 
jos dalyse, kurias mžima ja
ponai; bet tik dabar Ameri
kos vyriausybe paskelbė tą 
protestą.

Japonija kartotinai žadė
jo Jungtinėms Valstijoms, 
kad paliksianti Chinijos du
ris “atviras” lygioms biznio 
progoms, bet tuos prižadus 
japonai laužo kaskart vis 
šiurkščiai! — visai naikina 
Amerikos dirbiniam rinkas 
tenai ir smaugia amerikonų 
įmones tose vietose, kur ja
ponai įsigali. Tuo tarpu 
Amerika laikosi savo 1911 
m. sutarties su 
duoda japonų 
lygias progas ’ 
Valstijose.

Amerika tad 
kad Japonija iš tikro palik
tų atviras duris amerikonų 
pramonei ir prekybai Chini
joj; kitaip gi'turėsią pablo- 
gėt šios šalies santikiai su 
Japonija.

Japonija turi panaikint 
neteisingus muitus prieš 
Amerikos dirbinius, — sako 
Jungtinės Valstijos savo 
proteste: — Japonų vyriau
sybė neturi sauvališkai mušt 
žemyn vertę Amerikos pini
gų Chinijoj; Japonija turi 
pripažint Amerikos pilie
čiam Chinijoj laisvę apsigy
venimo ir kelionių; japonų 
valdžia turi nuimt cenzūrą, 
kurią iki šiol vartojo prieš 
amerikiečių laiškus ir tele
gramas; Japonija turi pa
naikint monopolijas ir kito
kius savo planus, kuriais 
yra atimama iš amerikiečių 
teisė pramonės ir prekybos). 
Chinijoj.

Amerikos valdžia reikala
vo greito atsakymo j šiuos 
reikalavimus; bet Japonija 
vis nieko neatsako.

Japonija ir 
dirbiniams 
Jungtinėse

0 kaip su apysaka “Rais
tas”? Nežinau, ar kada 
nors mūsų dienraštyje, ar
ba bet kokiam lietuviškam 
laikraštyje tilpo geresnė, 
gražesnė, žmoniškesnė ir 
lietuviškesnė apysaka. Ji 
parašyta Upton Sinclairio, 
tikro plunksnos meisterio.

Skaitykite patys, duokite 
“Laisvę” kitiems pasiskai
tyti, paraginkite dienraštį 
užsiprenumeruoti. Apysa
ka “Raistas” ilga, tęsis gal 
visus tris mėnesius. Tai 
tikrai puikus grožinės lite
ratūros kavalkas.

ANGLAI DAUGMENIŠKAI
DINAMITU ARDO ARABŲ 

NAMUS PALESTINOJE
Haifa, Palestina. — An

glų kariuomenė daro aštrius 
baudžiamuosius žygius prieš 
visus arabus šiaurinėje Pa- 
•lestinoje. Miestelyje Miarji 
dinamitu suardė 40 arabų 
mūrinių namų; nedarė skir
tumo, ar kurie namai pri
klausė sukilėliam ar ra
miem arabam.

Anglų kariuomenė toj da- 
lyj Palestinos nušovė dar 
12 arabų; suėmė gi tūkstan
čius ir suvarė juos į kon
centracijos žardžius.

Susikirtimuose su arabais 
sužeista keli Anglijos karei
viai ir vienas oficierius.

Administratorius Algą- 
Valandą įstatymo 

Pliekia Bosus
Washington.—Gana daug

imčių ir daro įvairius išsi
sukinėjimus, kad nemokėt 
savo darbininkams bent 25 
centus už valandą ir neįvest 
44 valandų darbo'savaitės, v

Bet algų-valandų įstaty
mo administratorius An
drews žada paimt tokius už 
pakarpos. Jis sako, kad bus 
traukiami atsakomybėn ir 
biznieriai, kurie suokalbiš- 
kai pirks dirbinius iš tų 
fabrikantų, kurie paneigia 
šį įstatymą.

natoriai atsiuntė šalies val
džiai užtikrinimus, kad jie 
dės visas pastangas, kad bū
tų įvykdytas algų-valandų 
įstatymas.

Kapitalistų Spaudos “Numa
rintas” Stalinas Teatre

Maskva. — Užsienių spau
da paskutiniu laiku sapalio
jo, būk Stalinas “sergąs, o 
gal jau miręs.” Kapitalisti
nių kraštų laikraščiai taip
gi spėliojo, būk Stalinas 
nutraukęs ryšius su N. L Je- 
žovu, vidaus reikalų komi
saru.

Visi tie sapaliojimai da
bar sumušti, kai Stalinas 
drauge su Ježovu atėjo į 
Maskvos Dailės Teatrą, mi
nint šio teatro 40 metų su
kaktį. Ir kaip šiltai pasitiko 
Staliną šio teatro įsteigėjas, 
garsus rašytojas V. Nemi- 
rovič-Dančenko!.

Berlin. — Nazių spauda naziams, tai Lietuva susi- 
prieš lauks “Čechoslovakijos liki

mo,” grąsina Hitlerio val
džia per “Angriffą.”

“Tai vienas dalykas, kurį 
turi labai gerai įsitėmyt 
Kauno žmonės,” sako tas 
nazių organas: “Jeigu Lie
tuva seks pono Beneso (ne
senai buvusio Čechoslovaki
jos prezidento) politiką, to
kia politika turės būt taip 
žalinga Lietuvai, kaip ji bu
vo Čechoslovakijai.”

vis kursto vokiečius 
Lietuvą. Vokietijos valdi
ninkai atvirai užgiria Klai
pėdos nazių trukšmavimus 
prieš Lietuvą.

“Der Angriff,” laikraštis 
Goebbels’o, Hitlerio propa
gandos ministerio, grūmo
damas, “pataria” Lietuvai 
duot pilną savivaldybę Klai
pėdos vokiečiams. Nes jei
gu “Kaunas” neduos tokios 
savivaldybės klaipėdiškiams

JAPONIJA DUODA BIZNIO 
LYGYBĘ CHINIJOJ TIK 
NAZIAM IR ITALIJAI

Didelis C.LO. Laimė 
jimas Jersey City

Newark, N. J.—CIO uni
jos laimėjo didelę pergalę 
prieš hitlerišką Jersey City 
majorą Fr. Hague, unijų 
priešą. Federalis teisėjas 
Clark pripažino pilietines 
teises CIO unijistam ir už
draudė majoro Hague’o val
dybai štai ką daryt:

Uždraudė deportuot CIO 
organizatorius; uždraudė 
trukdyt darbininkam skleist 
CIO lapelius ar nešiot pla
katus su CIO atsišaukimais. 
Teisėjas Clark taipgi pa
tvarkė, kad Jersey City val
dyba neturi teisės uždraust 
CIO kalbėtojams sakyt kal
bas miesto parkuose-aikštė- 
se.

Tas teisėjas atmetė “hit- 
leriuko” Hague’o argumen
tą, kad jis “turįs gint Jer
sey City nuo komunistų,” 
kad ir šiurkščiausiais bū
dais. O “komunistais” Ha
gue vadina ne tik CIO uni
jistus, bet ir Amerikos Pi-

lietinių Laisvių Sąjungą, ku
ri vedė šią bylą.

Teisėjas. Clark pabrėžė, 
kad jokia valstija ar mies
tas neturi teisės bet ką de- 
portuot. Tokia teisė priklau
so tik visos šalies valdžiai. 
O Jersey City majoro ko
manduojama policija sauva- 
liškai gaudė ir deportavo 
CIO .unijistus ir kitus sau 
nepatinkamus veikėjus “at
gal į New Yorką.”

CIO unijistai turi teisę 
ramiai pikietuoti bet kokias 
dirbyklas ar biznio vietas 
Jersey City’je, kaip priminė 
teisėjas Clark, jau pagal 
pirmesnį patvarkymą fede- 
ralio teismo.

Džiaugiasi Jersey City 
unijistai, kad šis federalic 
teisėjo sprendimas daug pri
sidės prie naikinimo skebi- 
nių “prakaitinių” darbo są
lygų, kurias majoras Hague 
palaikė tame mieste.

Roma. — Japonija pripa
žįsta tik Vokietijai ir Itali
jai lygias biznio teises su 
japonais Chinijoj. Tuom pa
stoja kelią Amerikos ir An
glijos prekybai ir pramonei 
Chinijoj.

Plačiųjų biznio teisių pri
pažinimas Vokietijai ir Ita
lijai Chinijoj yra priedas 
prie dabar praplatintos su
tarties tarp Japonijos, Itali
jos ir Vokietijos prieš “Ko
munistų Internacionalą” 
(suprask, prieš Sovietus ir 
šiaip demokratines šalis).

Hitlerio Šnipai Planavo 
įsteigt Savo Lizdą 

Washingtone

Daladier Giminiuojasi 
Su Naziais ir Roma, o 
Ardo Liaudies Frontą
Marseille, Franci j a. —Ed.« 

Daladier, Francijos ministe- 
ris pirmininkas, “radikalas” 
neva “socialistas” užreiškė 
savo partijos suvažiavime, 
kad Franci ja, girdi, “gali 
susitart su Vokietija ir Ita
lija ir bendradarbiaut su 
jomis (neva) taikos stipri
nimui.” Jis gynė savo žings
nį, kuriuom Muniche parda
vė Čechoslovakiją Vokieti
jai. Sykiu Daladier gyrėsi, 
kad jis atmeta bet kokį ben
dradarbiavimą su komunis
tais Liaudies Fronte.

Prie Daladiero valdžios 
dar žemiau nupuolė Fran
cijos pinigai frankai. Da
bar frankas tik du centai ir

Suėmė Buvusį Rusinijos 
Premjerą Brody Kaipo 
Cechoslavijos Išdaviką

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia areštavo dr. Andrių 
Brody, ką tik pasitraukusį 
ministerį pirmininką Rusi
nijos, Čechoslovakijos savi- 
valdiškos provincijos. Jis, 
kaip pasirodo, darbavosi už 
Rusinijos prijungimą 
grijai.

Ven-

ORAS
Šiandien dalinai debesiuo- 

ta ir šilčiau.—N. Y. Oro 
Biuras.

67 šimtadaliai. Šiemet Fran- 
cijos iždas turės 53 bilionus 
frankų nedatekliaus, kaip 
raportavo pats Daladier.

New York. — Vokietė 
gražuolė Katherine Moog 
paliudijo federaliam teis
mui, kad Vokietijos kari
ninkai Bonin ir Menzel,, Ho- 
tlerio karo ministerijos na
riai, ragino ją atsidaryt ma
dingą saloną Washingtone 
ir šnipinėt iš Amerikos ar
mijos ir laivyno oficierių ir 
;š senatorių ir kongresma- 
nų kariškas šios šalies slap
tybes. Jie sakė, kad Vokie
tijos valdžia duos jai pini
gų, kiek tik reikės tam šni- 
navimo darbui.

Puskarininkis vokietis G. 
Schmidt, tarnaujantis Ame
rikos armijoj, pašauktas iš 
San Francisco, liudijo, kad 
gavo laiškus nuo nazių šni
pų Rumricho ir Glaserio. 
Jiedu kvietė Schmidtą šni
pinėt prieš Ameriką.

Du perdėtiniai Curtis- 
Wright lėktuvų kompanijos 
iš Buffalo pripažino, kad 
Hitlerio vyresnysis šnipas 
Amerikoj Wm. Lonkowski 
tikrai buvo nufotografavęs 
planus Amerikos bombinių 
lėktuvų, kuriuos ta kompa
nija statė valdžiai. Lon
kowski išvogė kai kuriuos 
tų lėktuvų planus aštuoniais 
mėnesiais pirmiau, negu 
buvo pabūdavo tas pirmas 
toks lėktuvas. Bet fotogra
fijų negatyvus iš jo atėmė 
Amerikos valdžios agentai 
kaip tik tuo momentu, kada 
Lonkowski stengėsi perduot 
juos nazių šnipui Schlute- 
riui Vokietijos laive “Eu
ropa,” New Yorke. Tačiaus 
Lonkowski išsišnekėjo iš 
Amerikos valdžios agentų 
rankų ir paskui visai pas
pruko.

BARCELONA, Ispanija. 
—šešiolika Italijos laivų at
vežė dar • 
oficierius, orlaivininkus ir 
kitus specialistus talkon ge
nerolui Franco’ui, tarp rug
sėjo 4 ir spalių 24 d. Tais 
laivais atgabeno fašistam 
ir daugius kanuolių, tankų, 
įvairių kitų pabūklų ir 
amunicijos. Juos atlydėjo 
Mussolinio karo laivai į Is- 
panijos fašistų prieplaukas. 
Visa tai parodo dokumen- 
talės žinios, kurias surinko 
žvalgai Ispanijos respubli
kos.

Šią naują paspirtį f ašis? 
tams Italija gabeno žino
mais laivais: “Gradisca,” 
“Firenze”, ‘Brescia,’ ‘Fran- 
co Fascio’ ir kitais.

. ■ JaaTuo tarpu Mussolinio val
džia skelbė per pasaulinę 
spaudą, kad jinai ištraukuf 
10,000 savo kariuomenės iŠ 
Ispanijos; ir Anglijos valdo
vai užtat jau rengėsi baigti- 
nai pasirašyt “draugišku
mo” sutartį su Italija.

Mussolinis ištraukė iš Is
panijos tik tūlą skaičių sa
viškių sužeistų, serganči 
ir ilgiau ten kariavusių, 
vargusių kareivių, kaip j 
rodė Ispanijos ministe 
pirmininkas J. Negrin. B 
jų vieton siunčia švieži 
karius.

Ebro upės fronte pri 
respublikiečius rugsėjo mė
nesį veikė 1,300 Italijos or
laivių; tarp jų buvo 439 di- 
deli bombininkai. Jų lakū
nams Italija moka regulia- 
res algas; bet jie gauna ir 
antras algas nuo Franco.

Po generolo Franco v 
liava dabar kariauja 
dirba 118,000 italų juo 
marškinių: 85,000 pėstin’ 
kų, artileristų ir tankis 
900 iki 1,000 lakūnų, ofici 
rių ir paoficierių; 2,000 0 
laivių mechanikų; 3,000 i 
4.000 radio operatorių 
lėktuvų pritarnautojų; 10,- 
000 automobilių šoferių; 
5,000 inžinerijos korpuso 
narių; 10,000 karinių darbi
ninkų; 2,000 šnipų ir slap
tosios juodmarškinių polici
jos, ir kt.

---- M
4,549 kareivius.

Kanto:

Shanghai, spal. 28. — 
nuožmių mūšių, japonai 
ėmė tvirtovišką Teian 
tą, centralinėi Chinijoj 
taip pat perkirte
Hankowo geležinkelį 
vietose.

Japonai skelbia, kad 
“galėsią apsupt” apie 
miliono chinu armijos, 
biai besitraukiančios 
nuo Hankowo.

. I

I
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SLA Pild. Taryba Išvydo Šviesą
Krikščionių neapkentėjas ir padėjęs 

užmušti Šv. Steponą, Saulas, kuris pas
kui pasivadino Povilu, o paskui šventuo
ju, keliavo į Damaską krikščionis per
sekioti. Kelyj jam pasirodė dangiška 
šviesa ir joje balsas, sakąs Saului: liaukis 
žudęs krikščionis, apsikrikštyk pats. 
Na, ir Saulas tokiu patapo ir virto jis 
uoliu krikščionybės skelbėju ir net šven
tuoju. ..

Taip sako Naujasis Testamentas.
Mums nesvarbu, kaip ten buvo su Sau- 

lu, bet svarbu, kad šiomis dienomis, kaip 
rašo SLA organas “Tėvynė”, tos orga
nizacijos Pildomoji Taryba, kaip tas 
Saulas, pamatė šviesą... Tai buvo per
eitam jos suvažiavime.

Tik SLA Pildomajai Tarybai šviesa 
pasirodė ne iš dangaus, o iš... Chicagos. 
Ją atnešęs “žemiškas angelas” P. Gri
gaitis. “Tėvynės” žodžiais:

“Kai kurie jo (Grigaičio) paaiškini
mai apie reikalingą atsargumą .. teisin
gam užlaikymui Susivienijimo pinigų ir 
turto tiesiog ‘atidarė akis’ Pildomosios 
Tarybos nariams. Kuomet jis pasakė tą 
pripažintą teisybę, kad ‘jūs esat tik sve
timo turto globėjai, ir negalit vartoti, 
gerinti ar eikvoti jo kaip savo/ tai ir 
sekretorius Vinikas ir prezidentas Ba- 
gočius pripažino, kad Pildomoji Taryba 
tos teisybės iki šiol neprisilaikė. Prezi
dentas Bagočius pasakė: ‘Jeigu tą mes 
būtume žinoję keturi metai atgal, tai 
daug kas būtų buvę kitaip padaryta.”

, Iš tikrųjų, tai įdomu!
... Argi jau SLA Pild. Taryba (dabarti
nė ir pirmesnėsės) nežinojo, kad ji pa
statyta globoti svetimą turtą, o ne savo. 
Mums rodosi, kad ji puikiausiai žinojo 
ir be “Chicagos šviesos.”

, Daugiau: mums atrodo, kad tūlais at
sitikimais SLA Pildomoji Taryba, ne tiek 
dabartinė, kiek pirmesnėsės, — perdaug 
jau, skaitė svetimais pinigais tuos, ku
riuos sudėjo SLA nariai ir pavedė jai 
globoti. Jei ji būtų skaičiusi tuos pini
gus daugiau savais, tai kitaip būtų pasi
elgusi; būtų buvusi daugiau apdairesnė, 
•daugiau skūpesnė.

.’ Pati “Tėvynės” redakcija, tam pa
čiam straipsnyj, štai ką rašo:
: “Thompsonville namo apžiūrėjimui, 
fed patyrus kas jame reikia taisyti, 
įvairios ‘komisijos’ išleido apie $500. Dar 
neįgalus nei vienos vinies į namą, to na
mo ‘taisymas’ jau kainavo Susivienijimui 
$500...”
^...Ten pat toliau sakoma, kad “Vienybės” 
namo “pertaisymo,” (svetimženkliai “Tė
vynės” redakcijos) “kuris turėjo atsieit 
ne daugiau kaip $22,000, o ištikrų jų su- 
Čdė daugiau kaip $43,000 Susivienijimo 
pipigų ir namas dar tik pusiau yra pa
isytas...”
'...Na, argi šitie faktai nesako, kad SLA 
pinigai buvo leidžiami ne kaipo savi, bet 
kaipo svetimi? Kur jūs matėte, kad žmo
gus savo pinigus taip be atodairos leis
tų?!

Jei paimsime pirmesniųjų Pild. Tary
bų žygius, tai surasime, kad mūsų tęi- 
giainas dėsnis dar labiau pasitvirtins. 
Paimkim tik Devenio paskolą, paimkim 
“Vienybei” duotąjį morgičių, paimkim 
Visą eilę kitų negerų morgičių, tai pa
matysim, kad mes sakome tiesą. -*

Dėlto mūsų patarimas SLA pild. tary
bai: skaitykit SLA turtą savu, o ne sve
timu—organizacijai bus sveikiau!

Trockistų Logika
Brooklyno lietuvių trockistų laikraštis 

rašo:
“Beje, Čechoslovakija meta į gurbą tą 

sutartį, kurią buvo pasirašiusi su So
vietų Rušija (Sovietu Sąjungą. “Laisvės” 
Red.).

“Būkit tikri: greitu laiku darys tą 
patį ir Franci ja...”

Ką gi tuomi trockistų organas nori pa
sakyti? Aišku, Sovietų Sąjungą apkal
tinti! Bet juk tai labai žioplas argumen
tas. Jei Sovietų Sąjunga būtų savo pasi
rašytą sutartį su kuria nors šalimi “me
tusi į gurbą,” tuomet ją būtų galima kal
tinti. Betgi to nėra.

Sovietų Sąjunga savo tarptautines su
tartis pildo iki raidės. Ji duotąjį savo 
žodį išlaiko. Jeigu ji ką pažadėjo, tai, 
žinoma, ir ištesi.

Sutartis, vadinasi, “meta į gurbą” ne 
Sovietai, bet buržuaziniai kraštai. Kiek 
tai liečia Čechoslovakiją, — ją privertė 
sutraukyti sutartį su Sovietais Hitleris 
po to, kai Anglija ir Francija Čechoslo
vakiją pardavė. Šiandien čechoslovaki- 
joj Hitleris yra bosas. Jis įsakė to kraš
to prezidentui pasitraukti, pastarasis ir 
pasitraukė. Jis nusako viską, ką Čecho
slovakija turi daryti.

Jeigu Francija nutrauks sutartį su So
vietais, tai vėl gi bus Franci jos kaltė, o 
ne Sovietų. Francija, beje, faktinai tą 
sutartį jau “numetė į gurbą.” Juk ji bu
vo pasižadėjusi ginti Čechoslovakiją, jei 
Hitleris ją puls. Ji sakė: Francija Čecho
slovakiją gins, o Sovietai padės. Sovietai 
sakė: jei Francija gins, savo sutartį iš
laikys, tai mes viskuo padėsime. Na, So
vietai ir buvo pasiruošę tą daryti. Bet 
Franci jos valdžia sulaužė sutartį.

Francijos socialistai .nebalsavo prieš 
Municho išdavystę. Vadinasi, ir jie, pasy
viai pritarė tam.

Jeigu trockistams rūpėtų tiesa, tai jie 
turėtų smerkti dėl sutarčių laužymo ne 
Sovietus, bet Francijos valdžią. Be to, jie 
turėtų smarkiai kritikuoti ir Francijos 
socialistus. Bet jiems, žinoma, tas nerū
pi. Jiems rūpi pašmeižti Sovietų Sąjun
gą ir komunistus. Na, jie tą ir daro!

Tegu!

Baisu!
Lietuvos fašistų valdžiai reikalingi pi

nigai. Negalėdama jų užtenkamai gauti 
iš įvairių tiesioginių ir netiesioginių mo
kesčių, antdetų darbo žmonėms, ji sugal
vojo naują skymą. Kaip žinia, ji uždėjo 
mokesčius ant kalinių. Asmuo, nusmerk- 
tas kalėjiman, po atsėdėjimo savo baus
mės, turi užsimokėti, kaip pas mus sa
koma, už būrdą!

Tai, žinoma, kelia didelį nepasitenki
nimą žmonėse. Štai ką “Liet. Žinios” ra
šo apie tai:

“Štai jau kuris laikas, kai redakcija 
vis dažniau ir dažniau ‘bombardiruoja- 
ma’ reikalu, kuris paliečia ypatingai 
opiai besiskaitantį su litu luomą—vals
tiečius, mūsų kaimų žmones. Ypač, kad 
tos ‘išlaidos’, apie kurias čia kalbama, 
visai neįeina į valstiečio biudžetą.

“Tas reikalas, labai opus, dažniausia 
labai skaudus ir net tragiškas,—tai yra 
mokėjimai už laikymą suimtųjų.

“Mūsų žmonės, o ypač kaimiečiai, labai 
dažnai turi atlikinėti bausmes suimtųjų 
namuose. Ta nelaimė jiems tenka dažnai 
dėl nestisipratimų, nežinojimo, net nepa
jėgumo.

“Žinoma ir aišku, kad daugumas ‘sė
dėjimų’ turi rimtas priežastis, už kurias, 
kaip patys žmonės sako, ‘verkiant reikia 
bausti.’

“Bet ir bausmė bausmei nelygi; nelygi 
jos atlikimo ‘psichologija.’ Kariais atlie
ka žmogus bausmę ir susitaiko: ką gi— 
kaltas.

“Bet yra patarlė net, kad ‘už tą patį 
dalyką dukart nebaudžiama.’

“Tuo tarpu išjieškojimas pinigų už lai
kymą suėmime yra tartum antra baus
mė už tą patį nusikaltimą.

“Juk net teismų sprendimai dažnai sa
ko: nubausti pinigine bausme, o jos ne
galint išjieškoti—areštu. Dabartinis iš
jieškojimas už laikymą suimtojo gali 
privesti prie nesusipratimo: nubaustasis, 
nepajėgdamas sumokėti grynais baudos, 
sės kalėjiman, už kurį vėliau turės su
mokėti daugiau, negu buvo skirta jam 
bauda...

“Laisves” Vajus Gavimui Naujai 
Skaitytojų Auga

•Šią savaitę prisidėjo keletas vajininkų. Atėjo gerokas 
pluoštelis naujų prenumeratų. Bet vis dar daugelio kolonijų 
draugai nė piršto nepajudino vajaus reikalu.

ALDLD 9-tas Apskritys (Minersvillės ir Shenandoah apy
linkės) smarkiai progresuoja. Lipa ant kulnų. Waterburiui. 
Tai bravo, mainieriai!

Vajininkų surašąs šiandien stovi šiaip:
Waterbury Vajininkai ............ 1278
ALDLD 9 Apskritys ............... U 48
ALDLD p Apskritys ............... 902
A. Stripcika, Elizabeth ............ 856
Hartfordo Komitetas ................ 484
S. Puidokas, Rumford, Me..........  212
A. Buivid, So. Boston ............ 200
K. Žukauskienė, Newark ....... 196
C. K. Urban, Hudson, Mass. 144
LLD I Rajonas, Montreal ....... 138
K. Kazlauskienė, S. Boston 132
P. Buknys, Brooklyn ................ 130
S. Žostautas, Kapuskasing ....... 122
J. Grybas, Norwood .................... T20
ALDLD 20 kp., Binghamton 120
J. Kalvaitis, Brooklyn ................ 120
J. Burba, S. Boston ................ 108
V. Cernauskas, Rochester ....... 106
A. Daukantaitė, Boston ............ 100
C. P. Lewis, Los Angeles ....... 100

S. Mason, New Haven, Conn. 100
C. Stasis, Sellersville, Pa........... 100
Mrs. Stepon, Lewiston, Me..........  100
A. Balčiūnas, Brooklyn ........... 92
J. Žilinskas, Lewiston, Me...........' 75
S. Paulenka, Lowell, Mass........... 66
R. Mizara, Brooklyn ................ 60
V. Jonauskąs, Bloomfield ....... 55
J. Adams, Grand Rapids ...........  52
M. Slekienė, Gardner, Mass..........  44
V. Padgalskas, Mexico, Me........... 44
K. Mugianienė, San Francisco 44
Pittsburgh ir apylinkė ................ 40
J. Ruseckas, Brooklyn ................ 22
J. Sleivis, Chelsea, Mass............ 22
B. A. žalimas, Worcester ....... 22
E. Dovidonienė, Worcester^ ....... 20
S. Pcnkauskas, Lawrence ...........  20
J. Simutis, Nashua, N. H. ....... 19

Dar nedaug dienraščio skaitytojų pasirūpino gauti nors po 
vieną naują skaitytoją. Prašome visų “Laisvės” skaitytojų 
gauti nors po vieną naują skaityto ją. Prašome tai padaryti 
greit be atidėliojimo.

Baisus Alkoholizmo Išsiplėtimas Lietuvoj
Sunykus ir iširus visuomeni

nėms kovos su alkoholizmu 
organizacijoms, ir pats tasai 
žodis “alkoholizmas”.. . “blai
vybė” “išėjo iš mados”. .. •

Už tai dabar įėjo madon 
“samagonas” arba “nami
nė”... degtindariai, denatū
rato, anodijos ir kitokiais var
dais alkoholio surogatų kon
trabandininkai, pardavėjai bei 
vartotojai ir t. t.

Iškėlė ir išpopuliarino šitą 
naująjį — “naminės degtinės” 
—samagono klausimą—teisy
bė—ne visuomenė, bet tam 
tikrais oficialiais pareiškimais 
ir straipsniais, kuriuos skaitė
me perspausdintus visuose lai
kraščiuose ir šiemet suruoštoji 
“Naminės degtinės kenksmin
gumui pavaizduoti paroda.”

Taigi pakrikus visuomenės 
iniciatyvos kovai su alkoholiz
mu (nekalbant, kiek ta kova 
buvo silpna ir nevykusi)—pa
sidarė spraga, kurią turėjo už
imti pati vyriausybė ar jos įs
taigos.

Tiesa, užėmė ji tą spragą 
“ne pilnai”: prieš naminę ir 
visokį kontrabandinį bei nele
galų alkoholį, o valstybinė 
degtinė, ir legaliai garsinami, 
ar importuojami įvairūs alko
holio gėrimai—rpaliekami ne
liesti.

Kova paskelbta tiktai nele
galiam alkoholiui—naminei ir 
kontrabandiniam bei denatū
ruotam alkoholiui—o “lega
lus” alkoholis ne tik ne smer
kiamas, bet jis naudojamas 
kaip priemonė kovai su nele
galiuoju alkoholiu. Dėl to jisai 
skirstomas — sulyginamai — 
“nekenksmingu” arba mažai 
kenksmingu ir plečiama jo pre
kyba. (Valstybinė degtinė bei 
alus pardavinėjama kooperaty
vuose ir šiaip krautuvėse).
. Taigi, aišku, kad administra
cijos varomoji kova su namine 
degtine ir kit. nelegaliai gau
namu alkoholiu nėra kova su 
alkoholizpiu.

Kodėl taip yra, irgi supran
tama.

Mat, mūsų valstybė, kaip ir 
kai kurios kitos valstybės, turi 
alkoholio x monopolį, iš kurio 
gauna žymią dalį savo biudže
tui pajamų.

Aišku, kad valstybė, būda
ma suinteresuota gauti kuo1

daugiau iš alkoholio pelno, tą 
alkoholį platina, o ne su juo 
kovoja. Dėlto ji skelbia griež
tą kovą naminėm—samagonui 
ir visokiam kontrabandiniam 
alkoholiui, kartu palaikydama 
ir plėsdama valstybinės degti
nės ir priv. gamybos alaus bei 
kit. alkoholio gėralų prekybą— 
nes šitokia kova su “tautą žu
dančiais nuodais”—samagonu 
naudinga yra netik tautos svei
katai, bet ir jos biudžetui.

Bet kaip tada su alkoholiz
mo klausimu?

Gyvenimo faktai, kriminalis
tikos statistika, teismai, ligoni
nės, peri jodinė spauda ir pati 
ta jau minėtoji “N. degtinės 
kenksmingumo paroda” labai 
aiškiai ir įtikinančiai rodo— 
tiesiog šaukte šaukiąs,—alko
holizmas gresia Lietuvai nema
žiau, kaip džiova, venerinės li
gos, trachoma, vaikų mirtin
gumas, šeimų pakrikimas bei 
jaunimo demoralizacija ir ūki
ninkų varžytinės. O kaip jo ap
siginti, kaip kovot—nežinia.

Silpnas savanorių — blaivi
ninkų frontas pakrikęs, pati 
klausimo idėja bei jos skelbė
jai—vadai kažkaip suprofa- 
nuoti, išjuokti, kad ir pats žo
dis blaivybė, blaivininkas kaž
kaip drovu pratarti, kad ne
pašieptų ...
Girtuokliavimas pas Mus jau 

Virto “Visuotine Mada”

Dėka Saugumo departmen- 
to suruoštai parodai, pamatėm 
Kaune ir dar norintieji galės 
pamatyti—provincijoj — kaip 
mūsų kaimas žlunga “samago- 
ne”, kur, kokiam apskrityje ir 
valsčiuj koki būriai degtinda
rių, kaip darbuojasi ir gami
na savo tautai nuodus, koki iš 
to gaunasi vaisiai sveikatai, 
ūkiui ir visuomenei bei valsty
bei.

Deja tai yra toli nepilnas al
koholio viešpatavimo vaizdas. 
Jis parodo tiktai kaimą. No
rint jį papildyti, Saugumo de
partmental reikėtų dar dau
giau pasidarbuoti ir suruošti 
kitą daug platesnę parodą už- 
sįenįpio ir kit. “nekenksmingo” 
alkoholio veikimo bei jo pada
rinių miestų gyvenime.

Medžiagos čia reiktų j ieškoti 
mūsų įvairių ramovių bei klu
bų restoranuose ir apskrityse .

žinomuose “inteligentų klubuo
se” su azartiniais lošimais ir 
kitom prašmatnybėm.

Rimtai pasidarbavus— (dar
bas, tiesa, čia nesulyginamai 
sunkesnis ir “pavojingesnis”, 
nes dažnai tektų “pavaldiniui” 
susidurti su savo “viršininko” 
asmeniniais “žygdarbiais” ir 
'juos kelti aikštėn),—būtų su
rinkta be galo įdomios medžia
gos naujai alkoholio padarinių, 
mūsų inteligentijos gyvenime, 
parodai.

O čia galima būtų parodyti 
ne vieną paslaptį—kur ir kaip 
prasideda dideli ir maži nusi
kaltimai, išeikvojimai, papirki
mai, kerštai ir t.t., iš kurių pas
kiau išeina dideli kriminalai, 
“garsios bylos”, kalėjimai, sa
vižudybės, bankrotai ir “žymių 
žmonių” bei šeimų žlugimas.

čia pasirodytų, kad mūsų 
miesčionija — šviesuomenė — 
ne mažiau, jei ne daugiau, yra 
pažlugusi alkoholio baloj, negu 
kaimas.

čia taip pat pasirodytų, kad 
tarp kaimo — naminės degti
nės bei denatures išsiplėti
mo ir miesto “kultūrinio alko
holizmo”—kaip tarp klampy
nės rūdyno ir ežero yra ne
nutraukiamas ryšys — sruve
nanti vaga.

Tada paaiškėtų, kad, norint 
nusausinti rūdyną, reikia pir
miausiai nuleisti ežerą.—No
rint nukovot kaimo naminę, 
reikia pradėti nuo užsieninio.

Gydytojas, kuris nori kitus 
gydyti, pirma turi pats išsigy
dyti.

Ar kaimo alkoholikai—sa
magono bei denatures vartoto
jai patys savaime ten atsiran
da? Arba jie nenori gerti “ne
kenksmingo” valyto valstybinio 
arba gardaus užsieninio alko
holio, o geria tik dvokiančią 
naminę bei denatūratą?

O, ne: jie išeina iš tų pačių 
“legalaus” valstybinio alkoho
lio mėgėjų, kurį pamėgę daėjo 
iki to, kad jau nebegalį jo 
įpirkti, o noras nenugalimas ir 
dėl to jau geria visokią bjau
rybę, kad tik apsvaigtų, o apie 
jo kenksmingumą sveikatai ar 
gyvybei jie negalvoja! Tai li
goniai, kuriuos reiktų gydyti, 
nes jie yra pavojingi šeimai ir 
visuomenei.

Kitur taip ir daroma, o kaip 
pas mus?

Pas mus alkoholikai laiko
mi normaliais piliečiais, iki ne
įvykdo kokio nusikaltimo, už 
kurį paprasta tvarka turi būt 
suimti. Bet atsakydami teis
me, alkoholikai, einant, te
beveikiančiais rusų įstatymais, 
gali teisintis ir reikalauti bau
smės sumažinimo, nes nusikal
to ne blaiviu protu. , . Išeina, 
kad alkoholikai turi privilegi
jų...

Dar įstabiau, kai koks žy
mus asmuo—alkoholikas stovi 
kurios įstaigos — pavyzdžiui 
mokyklos ar administracijos— 
pijyšakyje ir liguista valia 
tvarko kitus ir grynu pavyz
džiu juos “šviečia.” Toks, 
trumpai tariant, yra alkoholiz
mo klausimas pas mus šiandien 
.Lietuvoj.

Blogiausia ir pavojingiausia, 
mąno supratimu, yra tai, .kad 
alkoholis yra tvirtai įsigėręs į 
mūsų jaunąją kultūrą.

Pažvelgkim į mūsų kultūros 
gyvenimą, kultūros židinius, 
bei jaunuomenę, moksleiviją.

Ar rasite bent vieną iš jų, 
kur būtų atsiribota nuo alko
holio?

O tai yra baisu.
Mos matome ir šaukiame, 

kad alkoholizmas degtindarys- 
tės formoj siaubia kaimą— 
liaudį, o nežinome ar bijome

prisipažinti, kad tas pats alko
holizmas yra įsibriovęs ir net 
užvaldęs mūsų jaunos kultūros 
pradus ir jos židinius—mies
tus, šviesuomenę ir net moks
leiviją!

Rašydamas šiuos žodžius, aš 
visai nenoriu tuo ką užgauti, 
prikišti ar apkaltinti, o turiu 
vienintelį norą ir tikslą at
kreipti dėmesį visų tų, kuriems 
šis klausimas rūpi, ar turėtų 
rūpėti, — kad jau laikas rim
tai apie tai pagalvoti ir susi
rūpinti.

Jeigu šie žodžiai nebus bal
sas tyruose, aš pats mielu no
ru prie jų prisidėsiu ir reika
lui esant savo nuomonę pareik- 
šiu—ką ir kaip šiandien reikė
tų daryti šiai mūsų tautos ne
laimei — alkoholizmui — plės
tis užkirsti kelią ir imti rim
tai su juo kovoti. <-

K. Ralys.
(Iš “L. ž.”)

Klausimai ir Atsakymai

“Tai jau yra tiek nauja, kad net ne
suprantama. Ypač to nemoka suprasti 
kaimo žmonės ir ta miestų varguomenė, 
kuri daboklėn patenka kaip tiktai už 
mokėjimų nepajėgumą.

“Ir skundžiasi žmonės, ypač kaimo 
žmonės, kurių — pasirodo — labai ne
mažas skaičius yra nubaustų ir kurių 
vieni jau išvaržyti, o kitų varžytynės 
laukia.

“Tai yra didelė, ypač kaimo žmonių, 
nelaimė, sukėlusi jų susirūpinimą, kuris 
jau ‘bombarduote bombarduoja’ redakci
ją, reikia manyti—ne mūsų vieną.’’

Iš tikrųjų, tai baisi padėtis, baisus 
Lietuvoj režimas! Juo to krašto žmonės 
jį greičiau nusikratys, tuo bus geriau. 
Amerikiečių lietuvių pareiga padėti savo 
užjūrio broliams.

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” Re

dakcija: Ar jūs negalėtumė
te paaiškinti, koks dabar 
yra Sovietų Sąjungos atei
ties planas dėl 'pasaulinės 
politikos?

Dabar, kada Hitleris įsi
gali Europoje, aišku, kad 
jeigu jis ateitų iki Juodųjų 
Jūrų, tai rengtųsi dėl užpuo
limo ant Sovietų Sąjungos. 
Japonija užkariaus Chiniją. 
Japonija yrajnirtinas prie
šas iš rytų. Hitleris gi pul
tų iš vakarų. Sovietų Są
junga, neturėdama draugų, 
ar galėtų atsilaikyti prieš 
šias fašistines spėkas?

Argi nebūtų geriau, jeigu 
Sovietų Sąjunga dabar pa
dėtų Chinijai sukriušinti 
Japoniją Jr tųomi užtikrin
tu rytų fronto saugumą?

J. B.
Atsakymas

Sovietų Sąjungos planas 
yra toks, koks ir buvo: 
šaukti pasaulio .žmones ir 
tas tautas, kurios priešin
gos fašistiniams agreso
riams, į bendrą frontą už 
palaikymą pasaulyje taikos. 

|Ttu) tarpu užtikrinimui ap
gynimo savo teritorijos, ji
nai tvirtina savo Raudonąją 
Armiją ir karinę pramonę.

Ar Sovietų Sąjunga galė
tų viena atsilaikyti prieš 
suvienytas Vokietijos ir Ja
ponijos spėkas, tai dabar 
sunku pasakyti. Mes tikime, 
kad Sovietų Sąjunga nenu
galima.

Ne tiesa, kad Sovietų Są
junga neturi draugų. Ji turi 
jų labai daug, būtent, viso 
pasaulio taikos ir demokra
tijos trokštančius darbo 
žmones. Jeigu Vokietija ir 
Japonija pradėtų Sovietus 
pulti, tai tie draugai nety
lėtų.

Kiek sąlygos leidžia, So
vietų Sąjunga gelbsti Chi- 
nijos žmonėms gintis nuo 
užpuolikų.

Japonijos Žmonės Šaltai Pa
sitiko Hankowo Užėmimą
Tokio. — Kai atėjo 'žinia, 

kad japonai užėmė Hanko- 
wą, Chinijos didmiestį, žmo
nės visai nesidžiaugė. Karas 
jau perdaug juos suskurdi- 
no ir nuengė. O čia kartų su 
žinia apie laimėjimą valdžia 
pranešė, jog karas dar galės 
ilgai tęstis, ir ragino gyven
tojus toliau pasiaukoti.

Žmonės nelabai pirko lai
kraščius su extra ^praneši
mais apie HankoWp ųžėmL 
mą.
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Tau
Kad lakštutė meiliai tau čiulbėtų, 
švilptų vėjas tarp rožių šakų 
ir tau dainą nunešti galėtų 
iš žaliuojančių girių, laukų.
Bet lakštutės giesmių negirdėti, 
skaisčios rožės nuvyto šalnoj. 
Dirvom plaukia dejavimas lėtas, 
skamba raudos lūšnelėj skurdžioj.
Akys regi draugus ir kaimynus 
velkant jungą be lašo vilties, 
ir pakyla daina nusiminus 
priešais norą iš mano širdies.
Ta daina neatneš tau linksmumo, 
bus karti, kaip ir vargas kartus, 
ir dainuos ji ne meilės skaistumą, 
bet brėkštančius laisvės metus.

Kazys Jokubėnas.
(Iš “Kultūros”)

Kas šiandien nežino Thomas Mann’o, gar
saus rašytojo ir Nobelio dovanos gavėjo? 
Kiekvienas, kuris tik kiek tiek susipažinęs su 
literatūra, bei šiaip su bėgamuoju gyvenimu.

Kai Hitleris Vokietijoj pasigrobė valstybės 
galią, Thomas Mann tuomet gyveno Šveicari
joj. Jis į Vokietiją jau ir nebegrįžo. Hitle
rio valdžia konfiskavo visą jo turtą, esamą 
Vokietijoj, o rašytojo knygas liepė sudeginti.

Tūlą laiką pagyvenęs Šveicarijoj, dabar 
Thomas Mann atvyko į Jungtines Valstijas ir 
apsigyveno Princeton, N. J. Ten jis profeso
riaus universitete, o atliekamu laiku rašys. 
Tarp kitų veikalų, Mann yra parašęs “Ma
giškasis Kalnas,” “Mirtis Venecijoj,” “Kara
liškoji Didenybė,” ir “Juozapas.” Pastarasis 
veikalas išeis keliuose tomuose.

Mann rašo nuolatos. “Nusitariau,” sako jis, 
“savo rytmečius paaukoti apysakos rašymui. 
Paprastai pradedu rašyti rytmetį pusė devin
tos ir rašau iki 12:30 p. p. Nelaukiu, kol gau
siu įkvėpimo, nes suradau, kad, jei rašytojas 
to lauks, jam teks nusivilti. Kaip užbaigiu ra
šyti, paprastai, einu pasivaikščioti. Tuomet 
valgau pietus, o visą popietį paaukoji! laiš
kams skaityti ir atsakyti.”

Rašytojas čia apsigyveno su savo šeima. Jo 
žmona yra jam ir sekretorė, o be to ir didelė 
patarėja.

Thomas Mann gimė 1875 m. vokiečių šei
moj Užbaigęs vidurinę mokyklą, 
Thomas pradėjo dirbti nuo ugnies 
kompanijoj. Tačiau turėjo didelio 
mo skaityti apysakas. Flaubert,
Heine, Zola, Goethe ir kiti rašytojai jam buvo 
labiausiai mėgiami. Paskui pats pradėjo rašy- 
tojauti. Na, ir teberašo ir berašydamas pa
tapo pasauliniai garsiu žmogumi. Jo brolis, 
Heinrichas, taipgi rašytojas. Abu Mann’ai 
pažangūs žmonės; abu kovoja prieš fašizmą, 
už laisvę. Abu nebegali grįžti savo gimtinėn, 
kurią šiandien mėsinėja Hitleris.

Genialusis Rusų 
Kritikas

Bielinskį ne kartą apimdavo nusivylimas del 
to, kad likimas “senai lošia keistą rolę su tais, 
kas yra doro rusų literatūroj: jis atima protą 
Batiuškovui, atima gyvybę Gribojedovui, Puš
kinui ir Lermontovui—ir palieka geroj svei
katoj Bulgariną, Grečą ir kitus panašius į 
juos niekšus Peterburge ir Maskvoje...” Bet 
didysis rusų kritikas nepadėdavo ginklo.

Nikalojaus reakcijos tamsoje, pačiuose sun
kiuose, be pragiedrulių metuose, kuriuos per
gyveno Rusija, jis pakėlė kovingą, pilną įkvė
pimo protesto balsą prieš viešpataujančią ti
roniją.

Didysis plebėjus—filosofas, kritikas, pub
licistas—formavo priešakinių Rusijos žmonių 
nuomonę tuo metu, kada mūsų šalyje nebuvo 
dar nei revoliucinės partijos, nei revoliucinės 
teorijos. Reikia atsiminti, pabrėždavo černy- 
ševskis, kad “nuomonių, kurias dėstė Bielins
kis, jūs negalėjote 
knygoj, nė viename 
name jis rašė”.

Tiesdamas kelią 
minčiai, Bielinskis

rasti nė vienoj rusiškoj 
žurnale, išskyrus tą, ku-

priešakinei revoliucinei 
peržengdavo ir bevaisę

“abstraktaus idealo” dykumą, ir pelkišką “su
sitaikymo su tikrove” liugyną. Maištingoji 
dvasia ir smalsus protas vedė Jį nuo idealisti
nės šelingo, Fichtes, Hėgelio filosofijos prie 
Feierbacho materializmo, nuo Sen-Simono ir 
Furje utopinio socializmo—mokslinio socializ
mo kryptimi. Tai buvo skausmingai sunkus, 
vingiuotas kelias. Bielinskis klydo, kada blo
gai supratęs Hėgelio formulos “kas protinga, 
tai tikra, ir kas tikra, tai protinga” prasmę, 
kalbėjo, jog reikia sutikti su tikrove. Jis kly
do, kada vienu metu prisipažino, kad menas 
pats sau tarnauja tikslu. Bet niekas iš Bie
linskio vienlaikiu taip griežtai nekritikavo sa
vo paties klaidų, nekeikė jų taip, kaip tai da
rė jis pats.

Pati karčiausia tiesa jam visada buvo 
džiugesne už saldžiausią melą. “Aš giliai su
prantu,—rašė jis apie save,—kad nesugebu 
būti laimingas melu, kokiu ten bebūtų, ir ge
riau noriu, kad mano širdis suplyštų į kąsne
lius nuo tiesos, negu laimingai gyventų melu”. 
Iki paskutinių savo dienų Bielinskis pasiliko 
revoliucinės tiesos vėliavos nešėju.

Skurdas persekiojo jį visą gyvenimą. O jis 
su liguistu ir kartu linksmu ir išdidžiu įsiti
kinimu vadino save literatorium ir su pasi- 
biaurėjimu atstumdavo bet kokią galimybę 
žurnalą pakeisti į profesoriaus katedrą. “Vi
suomenės guvernante” vadino jis literatūrą ir 
žino?o, .kad nežiūrint į visą tuometinės cen
zūros, virtusios į “karinius įstatus apie de- 
zertavusius naujokus”, sunkumą, Rusijoj ne
galima buvo rasti kitos vertingesnės masinės 
tribūnos, kaip literatūra, “žurnalistika,—rašė 
Bielinskis,—mūsų laikais viskas: ir Puškinas, 
ir Gete, ir pats Hėgelis buvo žurnalistai”. 
“Rusiškai literatūrai mano gyvybė 
kraujas”.

Gerceno, Stankevičiaus, Ogariovo, 
skio vienlaikis ir bičiulis—Bielinskis 
buvo vienintelis tikrasis protinio darbo pro
letaras. Jis dirbo su tokiu baisiu karštu įsi
tempimu, kad tirpdavo pirštai ir sukaulėdavo 
nuo plunksnos ranka. Iš jo pragariško darbo 
turtėjo literatūriniai pelno gaudytojai ir lei
dėjai. Gyvendamas tik iš literatoriaus profe
sionalaus uždarbio, Bielinskis turėjo kas mė
nuo parašyti keturis spaudos lankus į žurnalą, 
skaityti dešimtis knygų, knistis žodinės. ma
kulatūros šiukšlėse ir purve.

Nežiūrint amžino skurdo kankinamo žmo
gaus varginančio, katorginio darbo, Bielins
kis liko ištikimas savo fanatiškai meilei prie 
laisvės ir žmogaus asmens nepriklausomybės. 
Jis buvo nenuilstamas ir patvarus kovotojas.

“Negaliu aš atvažiuoti todėl, kodėl sargybi
nis negali nueiti iš savo vietos,—rašė jis Mas
kvon savo sužadėtinei,—nors nuo šito priklau
sytų viso jo gyvenimo laimė”. “Ką gi daryti 
esant šiai baisiai tikrenybei?”—klausdavo jis 
save ir atsakydavo: “Nesigėrėti gi ja, sudėjus 
rankas, o veikti kiek galint, kad kiti paskui 
galėtų geriau gyventi, jeigu mums niekaip ne
galima buvo gyventi”.

Ir Bielinskis veikė. Nugalėdamas tūkstan
čius kliūčių, jis nukau.kuodavo šlykščiąją Nika
lojaus Rusijos tikrenybę. Jis nesitaikstydavo. 
žavėdamasis Marato negailestingumu, sveikin
damas jakobiniečių diktatūros revoliucinį 
smurtą, Bielinskis buvo pasirengęs jį pavarto
ti prieš savo liaudies priešus.

Kaip revoliucionierius, jis; mylėjo žmoniją. 
Aistringai ir atsidavusiai mylėjo jis rusų 
liaudį. Bielinskis žinojo milioninių darbo 
žmonių masių reikalus, jų nelaimes, troškimus 
ir siekimus. Jis matė verdančias ir į viršų 
besiveržiančias naujas galingas jėgas, prislėg
tas sunkaus samoderžavijos priespaudos pre
so, ir karštai, nesvyruodamas tikėjo savo liau
dies revoliucine pergale.

Prisiminkim garsųjį laišką Gogoliui, kuris 
subalansavo Bielinskio 
kuris, kaip vėliau rašė V. I. Leninas, 
vienas geriausių necenzūrinės demokratinės 
spaudos raštų.”

Tame laiške, parašytame netrukus prieš 
mirtį, 90 metų atgal, Bielinskis kalbėjo:

“Patys gyvieji šių dienų nacionaliniai klau
simai Rusijoj dabar yra: panaikinimas bau
džiavos, įvedimas kiek galint griežtesnio pil
dymo bent tų įstatymų, kurie jau yra. Tai 
jaučia dargi pati vyriausybė (kuri gerai žino, 
ką daro dvarininkai su savo valstiečiais, ir 
.kiek pastarieji kasmet išpjauna pirmųjų), ką 
įrodo jos nedrąsios ir bevaisės pusiaupriemo- 
nės baltųjų negrų naudai ir komiškas viena- 
uodegio botago ‘ pakeitimas triuodege rykšte...”

Kovoje su savo liaudies engėjais jis dar 
galėjo remtis darnia mokslinio socializmo 
orija. “Komunistų Manifestas” pasirodė 

ne- 
te- 
di-

džiojo rusų kritiko mirties metais. Tačiau 
Bielinskis pas mus buvo pirmasis, kas supra
to, kad Rusija turi eiti visos žmonijos istori
nio progreso vieškeliu. Jis pliekė rusų nacio
nalistus, jis tyčiojosi iš slavofilų siauraprotiš- 
kumo.

Didysis aiškiaregis, jis suprato progresyvią 
kapitalizmo rolę atsilikusiai, baudžiauninkiš- 
kai Rusijai. “...Dabar,—rašė jis,—aiškiai 
matyti, kad vidujinis pilietinio vystymosi pro
cesas Rusijoje prasidės ne anksčiau, kaip nuo 
tos minutės, kada rusų bajorija pavirs į bur
žuaziją.”

Kartu Bielinskis genialiai atspėdavo darbo 
žmonių kovos prieš buržuaziją neišvengiamu
mą, prieš buržuaziją, kurios jis nekentė taip 
pat aistringai, kaip ir baudžiauninkų savinin-

Kritikuodamas Lui Blaną, kuris “išleido iš 
akių, kad buržuazija kovoje, ir buržuazija tri
umfuojanti—ne viena ir ta pati,” jis rašė ne
trukus prieš savo mirtį: “Kolei buržuazija 
yra ir kolei ji stipri, aš žinau, kad ji turi būti 
ir negali nebūti. Aš žinau, kad pramonė—di
delių piktybių šaltinis, bet žinau, kad ji pati— 
ir didelių gerybių visuomenei šaltinis. Tiesą 
sakant, ji tik paskutinė piktybė kapitalo vieš
patijoje, jo tiranijoje ant darbo.”
t Darbo pasiliuosavimui nuo kapitalo tikslui 
Bielinskis pasiliko ištikimas iki paskutinio 
atodūsio. Neveltui Leninas vadino Bielinskį, 
greta su Gercenu ir černyševskiu, rusų social- 
dem ok rat i j os p i rm tak ū n u. ”

Į nemirtingą rusų liaudį kreipė jis savo ne- 
snūstančią mintį ir savo degančią širdį. Liau
dies paliuosavimui jis pašventė visą savo pui
kųjį gyvenimą, žūdamas nelygioje kovoje jis 
svajojo apie laimingą laiką savo tėvynei ir su 
viltimi, jaudindamasis ir skubėdamas klausė: 
—ar greitai pasirodys tas vadas?

Tie 
linskį, 
pačią 
klasę, 
kyje., 
valios 
rie išvedė visas mūsų šalies broliškas tautas 
į platų komunizmo kelią. Staliniškos Konsti
tucijos saulė šviečia ant mūsų tėvynės.

Didžiojo rusų kritiko, švietėjo-revoliucionie- 
riaus, nesitaikstančio kovotojo prieš baudžia
vą ir samoderžaviją vardas—Visarjjono Gri- 
gorjevičiaus Bielinskio vardas gyvena ir am
žinai gyvens Sovietų liaudies atmintyje. Jo 
kritikos raštai nenustojo savo didžiulės reikš
mės ir iki šių dienų. Jo kūrybos žygdarbis, 
viso jo gyvenimo žygdarbis begaliniai brangus 
kiekvieno sovietinio žmogaus širdžiai.

S. Tregybas.
Iš rusų kalbos vertė A. Ramutis.

vadai atėjo. Liaudis, pagimdžiusi Bie- 
Černyševs»kį ir Dobroliūbovą, pagimdė 
revoliucingiausią pasaulyje darbininkų 
atsistojusią visų darbo žmonių prieša- 
Ji suteikė pasauliui tokius minties ir 
gigantus, kaip Leninas ir Stalinas, ku-

Pasaka apie Fotografiją 
ir Filosofiją

Kartą gyveno fotografas. Jis fotografuoda
vo visaip, iš profilio ir en face, iki kelių ir 
visą figūrą; jis galėdavo padidinti ir paryš
kinti, apvesti gražiais krašteliais arba užbaig
ti brūkšniais. Jis galėjo daug. Bet niekad jis 
nebuvo patenkintas, nes jis buvo filosofas, di
delis filosofas ir išradėjas. Jis būtent filoso
fuodavo, jog pasaulis esąs pamišęs. Tai gali
ma įsitikinti ir iš plokštelės, kai pamerki ją 
į ryškintoją. Kas buvo žmogaus dešinėj — 
pereina į kairę, kas buvo juoda — tampa 
balta, šešėliai lieka šviesiomis vietomis, iš mė
lyna, pasidaro balta, sidabrinės sagos 
kios pat tamsios kaip geležinės. Tai 
protiška.

Jis turėjo kompanijoną, .kuris buvo 
tas žmogus, kupinas smulkių ypatybių, 
pavyzdžiui ištisą dieną rūkydavo tabaką, nie
kad eidamas neuždarydavo durų; jis kišdavo 
į burną peilį vietoj šakučių, kambarin įėjęs 
nenusiimdavo skrybėlės; jis valydavo nagus 
atsistojęs pačiam atelje vidury ir kiekvieną 
vakarą norėdavo trijų stiklų alaus. Jis buvo 
pilnas ydų.

Filosofas, kuris kaip tik buvo be ydų, ne
kentė savo neišauklėtojo brolio ir norėjo nuo 
jo atsiskirti, bet negalėjo, nes jų uždarbis rišo 
juos; ir todėl, kad jie visada turėjo būti drau
ge, filosofo nepalankūs jausmai pradėjo virsti 
beprotiška neapykanta. Net baisu buvo!

Pavasariui atėjus, reikia rūpintis vasaroji
mo malonumu, kompanijonas pasiunčiamas 
pa j ieškot panašesnės vietos. Ir jis surado. To
dėl vieną šeštadienio vakarą išplaukė jie laivu. 
Filosofas sėdėjo ant dėnio ir visą kelią gėrė

M IE N aU
Tik ką išėjo iš spaudos 5-kiy. 

veiksmų drama “BAUDŽIA
VOS NUOTAKOS.” Tai 
leidinys. Veikalas’ parašytas 
žymaus baltarusių dramaturgo 
Vladislovo Goluboko. Veikai 
vardas originale — “Ponas Suk
rinta.” r..................
dd. 
ma. 
vos 
go j. 
šus

punšą. Jis buvo labai opus ir skųsdavosi dau
geliu ligų, kaip ana, viduriais ir su kojomis 
buvo kažkas netvarkoj, gal reumatizmas, gal 
kas panašaus. Na, jie atvyksta vieton, išlipa 
krantam

—Tai čia?—klausia filosofas.
—Truputį teks paėjėti, — atsakė kompani

jonas.
Jie ėjo taku per kelmyną, kelias pasibaigia 

ties galvijų daržu. Jį tenka aplenkti. Todėl 
eina toliau taku per akmenyną. Filosofas 
skundėsi savo kojomis, bet skausmą teko greit 
užmiršti prieš naują daržą, kurį vėl teko lenk
ti. Pagaliau kelias dingo pats savaime, teko 
eiti kalnų skardžiais ir bristi krūmais ir aš
triais uogenojais.

Priešais trečią daržą stovėjo veršis, kurį 
nuvijo filosofas iki ketvirtojo daržo. Čia jis 
maudėsi prakaite, trykštančiam ties kiekvieno 
plauko šaknele. Po šeštojo daržo tvoros ma
tėsi vasarnamis. Filosofas įėjo vidun ir ne
trukus verandon.

—Kodėl čia tiek medžių? — sako jis, — jie 
užstoja visą vaizdą.

—Taip, bet jie gins nuo vėjo, pučiančio iš 
jūros, — atsakė kompanijonas.

—Ir viskas čia atrodo kaip užžėlę .kapinės; 
juk mes gyvenam pačiam miško vidury.

—Taip sveikiau, — aiškino kompanijonas. lių 30 d. New Britain’e įvyks
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Lietuvių kalbon vertė 
Pr. Kvedaras ir Al. Mar- 
Siužetas imtas iš baudžia- 

laikų, 18-to amžiaus pabai-. 
Savo turiniu labai pana* 

Fromo Gužučio “BlindaiM* 
arba Šilerio “Razbaininkams.” 
Sulietuvinant pridėta tinkamoj 
anų laikų dainos ir šokiai. Ta| 
vienintelis lietuvių kalboje vei 
kalas, kuris taip gyvai ir p 
nai vaizduoja baudžiauni 
kovas su ponais.

Po to jie ėjo maudytis. Bet ten nebuvo jo
kio pliažo filosofišku supratimu. Akmenys, o 
tarp jų pakankamai purvo. Pasimaudęs filo
sofas panori išgerti stiklą vandens tiesiai iš 
šaltinio. Bet vanduo buvo rudas, o jo skonis 
aitrus. Niekas nepatiko. Visiškai niekas. Mė
sos negalima gaut nusipirkt ir žuvis be pasi
rinkimo.

Filosofas apsiniaukė ir atsisėdo prie arbū
zo skųstis likimu. Bet pasilikti jis turi, kom- 
panijonas grįžo atgal į miestą vesti įstaigos 
be draugo.

Praėjo šešios savaitės iki kompanijonas grį
žo pas savo filosofą.

Ant krantinės stovėjo liesas jaunikaitis su 
raudonais skruostais ir rudu kaklu. Tai buvo 
filosofas pajaunėjęs ir gerai nusiteikęs.

Jis lakstė po visus šešis daržus ir vaikė 
prieš save veršius.

Kai jiedu išėjo verandon, kompanijonas ta
rė:

—Tu atrodai labai gerai, kaip tat pasisekė?
—Taip, puikiausiai,—atsakė filosofas!—Dar

žai nuėmė mano taukus, akmenys padarė ma
sažą mano kojoms, purvas paruošė man pur
vo vonias prieš reumatizmą, lengvas maistas 
sutvarkė mano vidurius, žali medžiai mano 
plaučius ir tik tu pamanyk, rudas šaltinio 
vanduo turi geležies, kas kaip tik man buvo 
reikalinga.

—Taip, tu esi filosofas, tarė kompanijonas; 
iš negatyvo gauni pozityvą, šešėliai tampa 
šviesiomis vietomis. Jeigu tu nori iš manęs 
padaryt tokią plokštelę ir pasižiūrėti į mano 
ydas, tai tu negalėsi pykti ant manęs. — Tik 
pagalvok: aš netinginiauju ir todėl tvarkau 
mūsų atelje, aš nevagiu, aš niekad nekalbu 
blogai apie tave, aš niekad nesiskundžiu; aš 
niekad iš balta nedarau juoda, aš visad malo
nus su klijentais, aš rytais keliuos anksti, aš 
valau nagus, kad jie būtų tikrai švarūs, aš 
nenusiimu nuo galvos skrybėlės, kad plaukai 
nekristų ant plokštelių, aš rūkau tabaką, kad 
būtų švarus oras nuo nuodingų garų, aš pa
lieku atdaras duris, kad vidun įeitų kiek triu
kšmo, vakarais aš geriu alų, kad neįprasčiau 
gert visky, aš kišu į burną peilį, kad neįsi- 
durčiau šakutėmis.

—Tu iš tiesų esi didelis filosofas, tarė fo
tografas; dabar mes būsime draugai, visada 
eisime kartu.

ta to apskričio konferencijž 
kuri, manau, išjudins iCon 
valstijos kolonijas. Gerai 
mūsų menininkai imasi to gra
žaus darbo. Linkime geriaus 
pasisekimo!

Skaitlingus ir gerai lavint 
chorus turi Conn, valstijoj 1 
kolonijos — Hartfordas 
vės ' Chorą, ir New Have 
Dainą. Choras Daina tai 
įstojo į Lietuvių Meno SąjuiV 
gą. IV Apskričio komitetas t 
retų dėt pastangas, kad i 
dint ir kitas kolonijas.

1931 m. LMS yra išleid 
4-rių veiksmų dramą “Sp 
kas,” kurią yra parašęs d 
kas Raroda. Šis istorinis 
kalas turėtų būt suvaidinti 
visose mūsų didesnėse kolor 
jose. Kiek man žinoma, tai j 
buvo vaidintas tik vienoj . 
kolonijoj, ir tai jau gana 
niai. Galima jis dabar net 
vaidintose vietose pakartotu

Uruguajieciai Lietuviai 
Menininkai

“Darbas” rašo:
Ruošimasis urugvajiečių lietuvių meninin

kų priė dešimtmetinių sukaktuvių savo me
ninio darbo, tai sveikinantis dalykas. Mūsų 
menininkai per ištisą dešimtį metų nenuilsta
mai darbuojasi, keldami savo tautos garbę ir 
kultūrą tarp savo tautiečių tolimam Pietų 
Amerikos kontinente.

Skaitant “D.” nr. 15 sužinome, kad 1928 
m. lapkričio 24 d. neskaitlinga menininkų 
grupelė surengė pirmą vaidinimų ir šokių 
vakarą Urugvajaus padangėje, perstatant vie
no veiksmo komediją “Kuprotas Oželis.” žino-

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Waterbury choras, mano 
atsigaus ir sustiprės. Nese 
ten lankėsi LMS sekretorė 
B. šalinaitė, ir ji sako, l 
Waterbury dalykai taisosi 
koma, artimoj ateityj ten 1 
sudaryta ir šokikių grupė.

Valio, waterburieciai!
—o—

šį sezoną Brooklyne bus du< 
ta eilė paskaitų. Tam jau 
pasižadėjęs Dr. A. Petriką, 
Tauras, J. Gužas ir kiti mūi 
intelektualai. Dr. Petriką tu; 
paruošęs paskaitą apie Povi 
Višinskį ir rašytoją žemai 
V. Tauras — apie Šekspyrą, 
J. Gužas — kai ką iš Lietu 
istorijos.

Ar tokių vakarų negalėtu S 
ruošti kitos .kolonijos — Bos 
nas, Philadelphia, ’ Detroi 
Clevelandas, Pittsburgas, Bi 
hamtonas, Chicaga ir dauge 
kitų? Visos suminėtos koloi 
jos turi inteligentiškų jėgų, 
reikia noro ir pastangų.

Mažesnės kolonijos gal 
gauti referatus iš LMS Cent__, 
o paskaityt galėtų bile draugas 
ar draugė.

—o--
Brooklyno Liet. Liaudies Te

atras, apart “Mirtų Vainiko,’’ 
paėmė suvaidinimui keletu 
lengvų komedijų —> “Aš Nu? 
miriau,” Kontrolis,” “Kome
tos Laukimas” ir k. Būtų ge
rai girdėti, ką kitos kolonijėš 
veikia vaidybos darbe. Rašyki-* 
te-praneškite per šį skyrių.

Proncė.
-
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Upton Sinclair.
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(Tąsa)
Bus apie pusantrų metų, kai Jurgis susipažino su 

Ona viename jomarke, kone šimtą mylių atstu nuo savo 
gimtinės. Jurgis niekad nesitikėjo apsivesti—jis juokda
vosi iš to, kaipo iš spąstų, j kuriuos vyriškiui per kvaila 
įsmukti. Bet štai netikėtai ji taip jam patiko iš pirmo 
pamatymo, kad jis tą pat dieną bandė merginos tėvams 
pirštis, bet jos tėvas pasirodė kaip uola: Onytė buvo 
dar jauna mergaitė, o jis gana turtingas ūkininkas ir 
pasitikėjo dukterį j gana gerą vietą išleisti. Taigi Jur
gis nuvyko namon labai nuliūdęs ir tą pavasarį bei 
vasarą sunkiai dirbo, stengdamasis užmiršti. Matyda
mas, negalįs Oną pamiršti, rudenį, nuvalius viską nuo 
laukų, leidosi pėsčias ją atlankyti.

Ten rado dalykus esant netikėtoj padėtyj: merginos 
tėvas buvo numiręs, o ūkį skolininkai buvo pardavę. 
Jurgis kone pašoko iš džiaugsmo, nes dabar pasitikėjo 
greičiau savo atsieksiąs. Apart Onos, buvo likusi Elzbie
ta Lukošaitienė, teta, kaip ją visi vadino,—Onos pamotė 
ir šešetas vaikų įvairaus didumo, taip pat pamotės bro
lis, Jonas, išdžiūvęs, mažas žmogelis, kuris dirbo pas 
juos ant ūkio. Ona mokėjo skaityti ir žinojo daug da
lykų, kurie Jurgiui buvo nepažįstami. Kai ūkis tapo 
parduotas, jiems visiems reikėjo kur nors išsinešdinti, 
o visko visa šeimyna turėjo tik apie septynis šimtus rub
lių. Jiems gal apie tris kartus tiek būtų likę, bet, nuėjus 
į teismą, jie pralošė, taigi reikėjo papirkti teisdarį, kad 
perkeistų savo nusprendimą.

Ona gal būtų ištekėjusi ir apleidusi juos, bet neno
rėjo to padaryti, nes labai mylėjo tetą Elzbietą. Tai 
buvo Jonas, kurs patarė važiuoti į Ameriką, kur viens 
jo draugas buvo pralobęs. Kiek liečia jį patį, jis dirbsiąs, 
taip pat galės dirbti ir moterys, o be abejonės ir nekurie 
iš vaikų—taigi vis pragyvensią. Jurgis irgi buvo girdėjęs 
apie Ameriką. Tai buvo šalis, kur, kaip žmonės saky
davo, galima tris rublius į dieną uždirbti ir Jurgis daž
nai apsvarstydavo, kiek tai galima turėti, uždirbant po 
tris rublius per dieną. Žinoma, brangumą pragyvenimo 
jis matė tik tokį, kaip ten, kur jis užaugo. Taigi jis ir 
pasirįžo važiuoti j Ameriką, ten apsivesti ir, svarbiau
sias dalykas, pralobti. Toje šalyje, ar tai turtingas ar 
vargšas, kiekvienas žmogus yra laisvas, taip žmonės 
pasakodavo; jo neima į kariuomenę, nereikalauja iš jo 
sukišti savo sunkiai uždirbtus pinigus besąžiniškiems 
valdininkams,—abelnai, jis gali pasielgti kaip jam geriau 
patinka ir rokuoti save tokiu pat geru, kaip ir visi kiti. 
Amerika juk tai buvo šalis, apie kurią įsimylėjusieji 
ir jaunuomenė sapnuote sapnuodavo, ir jeigu tik katram 
pasisekė užtektinai kelionei ištekliaus sudaryti, tai ir 
manė, jogei visi jo negerumai užsibaigė.

Jie visi sutarė išvažiuoti sekantį pavasarį, o tuomi 
tarpu Jurgis parsisamdė tūlam kontraktoriui ir turėjo 
eiti su būrių kitų darbininkų apie keturis šimtus mylių 
nuo namų, kad dirbti ant geležinkelio ties Smolensku. 
Sunkias pareigas ten prisiėjo jam perleisti, gyvenant 
purvinose bakūžėse, turint prastą maistą, o prie to dar 
prisideda įkirus apsiėjimas perdėtinių ir persidirbimas. 
Bet Jurgis gana gerai iš to išėjo, turėdamas aštuonias- 
dešimts rublių po švarko pamušalu. Jis negerdavo, nesi- 
pešdavo, nes nuolatos jam rūpėdavo Ona, o ir bendrai 
ėmus, jis buvo lėtas, darbštus vyras, kuris visados dary
davo, ką jam liepia; neužpykdavo greit, o jeigu kartais 
kuris jį įpykindavo, tai tas labai turėjo saugotis, kad 
Jurgis antru kartu neužpyktų. Išmokesčio dieną jis 
saugodavosi kazyrninkų, karčiamų ar kitokių lindynių. 
Kartą jį bandė apiplėšti, bet jam pasisekė pasprukti ir 
jis pėsčias parėjo namon. Čia taip gi gaudavo vienur' 

*ar kitur padirbėti.
Vasarą jie visi leidosi į Ameriką. Paskutinę valandą 

prie jų prisidėjo Onos pusseserė Marė Berčinskaitė. Ji 
buvo našlaitė ir nuo pat jaunų dienų tarnavo pas vieną 
turtingą ūkininką Vilniaus rėdyboje. Tas nuolat ją muš
davo, kol pagaliau, dvidešimtį metų turint, jai užėjo 
nora_s pasipriešinti ir kartą kone užsmaugė savo sam
dytoją ir po to nuo jo pabėgo.

Jų būrelyj buvo dvylika: penki suaugę, šešetas vai
kų ir Ona; kuri buvo vidury tarp vienų ir kitų. Keliau
jant, jiems daug prisiėjo nukentėti. Juos pridavė tūlam 
žmogui, kurs ketino per rubežių pergabenti, bet jis pasi
rodė niekšu esąs ir įbruko juos į valdžios rankas taip, 

' kad jiems daug pinigų žlugo, kol jie išsigavo. New 
Yorke vėl kitas negerumas. Jie nepažino šitos šalies ir 

.niekas jiems nepapasakojo, taigi labai lengva buvo bile 
Į kam, apsivilkusiam uniforma nusivesti juos į hotelį ir 
ten laikyti, begailestingai aplopant, jei jie norėjo iš- 

į sprukti. Šios šalies įstatymai reikalauja, kad būtų iška
binta pareiškimas, kiek už ką imama, bet nepasako, kad 

[toji iškaba būtų lietuvių kalboje.
Jono draugas pralobo stokjarduose, taigi į Chicagą 

musų būrelis ir traukė. Jie žinojo tik vieną žodį Chicago, 
tai buvo ir viskas, kiek jiems reikėjo žinoti, bent kol 
pasiekė tąjį miestą. Čia be ceremonijų išsodinti iš vago- 

fno, jau visai nežinojo, kur link kreiptis ir ką pradėti; 
jie stovėjo Dearborn gatvėj ir žiūrėjo į didelius mū- 

Įrus ir toli besitęsiančią gatvę, negalėdami įtikėti, kad 
[tai jau būtų vietoje ir stebėjosi, kodėl žmonės, kada tik 
[jie neištaria žodį “Chicago,” žiūri į juos ir, matomai,

nežino, ką atsakyti, arba tik nusijuokia, o kiti visai 
atydos į juos neatkreipia. Net gaila buvo pažiūrėti, kaip 
jie visi nusiminę išrodė. Apart to, juos baimė apimdavo, 
kada jie pamatydavo ką nors uniformuotą. Taigi kiek
vieną kartą matant netoli policistą, jie pereidavo į kitą 
gatvės pusę ir bandydavo toliau eiti. Taip jie stumdėsi 
per visą tą dieną, o naktį policistas rado juos susitrau
kusius tūlo pastato priemenėj ir, žinoma, nugabeno į 
policijos nuovadą. Ryte pavyko surasti perkalbėto j as, 
suris galėjo su jais susikalbėti, įsodino į gatvekarį ir 
išmokino kitą naują žodį—“stock-yards”. Jų džiaugsmas 
buvo neišpasakytas, kada sužinojo, jog už tą visą daly
ką nereikės užsimokėti.

Jie sėdėjo dairydamiesi per langus, nes važiavo gat
ve, kuri rodėsi neturi galo, ir taip važiavo mylią po ki
tos—trisdešimts keturias angliškas mylias iš viso, jeigu 
jie būtų žinoję,—o abiem pusėm vis menki mediniai 
nameliai. Važiuojant skersai nekurias gatves, jie matė 
tą patį. Kai kur pasitaiko tiltas per drumstą, užterštą 
upeliuką, su purvinais, apdraskytais krantais; kai kur 
geležinkelis, arba dar ir lokomotyvas, bebarškinąs, ve
žant eilę vagonų, kitur vėl privažiuoja fabriką su nesu
skaitoma daugybe langų ir baisiai daug tirštų dūmų, 
besiveržiančių iš kaminų, taip, kad net ore tamsu darosi, 
ir žemė pajuodus nuo suodžių, bet abelnai tai vis tik 
menki, nedailūs nameliai.

Visa valanda pirmiau, negu davažiavo iki vietos, 
jie pradėjo patėmyti atmainą ore. Kas kart darėsi tam
siau ir ant žemės žolė buvo kas kart mažiau žalia. Kai 
gatvekaris važiavo toliau, tai visi daiktai išrodė tam
sesniais; dirva išrodė išdžiūvusi, pageltusi,—abelnai, tai 
buvo bjaurus vaizdas. Apart tirštų dūmų, jie pradėjo

patėmyti ir kitą dalyką—kokį tai keistą, aitrų poką. 
Mūsų naujieji imigrantai sėdėjo stebėdamiesi, kas tai 
galėtų būti, kuomet kažkurie pasažieriai laikė skepetai
tes prie nosių. Staiga gatvekaris apsistojo, durys prasi
vėrė ir balsas garsiai šūktelėjo—“Stock yards”!

Jie buvo palikti ant kampo stovėti ir dairytis. Sker
sai priešais juos buvo kita gatvė su mūriniais namais 
iš abiejų pusių. Toliau, buvo matyti keletas labai aukštų 
kaminų, siekiančių padanges, iš kurių tiršti, tamsūs 
dūmai kamuoliais vertėsi. Čia mūsiškiai patėmijo dar 
ir kitą ypatybę, kuri, kaip ir tas dvokas, paėjo iš tos 
apygardos—tai garsas, susidedąs iš tūkstančio mažes
nių garsų. Iš pat pradžių jūs vargiai galėjote tą patė
myti. Rodėsi, tarytum bičių dūzgimas pavasarį, ar girios 
ošimas,* bet tai iš toli ateinąs bliovimas dešimčių tūks
tančių galvijų, žviegimas dešimčių tūkstančių kiaulių.

Jie norėjo eiti ir pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo, 
deja, tokiom avantiūrom jie dabar neturėjo laiko. Poli
cistas ant kampo pradėjo žiūrėti į juos, taigi, kaip pa
prastai, jie leidosi tolyn. Nenuėjus nei tarpgatvio, Jonas, 
tarytum padilgintas, riktelėjo ir rodė skersai gatvę. 
Pirm negu jie galėjo suprasti, ką jis tokiais mojavimais 
nori pasakyti, Jonas atsiskyrė nuo jų, perbėgo į kitą 
gatvės pusę ir ėjo į tūlą krautuvę, aukščiau kurios buvo 
iškaba: “J. Šedvilas, Delicatessen.” Kai už kiek laiko jis 
išėjo, su juomi drauge ėjo labai storas ponas, vienmarš
kinis, su žiurstu, spausdamas Jonui abi rankas ir links
mai besijuokiąs. Tuomet teta Elzbieta atsiminė, jog to 
prieteliaus vardas buvo Šedvilas, kuris Amerikoje pralo
bo. Dabar jie pasijautė esą laimingi.

(Bus daugiau)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 344 has been issued : to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6 Reid Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DONATO RAINONE 
Dan’s Bar & Grill

6 Reid Avenue Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB3433 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Smith St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises. 

MICHAEL F. KEOUGH
825 Smith Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 8356-58 Flatlands Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JAMES McDADE 
3856-58 Flatlands Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 443 Evergreen Avenue 
& 97 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES M. BROWN
443 Evergreen Ave.
& 97 Palmetto St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section J32A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6636 Third Ave., 
a-k-a-283—67th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM DWOJACKI 
d-b-a Parkside Restaurant

6636 Third Ave.
A-K A 283—67th St. Brooklyn, N. Y.

Uruguajiečiai Lietuviai 
Menininkai

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
ma, iš tokios neskaitlingos grupelės stambes
nio veikalo nebuvo galima ir laukti.

Ir štai 1938 metai. Mes jau matome skait
lingą Liaudies Teatro organizaciją, kuri, ne
atsižvelgiant į jokius sunkumus, triumfuoja 
po visą mūsų koloniją, turėdama didžiausią 
simpatiją tarp plačiosios lietuvių masės.

Tačiau, rengiant tokį iškilmingą dešimtme- 
tinį paminėjimą, kaip straipsnio autorius pa

So. Boston, Mass.
Svarbios Diskusijos

Lapkričio 1 d., 8 vai. va
kare, įvyks Komunistų Parti
jos lietuvių kuopos diskusijos 
temoj: “Už ką * mes turime 
balsuoti lapkričio 8?”

Rinkimai šį metą labai 
įtemptai eina ir nežinia, kas 
laimės — reakcija, ar naujoji 
dalyba. Bet mums yra svar
bu žinoti, yž ką mūsų drau
gai balsuos. Ateikite patys ir 
atsiveskite savo draugus. Nė
ra abejonės, kad po šių dis
kusijų nereikės galvą laužyti, 
už ką balsuoti, nes čia drau
gai pasisakys savo nuomones 
ir Partijos nusistatymą.

Dar sykį — dalyvaukite vi
si ir visos, kad nepadarytu
mėte klaidos šiuose rinki
muose.

Šios diskusijos bus kliubo 
kambariuose, 376 W. Broad
way, So. Bostone.

Kviečia Komunistų Partijos
Lietuvių Kuopa.

Seattle, Wash.
16 d. spalių numirė Ona 

Urkanas, narė LDS 141 kuo
pos.

Velionė prigulėjo prie LDS 
kuopos nuo pat ,jos susitvėri- 
mo. Buvo prisirašius ant $300 
pomirtinės ir $9 pašelpos.

Velionė mirė vėžio liga, dar 
jauna būdama, sulaukus tik 
46 metų amžiaus. Išsirgo 11 
mėnesių. .

Ta vėžio liga tai yra bai
si liga, kuri suėda šimtus tūks
tančių gyvasčių. Ir Ona ken
tė sunkiausius skausmus per 
11 mėnesių. Būdavo net gai
la žiūrėt į jos kančias.

Paliko vyrą Joną Urkaną,
2 brolius Tacomoj, Wash., ir
3 seseris Lietuvoj.

Draugas Jonas Urkanas yra 
pirmininkas LDS 141 kuopos.

Mes giliai užjaučiame drg. 
Urkanui jo liūdesio valandoj.

Ona tapo palaidota be baž
nytinių apeigų. Abudu buvo 
laisvi žmonės.

ALDLD 161 kuopa spalių 
2 dieną mėnesiniam mitinge 
nutarė paaukaut $5 iš kuopos 
iždo dėl Lincolno Brigados. 
Pagirtinas darbas. Linkėtina,

žymi “D.”, ar tai būtų progresas pasirodyt 
LT su tuo pačiu “Kuprotu Oželiu” scenoje? 
Ar tas duotų pageidaujamų rezultatų? Be 
to, reikia atsižvelgt įz mūsų kolonijos visuo
menę,-kuri šiandien stovi daug aukščiau, kaip 
kad 1928 m. Tai ar bus ji patenkinta “Ku
protu Oželiu”?

Mano nuomone, turint tokį menininkų skai
čių, kaip kad LT Cerros ir Centro sekcijos, 
turėtų pasirodyt scenoje su stambesniu vei
kalu, parodant dešimties metų progresą me
ninių jėgų. Tik tada bus galima parodyt 
progresavimą mūsų kultūrinio darbo 1928-38 
m. laikotarpyje. X.

kad ir kitą mitingą galėtų 
tiek paaukaut.

Lapkričio 8 dieną įvyks čia 
rinkimai. Yra 7 nominuoti iš 
Seattlės į valstijos seimelį. Jie 
visi yra Rose velto pritarėjai, 
Commonwealth Federacijos 
nariai. Darbininkai turėtų 
paduot balsus už tuos kandi
datus.

Į Jungt. Valstijų senatą 
kandidatuoja naujosios daly
bos senatorius Bon, kongres- 
manu Magnison. Balsuokit 
už Bon ir Magnison.

Balsuokit prieš įnešimą 
“130.” Šis įnešimas reiškia, 
kad darbininkai neturėtų tie
sos streikuot.

Senas Grinorius.

Francijos Lakūnai Pasmerkė 
Lindberghą, Naziy Sėbrą

Paryžius. — Francijos or- 
laivininkų savaitraštis “La 
Vie Aerienne” rašo, kad 
amerikietis lakūnas pulk. 
Lindberghas yra Vokietijos 
nazių sėbras, nors jis gyve
na Francijos saloj St. Illec. 
Sako, ne veltui Hitleris ap
dovanojo Lindberghą Vo
kietijos Aro medalium už 
pasitarnavimus naziams.

Lindbergh pirmiau Lon
done šnekėjo, būk Vokieti
jos oro laivynas sumuštų 
Francijos, Anglijos ir Sovie
tų orlaivynus sykiu.

San Antonio, Texas.—Pe
can riešutų apdirbinėjimo 
fabrikantai paleido 7,000 
darbininkų; sako, būk ,ne
galį jiem mokėt po 25c. va
landai, pagal algų-valandų 
įstatymą. Tiem darbininkam 
iki šiol buvo mokama po 7 
centus per valandą.

Pakeičiamas Saugumo Įsta
tymo Sumanymas

Kaunas. — Tautai ir vals
tybei saugoti įstatymui pa- 
pildyt projektas žymiai’pa
keičiamas “seimo” komisi
joj.

Youngstown, Ohio
Minėsime Revoliucijos Sukaktį

Youngstowno darbo žmonės 
ruošiasi iškilmingai paminėti 
rusų proletarinės revoliucijos 
21. metų sukaktį. Apvaikščio- 
jimas įvyks lapkričio 13 d. 
formoje didelio masinio mitin
go, kurį ruošia Komunistų 
Partija. Mitingas įvyks di
džiulėje Central Auditorium, 
225 W. Boardman St.

Apart gerų prakalbų, susi
rinkime bus rodomi krutami 
paveikslai, pavadinti “Jei ka
ras ateitų rytoj?” (If War 
Should Come Tomorrow?). 
Bus taipgi graži dainų ir šo
kių programa.

Kviečiame visus Youngs
towno lietuvius dalyvauti.

Rep.

Š Y pJeTO S
Lietuvos Gyvenimo 

Prašmatnybės
Viena Varna nuo Mieto— 

Trys į Vietą
“Grafas Tiškevičius atsisakė 

Lietuvos pilietybės,” i*— nu
skambėjo laikraščiuos viena ži
nia.

“Trys broliai, grafai Trubec- 
koj priėmė Lietuvos pilietybę,” 
aidu atsiliepė antra žinia.

Vadinasi, grafų nė kiek ne
sumažėjo.

❖ * *
Keista Pranašyste

“Liet. Aidas” paskutiniu lai
ku pradėjo spausdint šūkį: 
“Jūroje mūsų ateitis!” Nejau, 
mes ateity turėsime skęsti?

* * *
Gal Kas Nors Paaiškintų?

Kaip tai suprasti, kad dėl 
gero derliaus kairūe produktų 
nėra kur dėt, o mieste 'negali
ma pajėgt nupirkti? Atsakymus 
siųst besiplečiančiai Kainų 
Tvarkytojaus įstaigai.

* * *
Pranešimas

Pranešame visiems alkoholi
kams, kad ties * Juodkrante, 
krūmuos rasta 1290 litrų spiri
to, kurio savininkas nežino
mas. . . Atsišaukit.

(Iš “Kuntaplio” iškratyta)

Be Muitų Veš Naziy Dirbinius 
Į Čechoslovakiją

Praga, čechoslovakija. — 
Vokietijos spiriama, Čecho
slovakija sutiko be muitų 
įsileist dirbinius iš Sudetų 
krašto, kurį Hitleris atėmė 
nuo Čechoslovakijos. Bet 
Sudetų kraštas jau Vokieti
jos dalis; taigi per jį bus 
gabenami be muitų ir kiti 
Vokietijos dirbiniai į Čecho
slovakiją.

Europos Moterų Krepšinio 
Rungtynes 1940 Metais

Lietuvoj *
Kaunas, spalio 23. — Iš 

Romos grįžo laimėjusios 
Lietuvai antrą vietą krepši
ninkės. Romoje pavesta Lie
tuvai surengti antrąsias Eu
ropos moterų krepšinio pir
menybes 1940 metais.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RW839 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 166 Columbia St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PEDRO PEREZ ALVAREZ 
& JOHN PONTES

166 Columbia St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW876 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

I trol Law at 95 Navy Street, Borough 
of Brooklyn, County of- Kings, to be con
sumed on the premises.

GINO CASCIANI
95 Navy Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 662 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3044 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN T. WAMSLEY
3044 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 9526 Avenue L., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consumed on the premises.

MORRIS B ARTMONO WITCH 
d-b-a Murray’s Tavern

9526 Avenue L Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL2691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Uw at 1073 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DOUGLAS JAMES 
d-b-a Royal Bar & Grill

1073 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1609 Nostrand Ave. 
&3006 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES SULLIVAN & JOSEPH HEHIR 
1609 Nostrand Ave.
&' 3006 Tilden Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 560 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANDREW JOSEPH GALLAGHER 
Gallaghar’s Subway Inn

560 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2553 Pitkin Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ALEX GREEN
2553 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 812 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1514 Broadway. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MICHAEL MAFFUCCI
1514 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1540 DeKalb Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consumed on the premises.

RICHARD TAMANINI 
& SELV1NO BERTI 

d-b-a Alps Inn
1540 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR17 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 790-792 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LORRAINE CATERING CO., Inc. 
790-792 Broadway Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skviro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISQ VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

NAUJOJE1;VIETOJE •=«

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jfūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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šeštadien., Spalių 29, 1938

Cleveland, Ohio
Svarbi Knygutė Su Patarimais

Kaip Patapti Piliečiu

*

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)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. vakarienė įvyks šeš

tadienį, spalių 29 d. Gcdemino Sv. 
Šokiai po vakarienės. įžanga 50c.— 
Komisija. (253-254)

ba, “Laisvės” redaktorius iš Broo
klyn apie dabartinę padėtį Lietuvos 
ir abelnai svarbiais dienos klausi
mais. Geistina, kad visi dalyvautu- 
mėt ir savo draugus atsivestumėt. 
įžanga dovanai. — Kom. (251-253)

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)

spalio 
įvyko 
Lygos 

Susirin- 
daug svarstyta,
galiniais būdais

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partijos Bankietas 

įvyks 30 d. spalių, Olympia Parke. 
Programas prasidės 4 vai. vak. Kal
bės Otis Hood, kandidatas į guber
natorius ant komunistų tikieto 
Mass, valst. ir drg. Phil Frankfeld, 
gen. Mass valst. K. P. sekr. Visus 
prašome skaitlingai dalyvauti ir pa
remti K. P. rinkimų vajų. įžanga 
50c. (251-253)

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. 
Choristai-Rcngėjai. (252-253)

CLIFFSIDE, N. 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.” Tarsimės apie “Laisvės” 
vajų ir kitus svarbius dalykus. — 
Org. — G. S. (252-253)

kitos šalys. Pradžia 7 vai. vak. Lie
tuvių Taut. Svet., 206 Parrish St. 
Vietos ir apylinkės lietuviai yra 
kviečiami skaitlingai dalyvauti. — 
Rengėjai. (254-256)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks antradienį, lapkr. 1 d., 7:30 
v. v. H. L. Piliečių Kliubo Svet. 
Knyga Ūkanos jau gatava ir bus 
dalinama visiems, kurie yra užsimo
kėję už 1938 m. Taipgi, 
nesate pasimokėję, turite
pasimokėti ir gausite naują 
— J. Jaskcvičius, sekr.

(254-256)

*

h

Susitvėrė LNPL Lietuvių 
Kliubas

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Penktadienio vakare, 
21 d., pas dd. Šimkus 
Labor Nan-Partisan 
Kliubo susirinkimas, 
kime buvo 
kaip visais

• lietuviams būtų galima prisi
rengti prie lapkričio 8 balsa
vimų, kad Sawyer, Bulkley 
ir kiti progresyviai kandida
tai, kurie yra užgirti per La
bor Non-Partisan Lyga ir uni
jas, taptų išrinkti. Susirinkime 
visi buvo tos nuomonės, kad 
reakcijonieriai turi būti su
mušti šiuose balsavimuose, 
nes kitaip visiems gali būti 
blogai. Todėl ir nutarta, kad 
nepraleisti nė vieno draugijų 
susirinkimo, nė parengimo, 
kuriame nebūtų pravesta agi
tacija už progresyvius kandi
datus, o kur bus galima, pa
statyti ir kokį vieną iš kandi
datų pakalbėti.

Masinis Mitingas
Lapkričio 2 d., kartu su 

LDS. 55 kuopos susirinkimu, 
Liet. Darb. Svetainėje, įvyks nau& “Pkanos 
masinis mitingas, kuriame kai- j 
bes vienas iš žymesnių kandi
datų. Penktadienio vakare, 
lapkričio 4 d., įvyks LNPL. 
Lietuvių Kliubo susirinkimas, 
Dr. Simans raštinės kamba
riuose, 935 E. 79 St. Tame 
susirinkime bus galutinai pa-' 
sitarta, kaip veikti balsavimo • 
dienoje ir paskirti agitatorius į 
prie balsavimo būdelių.

Kiekvieno lietuvio piliečio 
yra pareiga prigulėti prie 
LNPL. Lietuvių Kliubo ir da
lyvauti jo veikime.

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 
grupė vadovaujant N. Statkevičiū- 
tei. Turėsime gerą orkestrą šo
kiams. Dalyvaukite visi. (251-253)

SHENANDOAH, PA.
, ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 
šeštadienį, spalių 29 d., 7:30 v. v. 
LDS kambariuose, 9^2 E. Center St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes gausite 

, Kurie dar 
i neužšimokčję už šiuos metus atei
kite ir užsimokėkite, taipgi atsives
kite ir naujų narių. (251-253)

BRIDGEPORT, CONN.
Labai svarbias prakalbas, rengia 

! Liet. Prieškarinis Kom., penktadie
nį, spalių 28 d. 407 Lafayette St. 

j Pradžia 7:30 v. v. Kalbos A. Bim-

—JNS.

Japonija Atmeta Atlygini
mą už Kitų šalių Nuostolius 

Chinijoj

Shanghai. — Japonų vy
riausybė paskelbė, kad nuo 
šiol jinai nepripažins jokio i 
atlyginimo už nuostolius, 
kuriuos nukentės kitu saliu 
nuosavybė per karą Chini- 
joj.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PLYMOUTH, PA.

įvyks prakalbos, sekmadienį, 30 
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 
kito

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

LAWRENCE, MASS.
Sovietų Sąjungos trys krutamieji 

paveikslai bus rodomi Rusų Progre
syvių Svetainėje, 287 - Irving Avė. 
“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)

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės Vaikų Mo

kykla atsidarys šeštadienį, spalių 29

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

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

ir SKILVIO IGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MĖŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus

kurie dar 
šį kartą 

knygą.

PHILADELPHIA, PA.
Rusijos Revoliucijos Apvaikščiojimas

Lapkr. 2 d., trečiadienį, įvyks Ru
sijos Revoliucijos Apvaikščiojimas, 
Broadwood Hotelyj, Broad ir Wood 
Sts., 8 vai. vak. Kalbės W. Z. Fos- 
teris, Mother Bloor, bus gera pro
grama. Lietuviai ko skaitlingiausiai 
dalyvaukite ir raginkite kitus. — 
Liet. Kom. Frakcija. (254-256)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Oratorius (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.

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.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9 Apskritys rengia 

kalbas pirmadienį, spalių 31 d., 7:30 
v. v., Darb. Svet. Kalbės J. Gašlū
nas iš Brooklyn, N. Y. Kalbės šių 
dienų svarbiais klausimais. Kvie
čiam visus lietuvius iš apylinkes 
dalyvauti į šias prakalbas. įžanga 
veltui. — Kom. (254-255)

pra-

WILKES-BARRE, PA.
Antradienį, lapkr. 1 d. įvyks 

svarbios prakalbos, kalbės D. M. Šo- 
lomskas iš Brooklyno. Tema: Svar
būs pasauliniai klausimai, Lietuva ir

NORWOOD, MASS.
Komunistų Prakalbos Rinkinių 

Klausimu.
Šį sekmadienį, Oct. 30 d., 2-rą v. 

po pietų Lietuvių Svet. kalbės Ko
munistų Partijos kandidatas į Mass, 
valstijos gubernatorius Otis A. 
Hood, ir Arthur Buckley, jaunas ai- 
rišių vadas. Muzikalę programą pil
dys So. Bostono Laisvės vyrų gru
pė, po vadovyste M. K. Bolio ir I. 
R. Audickai, duetas, iš Dedham, 
Mass. Būkim visi Lietuvių Svetai
nėje, nes labai svarbu susipažinti su 
Komunistų Partijos nusistatymu 
šiuose rinkimuose. Rep.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

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, Ine.
JĄ GALITE GAUTI IŠ “LAISVĖS”

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

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

Dienraščio Laisvės" Didysis
KONCERTAS

Jau visai arti, laikas tuojau įsigyti įžangos tikietus

Koncertas Bus 13 Lapkričio-November
Labor Lyceum Saleje 949 Willoughby Ave., Brooklyn

Pasimatykite su savo drau
gais ir senais pažįstamais 
šiame “Laisvės” Koncerte.

Įsigykite naujų pažinčių, 
nes “Laisves” Koncerte bus 
daugybe naujų žmonių.

Dienraščiu “Laisves” Kon
certai visuomet yra skait
lingiausia lankomi, kaip 6 
lietuvių parengimai Brook- 
lyne.

Dienraščio ‘Laisves’ Kon
certų programa būna visada 
turininga, o šiemet ji bus 
dar turiningesne.

IŠTISAS

■
ft '

z..
■ '

Svečiai iš toliau yra pra
šomi i š a n k s t o užsisakyti 
įžangos bilietus, nes sėdy
nės yra rezervuotos.

ĮŽANGA KONCERTUI
50c, 75c ir $1.00

Po Koncerto Bus Šokiai
Vien tik šokiam įžanga 40c.

Prašome nesivėlinti, nes 
Koncertas prasidės paskirtu 
laiku.

Peter M. Nicolaev, basas
Garsusis rusų-italų-francūzų operų dainininkas. Lietuviai 
jį girdės pirmu kartu dien raščio “Laisves” koncerte.

“LAISVES” KONCERTO PROGRAMAS
Kenstavičienė žymi dainininke iš Chicagos, III., 

dalyvauja šiame dienraščio “Laisvės’” Koncerte.
Aleksandras Vasiliauskas, tenoras, žymus lietu

vių dainininkas, pirmu kartu dalyvauja dienraščio 
“Laisves”* Koncerte.

Adelė 
dence, R. 
nininkė.

Birutė
Pirmu kartu savo talentu teiks malonumo skaitlin
gai lietuvių publikai Brooklyne.

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

Mickevičiūtė, Mezzo-Sopranas iš Provi-
I. Garsi Naujosios Anglijos lietuvių dai-

Indruliutė, smuikininke iš Scranton, Pa.

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

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

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

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

Clement Vokietaitis

’.A

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

■ ąj

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

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

NEWARK, N. J.

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių; kitokių grupių 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

ir pavienių.

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

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

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

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

Iš
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S. K. MAŽANSKAS,

LDS pirmas vice prezidentas, 
iš Cleveland, Ohio, atvyksta j 
LDS Centro Valdybos suvažia
vimą, kuris bus šiandien ir ry
toj, LDS Centre, 419 Lorimer 
St. Drg. Mažanskas yra pasi
žymėjęs ir “Laisvei” skaityto
jų gavime, taipgi abelnoj vei
kloj savo kolonijoj.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bobų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

Na 1 i vai k ą, B rook 1 y ne 
įkėj plačiai žinomą

kad su- 
ir turė- 
Randa- 

8448—-89th St.,

certą, kad išgirsti gražių dai
nų ir abelnai gražios progra
mos, vietoj klausytis grios oši
mo ir bereikalingos kritikos.

ANTANAS LITVINAS, 
LDS antras vice prezidentas, 
iš Chicagos, atvyksta LDS rei
kalais. Tai Jas pats jaunuolis, 
kuris metai atgal sugrįžo iš 
Ispanijos karo fronto ir kuris 
iš ten daug rašydavo “Lais
vei.” Jisai sako, kad kaip rei
kalinga kariuomene karo lau
ke, taip reikalingos stiprios 
darbo žmonių organizacijos 
užfrontyje, kad apsigint nuo 
fašizmo.

J. Yosaitis, kas liečia “Lai
svės” koncertą, tai tyli, bet

New 7i rik«
Komunishj Prakalbos 

Gerai Pavyko

organizacijas. Nariai tai žino 
ką pastatyt į komitetą. Aš ma
nau, kad “Laisvės” koncerte, 
liepos 13 d., Martin Luther 
Draugystės nariai subytis ki
tas draugystes savo atsilanky
mu.

Paskutinis Užkvietimas
Kaip žinia, Maspethe šį 

sekmadienį, 30 spalių, įvyks 
labai puikus parengimas ke
turių darbininkiškų organiza
cijų : Lietuvių Literatūros 
Draugijos 138 ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 14 kuo
pų ir rusų ir lenkų Tarptauti
nio Darbininku Ordeno.

Prie šių parengimo, kaip pa
sirodo, neapsakomai gerai 
rengiasi visos virš paminėtos 
organ i zac i j os, rūpi n d a m os i os 
kuodaugiausiai paskleist įžan
gos tikietų. ALDLD ir LDS 
kp. veikliausiais tikietų sklei
dėjais, kaip numatoma, yra 
šie: Kalvaičiai, Kauliniai, Ci- 
bulskiai ir kiti. Tačiau ne apie 
tai dabar mums rūpi kalbėt. 
Bet tas, iš dalies, nusako, kad 
maspetiškių parengime daly
vaus daug svečių iš apylinki- 
nių miestų. Todėl, mes nuo sa
vęs kviečiame tuos, kurie dar 
nesate įsigiję tikietus, visvien 
ateiti. Jų taipgi turėsime už
tektinai ir sekmadieni.

Programa — trys
“Motina,” “Karas Chinijoj 
“Jubilėjinis Paradas, 
seks šokiai prie 
orkestros.

Pradžia: 3:30
Įžanga: 45c.; 

kiams pigiau.
Antrašas: New National 

Home, 61-60—56 Rd., Mas- 
peth, N. Y.

Varde visų viršminėtų orga
nizacijų nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti šiame parengime.

P.

f ii mos: 
ir 

Po to 
Retikevičiaus

vai. po piet. 
vien tik šo-

ar,

MLU
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Griežtas Laisvamanis
Mechanikas Bagliore, 

37th St., atsisakė priimti 
sėjo pasiūlymą paimt bažny
tinį šliūbą su pačia, kuri to
kio šliūbo reikalauja po iš
gyvenimo 12 metų civiliu šliū- 
bu. Jis geriau nuo jos skir- 
siąsis ir mokėsiąs po $20 į sa
vaitę jos su vaikais užlaiky
mui.

apie 4,000 
laiku jau 
publikos.

Crosby, 
veikėjas, 
kandida-

Ketvirtadienį, Queens Co
unty komunistai rengė masinį 
susirinkimą rinkimų reikale, 
didžiulėj Jamaica Arena sve
tainėj, kur telpa 
žmonių. Paskirtu
buvo pilna svetainė 
Pirmininkavo Paul 
apskrities komunistų 
Kalbėjo komunistų 
tas į kongresmanus Israel Am-
ter; močiutė Ella Bloor ir Ko
munistų Partijos general is se
kretorius Earl Browder.

Prakalbos pavyko gerai ir 
buvo labai entuziastiškos. Ne
mažai matėsi lietuvių iš Mas- 
peth srities. Reikia pastebėti, 
kad šią svetainę nedrįsta zon
duoti nei demokratai, nei re- 
publikonai, nes tiek publikos 
nesušaukia. Prieš du metus 
komunistams labai trukdė 
veikti Queens miesto dalies 
reakcinis prezidentas Harvey. 
Bet masinis darbininkų veiki
mas privertė jį nusileisti. Tą 
atžymėjo susirinkime drg. 
Amteris. ’ Buvęs.

Italai Nemyli Fašizmo

Fašistų jodžius rodantis te
atras Cine Roma, prie Bro
adway ir 53rd St., N. Y., tu
rėjo užsidaryt šešiem judžių 
operatoriam paskelbus sėdėji
mo streiką dėl neišmoksimo

šeštadien., Spalių 29, 1938

laiku algų. Sakoma, firma tu
rinti nedateklių dėl italų šalto 
atsinešimo j fašistų jodžius.

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

FRANK DOMIKATTTS

Laivas Erica Reed
Pribus Šiandien

Ridgewoodo Trupiniai

didelį triukšmą, neš jis, kada 
užšriubuoja savo “frentus” 
kurion pusėn, tai ne bile gru
pė gali atsilaikyti. Ir taip at
rodo, kad Yosaitis tą mano 
padaryti. Tėmysim atydžiai.

Kas liečia Dr. Martin Lu
ther Draugystę, reikia pasa
kyti, kad mes, ridge wood ie
čiai, tik tą vieną pašaipinę 
draugystę teturim. Kad Dr. 
Martin Luther Draugystė yra 
šimtu nuošimčių gera—nieks 
užginčyt negali. Nes savo na
rių reikalais rūpinas sulig sa
vo padarytų įstatų. Tačiau, 
apart savo narių gero aprū
pinimo, jie eina ir remia kitas

ir 
visuomenės darbuotoją, patiko 
nelaimė, pereitą per 
susižeidė. S p ė j a m a, 
laužyta kojos kaulas 
siųs ilgokai pagulėti.
si namie,
Woodhaven, N. Y. 
greitai pasveikti.

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIA!
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Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie- 

-na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Erica Reed, kuriuomi bus 
siunčiamos amerikiečių dova
nos lojalistų Ispanijai, šian
dien sustos 33-čioj prie pi au
koj, New Yorke, o pirmadienį 
jame pradės kraut amerikie
čių dovanas, kurios čia sudė
tos trijuose sandėliuose.

Laive jau randasi ,5,000 to
nų kviečių, nupirktų nuo Fe
deral Surplus Commodities 
Korporacijos. Už kviečius už
mokėta laivo prikrovimui su
rinktais pinigais. Per lietuvių 
komitetą suplaukė apie $600 
supirkimui maisto.

Erica Reed yra pirmas Am
erikos laivas, pasamdytas ir 
pripildytas plačios visuome
nės lėšomis, plaukiąs Ispani- 
jon-’po Amerikos vėliava, su 
amerikoniška įgula.

Tarp amerikiečių gausių do
vanų drabužiais, maistu, bus 
ir naujutėlis ambulansas, su 
vardais New Yorko preziden
to Stanley M. Isaacs, Lillian 
D. Wald, kongresmano Dick- 
stein, Phillip Shiff, rabino Ce- 
darbaum. 
sios

A. Kaupas, gyvenantis 294 
Suydom St., einant iš darbo 
buvo užpultas mušeikų ir la
bai sumuštas, kad virš savai
tę laiko išbuvo ligoninėj. Mu
šeikos per detektyvus tapo su
rasti. Pasirodė, kad taip pat 
lietuviai, tėvas su trimis sūnu
mis, su geležiniais įrankiais 
vaišino savo tautietį A. Kau
pą.

A. Kaupas yra gero būdo 
žmogus. Katalikiškų pažval- 
gų, bet darbininkiškam judėji
mui prielankus ir šiaip drau
giškas, kaip jis, taip ir jo šei
myna.

Mušeikų vardo neskelbsiu 
tam tikrų priežasčių. Bet 
Kaupas jau sveiksta.

PAJIEŠKOJTMAI
Aš, Kazimicfas Januszka, pajieš- 

kau savo 3 pusbrolių: Jurgio, Jono 
ir Kazimiero Daškauskų ir pussese
rės Domicėlės Daškauckaitės. Jie 
paeina iš Sinkų Gilijos, kaimo Užka- 
mešių, Kauno gub. Aš esu iš kaimo 
Ant kalnūs, Veliuonos parapijos, 
dėjau, kad gyvena Brooklyne. 
dzin atsišauki i šiuo adresu:

Charles S. Janus, 1782nd

(254-256)

Mol-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

Office Phone
EVergreen 8-1090

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

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Jaunų Vyrų Lietuvių Sąjunga ren
gia “Halloween Party,” kuri įvyks 
spalių 29 d., šeštadienio vakare. 
Pradžia 8 vai. vakaro. 425 Grand 
St. Bus šokiai, užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame visus skaitlingai daly
vauti.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

4

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

žemo-

Pranešimas
RESTAURANTASMen.

P.

Manhattan

dabartiniu
hot;

HhT>

vargint,
imT>

suradi-

asiu- THT?

liečiančiais 
apie atei- 
us plačiai 
komunistų

dėl 
A.

Bay 
tei-

N. . 
toli, 
kad 
Dėl 
pas: 
lyn

Tai dovana 
East Sides žmonių.

264 GRAND STREET 
(kampas Roebling St.) 

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

License No. L. 886

Grožės Kultūristų Unija, 
CIO, laimėjo sutartis 4-se Ma
dam Fischer’s salionuose.

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

SPECIALIAI GERAS PIRKINYS
Town Crier Straight Maryland Rye Whisky 

3 metų senumo, 90 Proof

kv. $1.59 pt. 83c
Reguliaru kaina $2.19 Reguliaru kaina $1.14

Didžiausias pasirinkimas visokių rūšių gorimų.

• Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų
e Visas maistas geriausios rūšies.
J KAINOS ŽEMOS
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKftJE

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

Sun. all day and night

Kliube, 
Brooklyne.

i atsi-

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris, kuri apsiimtų 

dirbti namų darbą. Turi būti nese- 
nesnė 50 m. amžiaus. Mes esame 
2 šeimynoj. Dėl daugiau informaci
jų, malonėkite rašyti: L. Stokowski, 
200 Bristol St., Wilson, Conn.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metal Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

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

Manhattan Liquor Store 
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuve VVilliamshurgh’e.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Sunkiai serga Jonas Genys, 
jaunasis, gyvenantis 22 Ir
ving Ave. Jaunuolis—apie 24 
metų amžiaus. Kada tai bū
damas dar vaikas užsigavo ko
ją ir tai j keliolika motu atsi
liepė. Dabar su mirei a kovoja 
Wyckoff ll’gts ligoninėje. Sa
koma, kraujas užsinuodino. 
Gaila jaunuolio.

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, netoli Princeton, 

J. Visi parankamai. Miestas ne- 
Savininkai nori parduoti todėl, 
amžius neleidžia sunkiai dirbti, 
daugiau informacijų, kreipkitės 
J. Augulį, 29 Stagg St., Brook- 

(253-254)

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną Ir nuo 7—8 vilk.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

MateušaS Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Amer. Liet. Muz.
Draugijos sekretorius R. Kur- 
dinaitis praneša, kad D-ja nu
tarus rengt keturis koncertus 
SLA salėje, 197 Grand St., 
Brooklyne. Jie įvyksią seka
mi dienomis: gruodžio 30-tą, 
sausio 27, vasario 24, kovo 24. 
Jei kurių draugijų tos dienos 
anksčiau užimtos, prašo tuo
jau pranešt sekr. R. Kurdinai- 
čiui, 1403-A Greene Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Buvęs lietuvių čekerių gro
jimo čampionas B. Kasakaitis 
susirgo ir tapo išvežtas j Kings 
County ligoninę. Jau apie trys 
savaitės ir dar nieks nežino, 
kaip ilgai bus. Bedarbė ir ki
tos gyvenimo aplinkybės pri
veda prie tokių ligų.

NAUJIENA. DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes elevelterio stoties

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Iš Kur Dabar Lietuvos Nepriklausomybei 
Pavojus; Kas Daroma Jos Gelbėjimui?

Nazių propaganda dabar 
užsukta ant Lietuvos. Jų ne
pasotinami apetitai dabar sie
kia Klaipėdos. Lietuvos laukia 
Čechoslovakijos likimas.

Tuo pat sykiu, kada Lietu
vos nepriklausomybei grąso 
pražūtis, Lietuvos valdžia 
duoda lenkams ir vokiečiams 
fašistams Lietuvoj plačiausias 
teises, o lietuviai slopinami,
net už žodį “draugas”, gau
tam laiške, būna baudžiami, 
už gautą iškarpą iš užrubežio 
laikraščių daroma kratos, per
sekiojimai.

Kodėl lietuviai fašistai Am
erikoje dabar pradėjo garsiau 
rėkt, būk Lietuvai nesą pavo-

S. Valantinas nupentino sa
vo namo tvorą. Mat, jis žino, 
kad rido’ewoodieciai eidami į 
“Laisvės” koncertą, kuris 
įvyks 13 diena lapkričio, La
bor Lyceum, eis pro jo namą, 
tad ir pagražino. Reikia pasa
kyti, kad nieks Ridgewoo- 
de tiek “Laisvės” parengimų 
tikietų neišplatina, kiek S. Va
lantinas. Bravo už tai! Bet 
žiūrėsime, ar S. Valantinas 
“Laisvės” koncerto tikietų iš
platins daugiau už Julių Kal
vaitį ? Ateitis parodys.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y

corner Union Avenue
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

jaus, kuomet net amerikoniš
koji spauda plačiai kalba apie 
didėjantį pavojų? Kokia mū
sų, Amerikos lietuvių, parei
ga link Lietuvos 
momentu ?

Visais Lietuvą 
klausimais, taipgi 
nančius rinkimus 
kalbama lietuvių 
prakalbose šį antradienį, lap

 

kričio (Nov.) 1-mą, \7:30 va
karo, Liet. Piliečių 
280 Union Avė., 
Visi lietuviai kviečia 
lankyti. Įžanga nemokamai 

Kalbės R. Mizara, J. 
nas, ir S. Sasna.

Rengėjai.

Pas mumis labai daug gry
bautoju parvažiavę iš girios 
kritikuoja viens kitą. F. Va- 
ruška sako, kad jis daugiau 
parvežė už J. Satkuną. Satkti
nas sako, kad jis daugiau par
vežė grybų ne tik už Varliš
ką, bot ir už J. Tamašauską 
ir geriausia pažįsta jųjų ge
rumą. O V. Brazaitis tik juo
kias pypkute įsikandęs ir sa
ko: vyrai, jei jūs norit žinoti, 
kas geriausiai grybus pažįsta 
ir iu daugiausia prirenka, tai 
ateikit pas mane, tada nerei
kės jums liežuviai
nrinažinsit natvs, kas yra grv- 
bu pažinimo ir jų 
mo čampionas.

Aš manau, kad visi grybau
tojai lapkričio 13 dieną susi
taikys ir ateis į “Laisvės” kon-

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamvv’- 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuviu 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.




