
Krislai
Per daug Karščiuojasi.
Iš “Mažojo Egypto.” 
Kaip Jie Rašo.
Argi Nenori?

Rašo A. B.

Chicagos “Draugo” re
daktorius spalių 28 dieną 
išpiškino labai ilgą ir karš
tą editorialą. Rašo jis apie 
Lietuvą ir komunistus. Iš
vadinęs mus visokiais veid
mainiais, ponas redaktorius 
šaukia: “/r dėl to su jais 
kat atikams nepakeliui.”

Skaitai tą editorialą ir 
jautiesi, kad sėdi bažnyčio
je ir klausai lygsvaros nete
kusio kunigo p a m o k s 1 o 
prieš bedievius. “Draugo” 
redaktorius piemeniškai ko- 
liojasi. $

Mes gi manome, kad ko
munistams ir katalikams 
yra pakeliui bendras dar
bas gelbėjime Lietuvos. Ti
ktai Lietuvos ir jos žmonių 
priešai gali mus kiršinti 
vienus prieš kitus ir neleisti 
prie bendros veiklos, kai tai 
Lietuvai ir tiems žmonėms 
grūmoja toks rimtas pavo
jus.

Ką “Draugo” redakto
rius gauna nuo Lenkijos 
ponų ir Vokietijos hitleri
ninkų už šitą skaldymą 
Amerikos lietuvių spėkų? * * *

Drg. Abekas rašo:
“Daug linkėjimų nuo 

Mississippi upės krantų. 
Rašau iš maršruto, iš Ma
žojo Egypto. Uždėkite še
šias naujus narius ant Ko
munistų Partijos listo. ‘Vil
nies” skaitytojų kiekį irgi 
padidinsime.”

Labai gerai, kad drg. 
Abekas aplankė Tą tolimą 
Illinojaus kampą. Pasitars 
su draugais, pasakys keletą 
prakalbų, gaus vieną kitą 
narį Komunistų Partijai ir 
vieną kitą skaitytoją dien
raščiui “Vilniai.”

Tam kampe darbininkų 
judėjimas buvo pusėtinai 
apsnūdęs. Vėliname atgiji
mo. * * *

Trockistų “N. G.” pec- 
kelis spalių 26 d. rašo iš So. 
Bostono, kad spalių 16 die
ną masiniam mitinge kalbė
jęs aš ir p. Šarkis.

Gi faktas yra, kad p. 
Šarkis nė ant estrados ne
pasirodė, nei žodelio nepa
sakė. Nė nežinau, ar visai 
jis ten buvo.

Tai tiek vertos trockistų 
gazietos korespondencijos.* * *

Paskutįniam “Keleivyj” 
Michelsonas mušasi į krūti
nę ir sakosi nenorįs jokių 
ginčų su komunistais, no
rįs užbaigti visą nesusipra
timą dėl jo bendradarbio iš
metimo iš Komunistų Par
tijos.

Bet gi tam pačiam nume
ryje jis vėl talpina to paties 
bendradarbio purvų gniuš- 
tą prieš komunistus.

Žmogus kalba vienaip, 
daro kitaip. Ar tai šitaip 
norima užbaigti ginčus? * * *

“Tėvynės” redaktorius 
K. Jurgelionis praneša, kad 
SLA nebus įvestas angliš
kas skyrius. SLA jaunimas 
tokio skyriaus nepageidau
jąs.

Reikia pasakyti, kad iš 
viso SLA turi labai mažai 
jaunimo.

Tuo tarpu gaunu katali
kų jaunimo žurnalą “Vytį” 
ir randu evoliuciją priešin
gon pusėn. Kadaise “Vyty-

Darbo Žmoniy 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c.No. 256 Telefonas STagg 2-3878. Brooklyn, N. Y., Antradienis, Lapkričio (November) 1, 1938 Metai XXVIII, Dienraščio XX. '

Francijos Valdžia Ren
gias Panaikint 40 Vai. 

Darbo Savaitę
Dešinieji Paėmė Viršų Suvažiavime Francijos Radikalų 

“Socialistų”; Unijos Bijo Valdžios Fašistėjimo
Paryžius.— Francijos mi

nisteris pirmininkas Ed. 
Daladier su kitais ministe- 
riais rengiasi išleist šią sa
vaitę patvarkymus stiprint 
šalies pramonei, finansams 
ir bendram ūkiui. Vienas 
patvarkymas tai bus įvest 
ilgesnę kaip 40 valandų dar
bo savaitę ir numušt mokes
nį už viršlaikius.

Radikalo “socialisto” Da- 
ladiero valdžia įkalbinėja 
darbo žmonėms “pasiauko
ti”, kad pakeltų aukštyn 
Francijos apsiginklavimą, 
pramonę ir užsieninę pre- 
kybą.

Daladierui davė drąsos 
suvažiavimas radikalu “so
cialistų” partijos Marseillėj. 
Tas suvažiavimas didele 
dauguma balsų užgyrė Da- 
ladiero politiką. O jis ten 
štai ką paskelbė: jis nu
traukia ryšius su komunis
tais Liaudies Fronte, bet 
reikalauja “tautos vieny
bės,” didesnio darbingumo 
ir taikymosi su Italija ir 
Vokietija.

Ed. Herriot, stambus ra
dikalų “socialistų” vadas, ir 
tūli kiti delegatai iš pra
džios pasipriešino, kad Da
ladier ardo Liaudies Fron
tą, vydamas iš jo komunis
tus; jiem nepatikę, kad jis 
veda linkon sudraskymo ap
sigynimo sutarties su So
vietais.

Herriot rengėsi smarkiai 
atsakyt Daladierui, bet tik 
silpnai atsakė, kad aš, girdi, 
nesutikčiau “atitvert” So
vietų Sąjungą nuo vakari
nės Europos.

Liaudiečiai Nukovę bei Su- 
žeidę 80,000 Fašistų

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Fašistai pradė
jo septintą smarkią ofensy- 
vą prieš respublikiečius Eb
ro fronte. Iki šiol respubli- 
kiečiai ten nukovė bei su
žeidė 80,000 fašistų.

je” didelė dauguma raštų 
būdavo lietuviški. Gi dabar 
vos tik špaltukė kita be- 
įsprausta. Beveik visas žur
nalas skamba angliškai. * * *

Mes laikomės auksinio 
vidurio. Mes stengiamės 
pažangųjį jaunimą aprū
pinti anglišką literatūrą, 
bet kartu karštai raginame 
skaityti lietuviškus raštus, 
susipažinti su lietuvių kal
ba ir istorija, lavintis lietu
viškos rašybos. Mes jau tu
rime nemažai čiagimių ko
respondentų, kurie gražiai 
ir taisykliškai rašo lietu
viškai.

NAZIAI DERISI SU 
LENKIJA APIE ŽY

DU LIKIMĄ

JAPONAI LIEPIA KI
TOM ŠALIM NESI- 

KIŠTICHIN1 JĄ

Dabar premjero Daladie- 
ro valdžia žada stiprint sa
ve per sąjungą su “viduriu 
ir dešiniaisiais” (prie pasta
rųjų priklauso ir fašistai).

Bet centras didžiosios 
Darbo (unijų) Konfederaci
jos jau viešu pareiškimu 
pasmerkė Daladierą, kaip 
pritariantį įvedimui “fašis
tinių valdymo būdų.”

KLAIPĖDOS VOKIETININKU 
VALDYBA ATIMINĖJA IŠ 
LIETUVIU PASUS

Klaipėda. — Artinantis 
Seimelio rinkimams, vokie
tininkai stengiasi atimti 
balsavimo teisę iš tų asme
nų, apie kuriuos mano, kad 
balsuos už lietuvių kandida
tų sąrašus. Tos teisės pa
prastai neturi tie Lietuvos 
piliečiai, kurie nėra išgyve
nę Klaipėdos krašte tam 
tikro laiko ir tuom įgiję 
vietos gyventojo požymį.

Bet paskutiniu laiku 
Klaipėdos Krašto Direktori
ja (naziška valdyba) pradė
jo atiminėti vietos gyvento
jų požymį ir iš teisėtai jį 
įgijusių lietuvių, šiomis 
dienomis Direktorija atėmė 
868 lietuvių pasus, neskai
tant klaipėdiškės policijos ir 
savivaldybių anksčiau atim
tų pasų.

Radio Nuęąsdino Amerikie
čius “Marso Karu”

New York. — Sekmadie
nį per radio taip įspūdingai 
buvo vaidinamas “Marso 
Karas” prieš Ameriką, kad 
persigando šimtai tūkstan
čių, gal milionai amerikie
čių. Įvairiuose miestuose už
sidarė pamaldos; daugelis 
ne tik vidutinių piliečių, bet 
ir kolegijų studentų bėgo 
pasislėpt į saugias vietas 
nuo “karinių Marso oro 
mašinų,” kaip kad jas pasa
kiškai nupiešė anglų rašy
tojas H. G. Wells savo vei
kale “Pasaulių Karas.”

Kai kurie žmonės vidur- 
vakarinėse valstijose rėkė, 
kad “New Yorkas jau su
naikintas!” tūli apalpo iš 
persigandimo; daugelis mo
terų Providence, R. L, ir.ki
tur gatvėse klykė-raudojo. 
Kai kur kunigai užsakė 
speciales pamaldas prieš 
“Marso Karą.”

Telefonų stotys užplūdo 
klausimais apie “marsiečių” 
žygius ir “užkariavimus” 
rytinėse Amerikos valstijo
se.

Skaudi Būklė 10,000 žydų 
Permestų iš Vokietijos į

Lenkiją

Varšuva. — Lenkijos val
džia derisi su Vokietija, kas 
daryt su 10 tūkstančių žy
dų Lenkijos piliečių, kuriuos 
Hitlerio valdžia suvežė ir 
per sieną suvertė į Lenki
jos pusę. Varšavos ir Ber
lyno valdovai taip pat de
risi apie likimą 45 tūkstan
čių kitų lenkiškų žydų Vo
kietijoj. Naziai buvo pasi- 
moję visus juos išgrūst į 
Lenkiją, kol Lenkų valdžia 
užprotestavo ir pati ėmė 
areštuot Vokietijos piliečius 
biznierius, grūmodama va
ru išgabent juos į Vokietiją.

Tūkstančiai žydų, vyrų, 
moterų ir vaikų, permesti iš 
Vokietijos į Lenkiją, kenčia 
didelį vargą pasieninėse ge
ležinkelių stotyse, barakuo
se ir koncentracijos stovyk
lose. Kai kurie vaikai yra 
stačiai iš mokyklų paimti ir 
be tėvų žinios deportuoti į 
Lenkiją.

žydų labdaringos organi
zacijos' stengiasi sušelpt 
tuos tremtinius valgiu, dra
bužiais ir bent silpnuosius 
a p r ūj5int žmoniškesnėmis 
nakvynėmis.

Žuvo Gen. Franco Bro
lis, Jo Lakūnu Ko- 
mandierius Ramon

Burgos, Ispanija. — “Per 
audrą” nukrito ir žuvo pul
kininkas Ramon Franco, 
brolis Ispanijos fašistų gal
vos gen. Franco. Su Ramo
nu žuvo ir keturi kiti lakū
nai, ties Palma, Majorca. 
Pulk. Ramon Franco buvo 
vyriausias viršininkas fašis
tų karinių lėktuvų stovyk
los Majorcoj, iš kur jie at
lėkdami naikino respublikos 
užfrontės miestus.

Sovietų Jaunuju Komunis
tę 20-metine Sukaktis

Maskva. — Iškilmingai 
paminėta 20 metų sukaktis 
Jaunųjų Komunistų Sąjun
gos gyvavimo Sovietuose. 
Iškilmių mazgas buvo Di
dysis Teatras. Ten dalyva
vo Stalinas, Molotovas ir ki
ti Sovietų vadai.

Sakė kalbas jauni komu
nistai mokslininkai, greita- 
darbiai stachanoviečiai ir 
kariniai Sovietų šalies hero
jai. Didvyrių-herojų garbe 
jie buvo valdiškai apvaini
kuoti už šaunius žygius, ku
riais išmušė įsibriovusius 
japonus, iš Khasan ežero 
srities.

Sovietų Jaunųjų Komu
nistų Sąjunga turi 5 milio- 
nus narių ir labai pasitar
navo socialistinei Sovietų 
kūrybai.

Karas prieš Chiniją ir Ja
ponų Į s i g a 1 ė j i m as Esąs 

“šventas Reikalas”

Tokio, spal. 31. — Valdiš
ka Japonijos žinių agentūra 
Domei perpėja Ameriką, 
Angliją ir Franciją, kad Ja
ponija visai nesiskaitys su 
tų šalių “patarimais” ar rei
kalavimais kas liečia Chini
ją. Japonija esanti jau “ga
na galinga” uždaryt buvu
sias “atviras duris” Chinijoj 
bizniui Amerikos, Anglijos, 
Francijos ir kitų šalių. 
Taip rašo įvairūs japonų 
laikraščiai pagal savo val
džios patvarkymus.

“Tautos mobili zacijos” 
įstatymas dabar Japonijoj 
taip pravedamas, kad susi
daro visai panaši fašistinė 
diktatūra, kaip Vokietijoj ir 
Italijoj.

Ispanijos Fašistai Laimėję 
Ebro Fronte

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Fašistai prane
ša, kad jie išmušę liaudie- 
čius iš Caballos kalnų, va
kariniame šone Ebro upės. 
Gen. Franco žada “laimėt 
karą” ateinantį pavasarį.

Italija ir Naziai Tarpi
ninkauja Vengram Prieš 

Čechoslovakją
Budapest, Vengrija. — Šį 

trečiadienį atvyksta čion 
Italijos užsieninis ministe- 
ris Ciano ir Vokietijos už
sienių reikalų ministeris 
Ribbentrop į derybas su 
Vengrijos ir Čechoslovaki- 
jos atstovais. Ribbentrop ir 
Ciano spręs, kokius plotus 
Čechoslovakija turi užleist 
Vengrijai.

Pati Vengrijos valdžia 
pakvietė tuos Hitlerio ir 
Mussolinio atstovus kaipo 
“tarpininkus” tarp Vengri
jos ir Čechoslovakijos.

TRAUKĖ PAVEIKSLUS 
ŠAUDOMO kalinio J. W. 
Deeringo, širdies, kuomet, 
pagal Utah valstijos teismo 
sprendimą, jis buvo sušau
dytas kaip žmogžudis. Šir
dies paveikslai nutraukti 
v a d i n amu “electrocardio
graph.”

SUDEGĖ 73 ŽMONĖS Marr 
seillėj, Fbancijoj, per pas
kutinį didį gaisrą tenai.

AREŠTUOTAS Mainierys 
Tackett, 34 metų, už apsive- 
dimą su 10 metų mergaite, 
Prestonburge, Kentucky.

Lancaster, Cal. — Jau 9 
dienas ir naktis be sustoji
mo skraido broliai Keys. 
Jų lėktuvas pasiima gazoli
no belėkdamas.

LaGuardia Šaukia
CIO ir AFL Talkon
Prieš Atžagareivius

N. Y. Majoras LaGuardia Ragina Visas Pažangias Spėkas 
Susijungi Rinkimuose Prieš Atžagareivius-Republikonus
Detroit, Mich. — Visi pa

žangus žmonės turi rinki
muose remt demokratą gub. 
Franką Murphy, Naujosios 
Dalybos draugą, vėl kandi
datuojantį į Michigano gu
bernatorius, — sakė New 
Yorko miesto majoras La
Guardia, kalbėdamas 8,000 
žmonių susirinkime Navai 
Armory svetainėje.

CHINAI SULAIKĖ JAPONUS 
I ŠIAURIŲ VAKARUS 

NUO HANK0W0
Shanghai, spal. 31.—Japo

nai užėmė dar 6 mylias chi- 
nų geležinkelio ties Sieenin- 
gu; jie taip pat užvaldė 
Tingzekiao, 50 mylių į pie
tus nuo Hankowo. Bet ja
ponai pripažįsta, kad chinai 
stipriomis kontr-atakomis 
sulaikė japonus už 50 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Han
kowo.

Chinai užginčija, kad ja
ponai paėmę Teianą ir pra
neša, kad jie atmušė japo
nus nuo Kangtsuno.

CHINAI GALI TĘST AP
SIGYNIMO KOVĄ

Chungking, Chinija. —Fi
nansų ministeris H. H. 
Kung sako, kad Chinija yra 
gana stipri finansiniai ir 
ekonominiai tęst kovą prieš 
Japoniją*

Klaipėdos Vokietininkai 
Agituoja Prieš Lietuvą

Klaipėda. — Spalio 28 d. 
įvykusiame Seimelio posė
dyje vokietininkai protesta
vo prieš tautai ir valstybei 
saugoti įstatymą. Seimelio 
narys Gailius atrėmė jų 
priekaištus. Seimelio posėdį 
v o k i e t i n inkai panaudojo 
priešrinkiminei agitacijai.

EXTRA!
AMERIKA ‘ užprotestavo 

Japonijai, kad japonai oro 
bombomis Chinijoj užmušė 
amerikono m i s i o n ieriaus 
dukterį Phoebe Nyhus, 3 
metų amžiaus.

PALESTINOS ARABAI 
skelbsią “baisų visuotiną” 
streiką prieš žydus ir An- 
gliją-

N. Y. VALSTIJOS GUBER- 
NATO RIUS demokratas 
Lehman “šiaudiniu ose,” 
bandomuose bals avimuose 
tegauna tik vienu nuošim
čiu daugiau balsų už repub- 
likonų kandidatą Dewey į tą 
vietą.

Nuo tų pačių pagrindų 
gub. Murphy priminė Roo- 
sevelto valdžios nuopelnus! 
bedarbių ir nusenusių ap- 
draudą, naujoviškų namų 
statybą, sveikatos progra
mą ir k t.

Pirmininkas J u n g tinęs 
Automobilių Darbini nkų 
Unijos (CIO) Homer Mar
tin ir pirmininkas Detroito 
ir Wayne apskrities Darbo 
Federacijos, Francis X. 
Martel, kalbėdami nuo tos, 
pačios platformos, taip pat 
ragino vėl išrinkt Fr. Mufr 
phy gubernatorium.

Majoras LaGuardia už 
tai juos karštai sveikino ir 
šaukė Amerikos Darbo Fe
deraciją ir CIO plačiai ap- 
sivienyt, nes kitaip gręs 
darbininkijai p r a 1 a i m ėji
mas. LaGuardia sakė, kad 
darbo unijų pasiskirstymas į 
dvi tarp savęs kovojančias 
stovyklas silpnina Naujo- ' 
sios Dalybos spėkas, o jos 
turi būt sujungtos, jeigu 
norime atsilaikyt prieš at
žagareivius-republikonus.

Majoras LaGuardia davė 
palyginimą iš beisbolo lo
šimo, kur J. L. Lewis, CIO 
pirmininkas, ir Wm. Green, 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas, lošia vienas prieš 
kita; tokiame atsitikime 
yra proga laimėt “openša- 
periams” f a b r i k a n tams, 
priešams visu darbo unijų, 
—nurodė LaGuardia.

LaGuardia sakė, kad re- 
publikonai vadina “radika
lais mane, jūsų gubernato
rių (Fr. Murphy) ir prez. 
Rooseveltą; bet jeigu būt 
radikalu reiškia suteikt be
darbiam darbo, panaikint 
vaikų darbą, palaikyt algas, 
tai kas liečia manęs, jie ga
li sau šnekėt, ką tik nori.” 
Iš antros gi pusės, republi- 
konai, baugindami “raudo
naisiais,” neturi jokios pro
gramos tiem žmonių reika
lam patenkint, kaip nurodė 
majoras LaGuardia.

PAVĖLAVO :
“Lietuva, per Washingto- 

ną. — Lapkričio pirmą at
šaukiamas karo stovis Lie
tuvoj.”

(šitokį pranešimą 
Lietuvos Telegrafo Agentū
ros “Laisvė” gavo pirma
dienį, po to. kai daugelis 
žmonių jau buvo perskaitę 
“Laisvėje” žinią apie karo 
stovio atšaukimą Lietuvoj.)

ORAS

Šiandien dalinai apsiniau
kę ir šilčiau.—N. Y. Oro 
Biuras.
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Apie Darbą Tikinčiąją Masėse
Lietuvoj, kaip ir visam pasaulyj, stip

riai keliamas klausimas apie darbą ti
kinčiųjų masėse, apie bendrą kovą visų 
darbo žmonių už taiką, prieš reakciją- 
fašizmą.

Šiomis dienomis mus pasiekė slaptas 
Lietuvos Komunistų Partijos Centro Ko
mi t et o organas, “Partijos Darbas” 
(num. 3, rugs. 28 d.), kuriame tuo rei
kalu telpa vieno LKP veikėjo (G. Palio) 
straipsnis dėl darbo tikinčiųjų masėse. 
Straipsnis įdomus. Mes čia jį paduodame 
ištisai, ragindami ir Amerikos lietuvius 
komunistus ir visus, kuriems rūpi dar
bas tikinčiųjų masėse, jį atydžiai per
skaityti ir imti pamokas. Straipsnis se
ka:

Jau kiek kartų LĘP spaudoj buvo aiš
kinamas būtinumas, reikšmė ir būdai dėl 
darbo katalikiškose organizacijose ir ne
organizuotose tikinčiųjų masėse, tikslu 
įtraukti jas bendron kovon prieš fašiz
mą, kapitalo puolimą, už Lietuvos ne
priklausomybės gynimą. Vienok ne tik 
netikinčiųjų darbininkų tarpe, bet ir 
partijiečių eilėse yra nemažas skaičius 
užsikrėtusių žalingu sektantizmu, kai dėl 
bendros kovos išvien su tikinčiaisiais. Ši
tokio bendradarbiavimo priešai ir neda- 
yertintojai yra aukos ne tik mūsų priešų 
spaudos demagogijos, bet ir nesusipaži
nimo bent su pagrindiniais marksizmo- 
leninizmo klausimais. Daugelis šiame 
bendradarbiavime, kuris Ispanijos res
publikos ar Chinijos apkasuose toks 
glaudus ir vaisingas, nori įžiūrėti ko
munistų nukrypimą nuo marksizmo ir 
pasisavinimą socialdemokratų politikos. 
Kaip suderinti,—jie šaiposi—Markso te
zę “Religija—žmonijos opiumas” su su
siartinimo su katalikais politika? Atsa
kymas—mes su religija kovojom ir ko
vosim, o ranką mes tiesiam ne religijai, 
•bet tikintiems darbininkams ir valstie
čiams, imdami juos tokius, kokie jie yra. 
Juk neabejotina, kad ir Marksas su En
gelsu, jau prieš 90 metų iškėlę “Komu
nistų Manifeste” pagrindinį revoliucinės 
kovos obalsį “visų šalių proletarai, vie
nykitės!”, nedarė čia nė jokio skirtumo 
tarp netikinčiųjų ir tikinčiųjų proletarų. 
Visi proletarai lygiai yra išnaudojami ir 
kenčia kapitalo priespaudą.
'/ Kodėl susiartinimo su katalikais rei
kalas taip aštriai iškilo pastaruoju me
tu visame pasaulyje? Štai priežastys:

1. Ypač padidėjo pastaraisiais metais 
kapitalo puolimas, įstūmęs išnaudojamas 
.dąrbo mases į nepaprastą skurdą ir kan
čias.
,2. Didžiulė komunistų atsakomybė 
prieš viso pasaulio liaudį, gelbėti ją nuo 

’plintančio fašistinio maro, kurio baisu
mis tenka iškęsti ir Lietuvos darbo ma
sėms.
— 3. Didis pavojus dėl fašistinių agreso
rių ruošiamo pasaulinio karo, kuris, karo 
spėcialistų apskaičiavimu, pražudys ma
giausiai 25 milionus žmonių ir apluošins 
—50 milionų.
“ 25 plius 50 milionų! Štai kas vėl įsako 
.komunistams j ieškoti kelių pažaboti žvė- 
•riškąjį fašizmą ir išmušti jam iš nagų 
agresijos ginklą. Tas karas nepaprastai 
gręsia ir Lietuvos nepriklausomybei, neš
damas šimtams tūkstančių Lietuvos liau
dies sūnų mirtį. Štai kas įsako Lietuvos 
Kompartijai šaukti katalikus bendron 
kovon prieš Lietuvos fašistų valdžią, kū
jį; kiekvienam žingsny kapituliuoja, bat- 
Jaižiaudama prieš fašistinę Vokietiją ir 
Lenkiją, besiruošiančias užgrobti Lietu
vą*

Kiti vėl klausia, kodėl komunistai 
prieš fašizmo atėjimą nešaukė katalikų

bendron kovon prieš kapitalo puolimą ir 
fašizmo pavojų? Komunistai visada ir 
visur šaukė, tikinčiąsias liaudies mases, 
kovoti už ekonominius šių masių reika
lus. Bet bendradarbiavimas su katalikais 
bendroj kovoj, tokiose formose, kokiose 
jis vyksta kitose šalyse, pribrendo tik 
pastaruoju metu. Reikalas tas, kad yra 
veiksnių, kurie skatina tikinčius atsi
liepti į komunistų šaukimą bendron ko
von.

Štai tie veiksniai:
1. Pasaulinis ekonominis krizis, kurio 

žiaurias pasėkas ir šiandien tebejaučia 
tikinčios liaudies masės.

2. Socializmo laimėjimas Sovietų Są
jungoj. Triumfas Stalino konstitucijos, 
kuri visoms SSRS tautoms laiduoja pa
siturintį ir kultūringą gyvenimą, reli
gijų laisvę, kokios anaiptol neturi Vo
kietijos katalikai.

3. Hitlerio-Mussolinio intervencija į Is
paniją, Austrijos užgrobimas, Japonijos 
fašistiškai-militaristinės klikos įsiverži
mas į Chiniją, labai artimas pavojus Če- 
choslovakijos respublikai ir tt.

Tai štai kas verčia susimąstyti tikin
čiųjų mases, štai kas verčia katalikų la
gerį rimtai susirūpinti savo eilių per
grupavimu.

Ar ši susiartinimo su katalikais poli
tika prieštarauja marksizmui-leniniz- 
mui? Jokiu būdu! Marksizmas-leniniz- 
mas—ne sustingusi dogma, abstrakti 
(atitraukta, negyva) teorija. Marksiz- 
mas-leninizmas keičia savo metodus pa
einamai nuo pasaulinio proceso eigos. 
Tai reiškia, jei revoliucinis judėjimas 
šiandien pareikalavo bendradarbiauti su 
-katalikais—tą komunistai ir vykdo, o 
tai ne tik neprieštarauja marksizmui, 
bet to šiandien marksizmas reikalauja, 
nes marksizmas yra vadovavimas masių 
veikimui.

Pagaliau pažiūrėkim, ką šiuo klausimu 
kalba mūsų didieji vadai ir mokytojai.

Į Diuringo (smulkiai buržuazinio “so
cialisto”) šūkavimus “uždrausti” religi
ją, vienas marksizmo teorijos įkūrėjų, F. 
Engelsas atsakė, kad “jis (Diuringas— 
G. P.) pralenkia patį Bismarką.” (Vo
kietijos reakcinį kanclerį XIX šimt
mečio gale.)

1905 metais Leninas rašė: “Kaip už
guita, kaip tamsi buvo Rusijos stačiati
kių dvasininkija, visgi ją pažadino da
bar senos viduramžiškos tvarkos Rusijoj 
kritimo griausmas. Net ji prisideda prie 
laisvės reikalavimų... Mes, socialistai, 
turim šį judėjimą paremti.”

Išėjusioj 1913 m. brošiūroj “Marksiz
mas ir tautinis klausimas” d. Stalinas 
rašo: “socialdemokratų programoj yra 
punktas apie tikybų išpažinimo laisvę... 
Socialdemokratija kovos prieš visokias 
religines represijas, prieš stačiatikių, 
katalikų ir protestantų gujimą.”

“Kada mes,—rašo drg. Dimitrovas,— 
išstojame apginti religijų laisves, pries 
fašistinį tikinčiųjų persekiojimą, mes ne- 
išsižadam savo marksistinės pasaulėžiū
ros, laisvos nuo visokių religinių prie
taru.”

Kaip matom, komunistai turi kovoti 
su religija ne reikalaudami “uždaryti” 
religiją ir ne tikinčiųjų persekiojimu ar 
boikotavimu. Religiją, pagaliau negali
ma panaikinti ir vien propaganda, kurią, 
žinoma, mes privalom vesti, tik aišku, 
protingai, neįžeidinėjant tikinčiųjų reli
ginių jausmų. Religija bus išgyvendinta 
bendroj kovoj su katalikais prieš fašiz
mą ir kapitalo puolimą, nuvertus kapita
listinę santvarką, dėl kurios žiaurumų 
tarpsta religija, išnaudotojų interesuose 
aiškinanti apie taikų, išgyvendinimą kla
sinių prieštaravimų, apie “pomirtinio 
gyvenimo” laimę ir pan. Pažvelgkim tik 
j SSRS, kur nežiūrint į pilną religijų lais
vę, jos teturi tik mažas išpažintojų sau
jeles, nes Sovietų Sąjungoj laimėjo so
cializmas ir dėl to tapo galutinai pakirs
tos religijos šaknys.

Dar vienas klausimas: ar bus kokių 
vaisių bendrai kovojant su katalikais? 
Į šį klausimą teatsako faktai: Vokieti
jos katalikų masių kova prieš fašizmą, 

’ Ispanijos, ypač baskų katalikų kova prieš 
interve ritus, dalyvavimas Franci jos ka
talikų dideliuose ekonominiuose mūšiuo
se, ir tt.

Lietuvos liaudies masės turi giliai įsi
sąmoninti, kad norint nuversti Lietuvos 
fašistų valdžią, ir atremti kapitalo smū
gius, svarbiausia reikalinga, darbininkų 
ir visos liaudies vienybė. Lietuvos są-

Bulgarijos karalius vaikšto po manievrų ir sveikina savo piliečius, kurie rū
pinasi: su kuo stoves Bulgarija, kai kils pasaulinis karas?

Kitataučiai Jungtinėse 
Valstijose

Kada paskutini.s cenzas buvo 
imtas 1930 m., Jungt. Valstijo
se gyveno net 6,800,000 vokie
čių. Tai svetimos kilmės ir jų 
Amerikoje gimę vaikai. Tai du 
syk tiek vokiečių, kiek tuo lai
ku gyveno čechoslovakijoje. 
Dar kitas milionas vokiško 
kraujo žmonių paėjo iš Austri
jos, kuri nelabai senai tapo da
lis “Reicho.”

šioje šalyje gyveno 4,500,000 
italų, 3,389,000 žydų, 3,300,000 
lenkų, 3,100,000 skandinavų, 
3,100,000 airiško gimimo ar 
paėjimo, 1,301,000 čekų, ir 
daugybe kitų mažumų.

1,765,000 žydų gyveno New 
Yorke; svetimos kilmės skan
dinavų Chicagoje buvo 100,- 
000; 66,000 lenkų Detroite; 
28,000 italų San Francisco 
mieste, 27,000 graikų New 
Yorke; 19,000 vengrų Cleve- 
lande, jr daugiaus kaip 18,000 
vokiečių Los Angeles mieste. 
Ir vistiek šita šalis neturi 
“mažumų problemų”, kurios 
grasintų šalies tautišką gyve
nimą.

Iš 14,000,00.0 svetimos kil
mes, daugiaus kaip 60% natu- 
ralizuoti Jungt. Valstijų pilie
čiai, ir daugybe liekamų jau 
išsiėmė pirmas popieras.

28,000,000 vaikų imigrantų, 
kurie čia gimė, yra čiagimiai 
Amerikos piliečiai ir nėra skir
tumo tarpe jų ir “senos linijos” 
amerikiečių.

Nuo atvykimo pirmųjų pio-
nierių iš Europos ši šalis iš vi 
sur žmones priėmė.

25 m. po įsteigimo Naujo 
Amsterdamo net 18 kalbų kal
bama mažame mieste ant Hud- 
sono upės.

Maži būreliai lenkų, vokie
čių, grekų ir armėnų atvyko į 
kolonijališką Virginiją, švedai 
ir finai įsteigė pirmas apsigy
venimo vietas Delaware, žydai 
jau gyveno kolonijališkame 
New Yorke, Rhode Islande, 
Mary landė, Pennsylvanijoje.
Tik per trumpą laiką tikėjimiš-

arba tikėjimo, yra lygūs.
Tik spalva darė skirtumą per 

ilgą laiką. Baltieji nepripaži
no juodųjų sau lygiais. Bet ver
gija ir tą skirtumą išbaigė 
1861 m. Ir indijonai tik galėjo 
tapti piliečiais 1924 m.
Suvirs 6,000,000 Svetimos Kil
mės Šeimų Jungt. Valstijose

Cenzo Biuras vokuoja, kad 
žmonių Jungt. Valstijose yra 

1129,800,000. Mažumų baltų 
i grupių svetimos kilmės ir sve
timų tėvų dabar įskaitliuoja 
40,000,000. Yra apie 13,000,- 
000 negrų ir 360,000 indi jonų.

1930 m. buvo iš viso 5,736,- 
500 baltų svetimos kilmės šei
mynų Jungt. Valstijose. Jų 
tarpe buvo 822,658 italijoniš- 
kos šeimynos, 723,493 vokiškos 
šeimynos, 577,407 lenkiškos 
šeimynos, ir 511,248 šeimynos, 
kurių galvoš gimė Rusijoj. Bu
vo ir 267,496 švediškos šeimy
nos, 226,143 cecho,slaviškos šei
mynos, 151,525 norvegiškos 
šeimynos, 115,425 vengriškos 
šeimynos, 92,941 jugoslaviška 
šeimyna, 88,017 lietuviškų šei
mynų, 70,369 grekiškos šeimy
nos, 59,248 finiškos šeimynos 
ir tt.

New York, New Jersey, 
Pennsylvania, Massachusetts, 

| Connecticut, Illinois, Ohio, Mi
chigan, Wisconsin, Minnesota, 
ir California turi didžiausią 
dalį svetimos kilmės gyvento
jų, bet galime rasti visų tautų 
žmonių kiekvienoje iš 48 vals-
tijų.

79.1% visų svetimos kilmės 
šeimynų 1930 m. gyveno kai
miškose apielinkėse, 51.8% bu
vo savininkai namų.
Vienas Balsuotojas iš Kiekvie
nų Astuonių yra Svetimtautis

Atėmimas pilietiškų teisių ir

vius, bet didžiuma žmonių vis 
pripažįsta teisę .svetimos kil
mės žmonių vesti savo gyve
nimus, užlaikyti savo kalbą ir 
tradicijas. Jie gerai žino, kad 
naujai atvykusiųjų tradicijos 
galų gale taps dalim paprasto 
amerikoniško paveldėjimo.

šiuom laiku svetimos kilmės 
žmonės Jungt. Valst. turi 1,- 
050 laikraščių, net 32 kalbose. 
Jie taipgi turi savo organizaci
jas, pašalpines, apšvietos ir ki
tokias draugystes. Amerikos 
mažumų problemos guli ekono
miškoje dirvoje. Bet tą proble
mą visa tauta bando išrišti su 
visų pastangomis. FLIS.

Jersey Carukas vis Tiek 
Tremsiąs “Raudonuosius”
Jersey City, N. J. — Šio 

miesto hitleriškas majoras 
Fr. Hague sake laikraščių 
atstovams, kad jis ir toliau 
vesiąs karą prieš “raudo
nuosius.” Jis vadina “rau
donaisiais” ypač CIO unijis- 
tus, nors dauguma CIO uni
jų narių šičia yra katalikai.

Hague yra pasiryžęs lau
žyt sprendimą federalio tei
sėjo Clarko, kuris patvarkė, 
kad Jersey City valdyba 
neturi teisės slopint CIO 
unijų veikimą bei deportuot 
iš miesto CIO organizato
rius.

Laikraščių reporteriai pa
stebėjo hitleriukui Hague, 
jog pagal tą patvarkymą 
federalio teisėjo, jis turės 
leist CIO žmonėms laikyt 
mitingus miesto parkuose, 
aikštėse ir gatvėse. Del to 
Hague taip užpyko, kad riet 
“raudo ir mėlynavo.”

kitų. teisių nuo “mažumų 
dėjo visokias “mažumų’’ 
blemas Europoje.

Jungt. Valstijose apie 8,000,- 
000 piliečių svetimos kilmės 

ki ir tautiški nesusipratimai i yra busiamieji balsuotojai, čia 
plėtojosi ir juos patys žmonės1 turime svetimos kilmės atsto-

pra- 
pro-

Pakilę Darbai ir Uždarbiai
New York. — Dvidešimt 

penkiose pramonėse Ameri
koj darbai pakilo 2 procen
tais ir darbininkų uždar
biai pusšešto procento nuo 
rugpjūčio iki rugsėjo, kaip 
skaičiuoja t Šalies Pramonės 
Konferencijos Taryba.

su savim atsivežė. vų Kongrese ir valstijų legisla-
Nepriklausomybės Pareiški- tūrosė. Tik vienos garbės vie- 

mas, kuris pažymi pradžią su- tos svetimtautis negali laikyti
suvienytos, Amerikos tautos, ai- Jungt. Valstijose, tai yra, pre- 
škiai nustatė, jog visi žmonės1 zidento vietos. Bet tą vietą gali 
sutverti lygūs. laikyti sūnus immigrarito, jei-

Jungt. Valstijų Konstituci- gu gimęs šioje šalyje. Dviejų 
ja išvertė tuos pareiškimus į; prezidentinių kandidatų tėvai 
šalies pamatinius įstatymus, gimė svetimose šalyse.. Laiks
Valstijų konstitucijos taipgi nuo laiko pasiūlymai esti duoti 
pareiškė, kad visi žmonės, ne-' Kongresui aprubežiuoti, sulai- 
paisant gimimo vietos, tautos kyti arba sukontroliuoti atei-

lygose negali būti tos vienybes nesūsi- 
jurigus su skaitlingiausiomis katalikiš
komis masėmis. Tuo tikslu reikia griež
tai kovoti prieš neįvertinirną darbo ka
talikų masių tarpe ar riet jų boikotavi- 
mą, kurį šiandien gali vykdyti tik mūsų 
priešai ir visokie fašistiniai troėkistai. 
Mes turim aiškinti nefašistinėms orga
nizacijoms, ypač liaudininkams, reikalą 
draugiškai prieiti prie katalikiškų ma
sių, tikslu bendrai kovoii už liaudies rei

ŠYPSENOS
DZŪKELIO RAPORTAS

Uošvis Ošpitolin
Cik mžengus uošvių trobon, 

uošvė pradėjo glasniai žod
žiais skaicydama verke:

Oi, dzievuliau, dzievuliau, 
kam tu mus tep pakorojai. . . 
kam tu užsiuntei ant mūs to
kią koronę...

—Kas atitiko, teta? pa
sakyk, ko verki ?...

—Nugi mano senis ošpito
lin pakliuvo...

—Kas jam ?. . . susirgo ?. . .
—Oi, kad aš nežinau nei 

iš katro galo poryc. . . Oi, kap 
man jo gaila. . .

—Aš jau tau, vaikeli, rodos 
porinau, kad senis dzirbdamas 
cukernėj su paliokais vis bar- 
davosi. Tam ruime, kur senis 
dzirba, tai ty dzirba ir tokis 
nedzidelis paliokas; jis vežio
ja maišelius su cukrum ant 
flioro, tai jau mano senis ant 
jo senai kreivą akį turėjo. Jis 
tam paliokui ir čeverykus į 
upę per langą kelis rozus iš
metė ir sendvičius sualiejavo, 
ir sako, vieną rozą ant tokių 
jieiųį kad pakėlė dziedas tą 
palioką in pavietrę, tai jau ta
da kad kiek tas paliokas bū
tų užsikapanojęs, bet šaltu 
vandeniu užpylus, atsigaivi
no ... O po ultimatumo, kurį 
Palščia prisiuntė Lietuvai, tai 
mano senis kadrūmyj, cuker- 
nėj, pasigavęs tą palioką, no
rėjo uždusyc. Prispyrė senis jį’ 
kampan, čiokino, ir vis sakė: 
“atiduokit, rup... Vilnių, o 
jei ne, tai tu iš čia gyvas nei
si... Matai, dziedas dužas; 
jam nepasipins bile kas po ko
jų. Tai tuom rozu paliokas 
prižadėjo, o vėliau užfūdzino 
tris sykius varyto “samago- 
no”...

—Rodos nieko blogo. Bet 
vieną vakarą senis parėjęs 
skundėsi, kad jam ainanc Vait 
cVĄiiTįiĮJęr tfpę, ‘ pradėjo 'eag
les pro ausis burgseie. .. Bet 
jis sako, pamojau su ranka ir 
ciek... Mislijo, kad tos ceg- 
lės kam kitam adresuojamos...

—Nugi vakar vakare, atne
ša poliemonas kokį slipuką ir 
sako, tavo vyras ošpitolin. Sa
ko, ainanc jam namo, kažin 
kas galvą pramušė akmeniu... 
Kap supratau,—ėmiau ir su
dribau ant vietos.. . .

Ir vėl pradėjo uošvė alasa- 
vocie ir žodžiais skaicycie. . . 
Aš mėginau užvescie kitą kal
bos toną, ir paklausiau:

*—Q kur Alenukė?
—Alenukė nuėjo ant Brod- 

vės plaukų susigarbiniuoc. . . 
Matai, tynai, sako, iš užpa
kalio gražiai pastato ir tuom 
pačiu rozu nagus gražiai iš
krapšto ir juos raudonai nu- 
pališiuoja. . . Dar trupucį pa
lauk, gal tuoj pareis. . . z

—Jau, rodos, Alenukė dzir
ba kur?

—Jau antra nedėlia, kaip 
dzirba tokion makaroninėm.. 
Bet ir čia trobelis. . .

—Na, o kokis čia trobelis?
-—Nugi kad tu ragėtai, vai- 
(Tąsa ant 4-to puslapio)

Klausimai ir Atsakvmai
Klausimas

Būkite tokie geri ir atsa
kykite į sekamą klausimą, 
j kurį aš atsakyti negaliu:

Kokios tautos yra viena
tinė moteris komisionierė 
Pasaulinėje Parodoje New

Yorke, kuri įvyks ateirian- 
čiais metais? Kaip jos var
das?

k. j.

Atsakymas
Kiek mums žiriofria. iki 

šiol tiktai Lietuvos valdžia
kalus. Tie liaudininkai, kurie į vieną 
krūvą verčia visą katalikų masę ir už- 
gaudinėja jos religinius jausmus, tik pa
sitarnauja ,fašizmui. Bet, kad įgyvendin
ti bendradarbiavimą su katalikiškomis 
masėrriiš, reikia izoliuoti katalikiškąsias 
mases/nuo tų reakcinių vadų, kurie 
šiandien koketuoja su fašistais tauti- 
ninkais ir stengiasi sulaikyti katalikiš
kąją masę nuo jos kovos už liaudies ir 
viso krašto reikalus.

yra paskyrus motėrį savo 
skyriaus parodoje komisio- 
niėre. Ji yra panelė M. 
Avietienaitė.

>,, > . j ,
Beje, panelė Avietienaitė 

yra Amerikoje gimus ir au
gus mergina. Matyt, Sme
tonos valdžia negavo Lietu
voje tarpe savo pasekėjų 
motetu tai misijai tinkamos 
arba valdžiai ištikimos.
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The Doctor Dies
By ALLEN SULLIVAN

[SCENE: Dr. Dies’ office. The 
Doc, a heavy-jowled, portly man 

“stands over a patient, listening 
intently to his chest and heart

John: Yeah. That’s right. I know 
I cap’t.

Dr. D. (Severely): A classical 
case. Absolutely! You believe also, 
no doubt, that there are other
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(through a stethescope, perhaps). 
John Q. Public, thin, emaciated, 
who looks sick-to-death, and who 
is shabbily dressed, is the patient.]

Dr. D. (looking up suddenly with 
an ominous frown): Hmm. Hmm. 
(He goes back.to his listening.)

John (With despair and resigna
tion): Pretty bad, huh?

Dr. D.: It’s hard to tell—yet.
John (Wearily): I’m expecting

the worst.
Dr. D.: Courage, my friend, cour

age. (Straightening up) Now, ah, 
tell me something about the symp
toms. Have you improved any 
since your last visit? My treat
ments show any effect?

John: No, Doc, I feel terrible. 
I get cold chills, hot flushes, and 
I have aches and pains all over. I 
wheeze and cough. I’m weak and 
dizzy half the time. And lately 
I’ve taken to seeing spots before 
my eyes. I feel as if I’m dying; 
honest.

Dr. D. (Significantly): Spots, eh? 
Spots. Now that is bad. What 
kind of spots?

John: Oh, just—just spots. They 
dance in front of my eyes all of a 
sudden.

Dr. D.: No. No. I mean—that 
is—do these spots have any partic
ular color?

John: I dunno. I don’t remem
ber.

Dr. D. (Suspiciously): 
now. Think hard. Were 
red?

John: I—I don’t—
Dr. D. (Sharply): Were 

now ? Were they ?
John (Shrugging): I dunno. 

be.

Think, 
they—

they,

May-

Dr. D.: Aha! Now we are get
ting someplace. Go on, what else 
ails you, mentally I mean? Do you 
worry, fret? Are you always anxi
ous, upset?

John (Sighing): Yeah. You said 
it, doc. That’s me. Always worry
ing, always fretting.

Dr. D.: What about?

men, many thousands of other men, 
j who seriously look for work and 
can’t find it?

John: Yeah. That’s a fact.
Dr. D. (Haughtily): And you 

and all your friends need relief, 
WPA, government help. Really 
need it, I mean.

John: (Timidly): Well, I dunno. 
I think so.

Dr. D. (Half to himself): Just as 
I thought. An excellent example of 
the dread malady. I really ought to 
call specialists: Fish, Barton, and 
O’Connor, to have a look at you. 
It should be very educational.

John (Miserably): I’m a sick 
man, huh? I know it. I’ve always 
got something. What is it, this 
time?

Dr. D.: A few more responses and 
I’ll be in a position to make a 
positive statement. Tell me, do you 
sometimes imagine yourself to be a 
home-owner ?

John: Why, yes; sometimes.
Dr. D.: Do you have weird night

mares over bills, taxes, mortgages, 
that you imagine you can’t pay? 
Do you dream of Federal help with 
longing?

John: Geez, how did you know?
Dr. D.: Easy. A typical reaction. 

Do you often wake up in a sweat, 
yOUr head full of wild hallucinations 
about slum apartments, condemned 
houses, fire-traps, and then as you 
recover your composure, does your 
mind travel blissfully to Govern
ment housing projects, slum clear
ance projects, and such like?

John (Gaping): Yeah. Sure.
Dr. D. (Staccato—in rising in

dignation): Do you drift off, oc
casionally, into daydreams, in which 
you imagine yourself married, with 
a brood of children bearing your 
name? And then as you are lost 
in your reveries, do you suddenly 
see these children, trooping off one 
by one to work long hours for 
small wages ? Do you then con
tent yourself by thinking hard of 
child labor laws?

FOOTBALL CONTEST ENTERS SECOND WEEK Lithuania to 
AS MORE PRIZES OFFERED TO WINNERS Follow Czechs-

The winner of the first football contest of the L. Y. S., and well may 
he be proud of himself, is Frank Shnnkus of 89-47 212th St. Queens Vil
lage, L. I. Although little time was given to the readers to send in their 
results we were deluged with postcards. Most of the contestants slipped 
up on the Colgate-Cornell game and the Pcnn-Navy draw. Practically 
everyone missed the Brooklyn-® 
Washington tie. Mr. Shimkus pick- I 
ed 8 out of 10 correctly and will re_ ! 
ceive two Grandstand tickets to the
N. Y. Giants-Chicago Cardinals 
game to be held at the Polo 
Grounds on Sunday, Nov. 6. He will 
receive the tickets by mail this Fri
day. Too bad we couldn’t offer 
prizes to those who selected the 
winners but missed badly on the 
games that ended in a draw. Try 
again!

THIS WEEK’S CONTEST
There will be THREE prizes for 

this week’s contest! But the games 
will be tougher as we have extend
ed the list to twelve) games. First 
prize is a choice between the Eb- 
bets Field or Polo Grounds football 
games November 13. Second prize 
cops the remaining and tfyird gets 
two ringsiders to a wrestling bout 
at the Broadway Arena.

Entries mut be in by 11:30 Sa
turday morning. Only one to a con
testant. Winners will be announced 
in the Nov. 8 issue. Check the win
ners. In case of tie, check both.

If the Earth had collided, head 
on, with the very center of Halley’s 
comet, whose head was a third of 
a million miles in diameter, it 
would have been just too bad for 
the comet, astronomically speaking, 
but the Earth as a planet would 
not have felt the shock.

Nazis Warn

John: Believe me, doc, I got 
things, plenty of things, to worry 
about.

Dr. D.: You think, for example, 
that you can’t find a job?

John: Gee, doc. You’re a regular 
mind reader!

Dr. D.: Do you sometimes doze 
off at midday and dream yourself 
to be a wage-earner? Do you, 
then, think yourself to be underpaid 
and overworked, and does the 
thought of unions give you a 
strange sense of pleasure, as a dope 
or a drug might?

John (Sighing): I guess I got 
it all right.

Dr. D. (Raging): Do you find 
yourself hating monopolies, public 
utilities, and trusts, and hoping the 
Government interferes with their 
activities by high taxes, price mo- 

' deration, and all sorts of unfair 
hindrances? Oh, of course, what’s 
the use of continuing? Whether

Hartford Presenting Concert to Feature Own 
Orchestra and Talented Chorus

•Among the out-of-town visitors 
this week we found Tony Litvinas, 
LDS vice-president from Chicago, 
who came to attend a meeting of 
the Central Executive Board in 
New York . . .
•It has been in the air for quite 

some time but it finally crystalized 
and Al Pross, noted Lith cartoon
ist, is leaving this week for Miami, 
Florida, where he has landed a 
position in the famous Fleischer 
studios . .

•In the October 7 issue of the 
LYS there appeared an article
called “Growing Pains’* which gave 
a clear and sharp analysis of the 
merits and faults that the LYS and 
Tiesa have. Since that time we 
have received several letters com
menting upon the article and we 
are trying to improve along the 
lines suggested . . .

•We are also pleased to note 
that the November 1 issue of the 
Tiesa Youth News contains an art
icle on Armistice Day by the Ame
rican Youth Congress, an article on 
Democracy by the American Youth 
Congress and an editorial on the 
Lithuanian crisis. We are very 
glad to know that the Tiesa Youth 
News editor apparently whole
heartedly agrees with Bertha Ful
ton’s admonition that socially-cons- 
cious articles are necessary if the 
youth are to understand the world 
of reaction, war and fascism they 
live in. We are glad that the editor 
is finally willing to show that he is 
not afraid of “unionism, freedom, 
peace, and the struggle for securi
ty.” Keep it up, friend editor.

•Every knock is a boost a poet 
tells us but we’ve been boosted 
up so high lately that we are be
ginning to feel suspicious. Mr. I. C. 
Awl has evidently been reading his 
Machiavelli lately and we are 
spending our nights in abject fear 
picturing I Know All—pardon, I. C. 
Awl—in his den poring over past 
issues of the LYS. Drop in his 
roost sometime for the wee hours 
of the mom must be lonesome to 
our bloodhound . . .

•Now Mr. I Know All—pardon, 
we mean I. C. Awl—may strike 
home twice but he should also 
learn to know the difference be
tween “the end of the year” 
(Tiesa—October 1) and “a couple of 
months” (Tiesa — November 1). 
Keep it up, you’ll eventually make 
up your mind. Yours Truly was 
writing for English Section in 
Laisvė before the Tiesa was bom...

you’re a store-keeper, or profession
al, student or salesman, it’s all the
same. You’re selfish to the core.
All you think of is Social Security, 
WPA, AAA, pensions, relief, Wag
ner Acts, and God knows what 
else. All you want is help, Govern
ment help for you alone. For the 
rich man, your brother, you ask 
high taxes, curbs on profits, im
positions and interferences! John 
Q. Public, you’re a sick man, a very 
sick man! You’ve got it and got 
it bad!

John (Scared): Got—what?

Dr. D.: If you could only convince 
yourself when you have these spells 
of lunacy that nothing you thought 
really was true, it might help. You 
see, then you would defeat the ef
fect of the red virus.

John (Incredulously): You mean 
I mustn’t believe I need any help 
at all, that I have plenty of eve
rything: a good job, a home, se
curity, peace?

Dr. D.: If you could do that, 
you could consider yourself cured.

John (Satirically): You don’t 
say!

Dr. D.: You run along now and 
try. Try hard. Struggle as the pio
neers of our country struggled, and 
who knows? Maybe you’ll succeed.

John (Shrugging dubiously, stands 
up to go): Okay, doc. Thanks. So 
long.

Dr. D.: Ah — one minute, my 
friend. My fee—don’t forget my 
fee.

John: Doc, you know, it’s a ve
ry funny thing, but—

Dr. D.: What’s funny about my 
fee, may I ask?

John: Except for the fact that 
I’ve paid it too often, nothing.— 
Only the red virus—I think—

Dr. D.: Ah, you begin to see the 
light, the menacing red light. Very 
good. An excellent beginning . . . 
but . . .

College Games

Fordham --St. Mary’s 
Manhattan--No. Carolina St.

Colgate—Syracuse 
Penn.—Michigan 

Pitt Carnegie Tech. 
Navy -Notre Dame 

• Ohio State Purdue

Pro Games

Chicago Cards - New York Giants 
Brooklyn Dodgers Philadelphia 

Cleveland Rams—Detroit 
Green Bay Chicago Bears 

Washington-Pittsburgh
Mail entries to Contest Editor, 

LYS, 427 Lorimer Street, Brooklyn. 
And don’t forget that you have 
THREE chances to win this time! 
Good luck and may the best man— 
or gal, win!

LinDenS Get Set for 
Coming Big Dance

News from South Boston! The 
biggest thing on the program is 
our dance to be held November 19. 
I hear that some members have 
sold quite a number of tickets. 
Good for you! And don’t forget to 
polish up your LDS pins to wear 
at the dance.

Also, at our October meeting the 
question of the hall was decided 
definitely and we are t-o stay where 
we are. A few of the male mem
bers with brushes and cans of paint 
will do a job of brightening up the 
hall.

I believe we will be able to fill 
our quota for the Juvenile Drive. 
The only trouble is that not enough 
blanks were sent to all the people 
that wanted them.

It looks as if the boys’ bowling 
team is shaping up. A challenge 
has • been received from Stoughton 
to play when and if our boys get 
ready to bowl.

A very important question which 
frequently comes up has been de
cided — that of paying a single 
nickel every week for the use of 
the hall.

Don’t forget out' next meeting— 
first Wednesday, November 2,’ for 
the convenience of the folks who 
go to school — 376 Broadway, 7:- 
30 p. m. — O. S.

BERLIN.—The fate of Czecho
slovakia awaits Lithuania, Propa- 

i ganda Minister Paul Joseph Goeb- 
i bels’ newspaper Der Angriff de
clared last week, unless Memel Ger
mans arc given full autonomy.

“There is one thing about which 
■the people in Kaunas (capital of 
[Lithuania) must be perfectly clear,’’ 
Der Angriff said, refering to self
exiled Eduard Benes, resigned Pre
sident of Czechoslovakia.

“A policy patterned on that of 
Mr. Benes must need be as dam
aging for Lithuania as it has 
proved damaging for Czechoslova
kia.

“Mcmellanders demand their au
tonomy. They demand it complete 
and unlimited. And they demand 
it with justice.”

Rochester to Rebuild 
A Strong Chorus

There will be a chorus rehearsal 
and meeting at the Gedemino Hall 
on Wednesday November 2nd ...

The primary purpose of this 
meeting is to officially start the 
Choral season. Many interesting 
matters are to be taken up in re
gard to the forthcoming season, 
which will be the greatest and the 
most interesting in the entire histo
ry of the Chorus.

The nature of the forthcoming 
seasons’ program is such that con
cerns all members, and it is neces
sary to have your utmost coopera
tion in the planning of future trips 
and the acceptance of various invi
tations.

To any person who wishes to join 
this organization we urge you to 
do so now, as you will have ample 
time and opportunity to get ac
quainted with, other members and 
the songs.

To members of past years I urge 
you to try your damnest to be pre
sent at this rehearsal as it means 
so much to the life of our little or
ganization. We have established 
some fine traditions and have had 
some great times in ’the past... 
please do not let that end; we have 
greater opportunities now, and in 
the future, to have more fun and 
visit many more places, all we ask 
is your present support.

E. T. Miller.

Oh me, oh my, it’s a long time 
since we’ve been heard from but 
we’re still alive.

To begin with, the summer sea
son was (was) one we won’t for
get for the grand times we had, 
but the winter holds more in store. 
On October 16th the orchestra took 
part in the program at a banquet 
held for the benefit of building a 
new Lithuanian hall in Hartford. 
It seems that everyone had an 
enjoyable day and we are looking 
forward to more such occasions.

October 22nd the Laisvės Chorus 
held a dance at its hall which 
proved to be very successful from 
all viewpoints .But now comes the 
big things:

First, both the chorus and the 
orchestra have accepted an invita
tion to participate in a program on 
November 4 for the Soviet "pami
nėjimo.” This is just two days be-

LABOR’S CANDIDATE

Louis Waldman, candidate for 
County Judge in Kings County 
on the American Labor Party 
and Republican Party tickets, 
who will speak this Friday eve
ning «jit the Lith-American Citi
zens Club on the necessity for 
progressive voting in the coming 
elections.

CATALYST

Mass. Youth Form Council to Spur LDS Activity
The Mass. LDS youth branches 

met on October 16, at Montello, 
and held its first state convention.

Eighteen delegates represented 
four cities, but many others were

active 1 state. Most enthusiastic 
about their branches were Charles 
Boben, chairman of the Boston 
branch, and Frank Olson.

A general discussion took place

—OR SOMETHING—

Dr. D. : The germ. The virus. 
(The red virus. Tell me, when the 
red spots dance before you, do you 
sometimes feel a horrible, irresist- 
able desire to change a thing or 
two, even though it may be un
constitutional according to the Su
preme Court?

John (Trembling): If I say “yes,” 
does that mean I’m even sicker 
than you thought?

Dr. D.: Much sicker. My, you’re 
in an advanced stage. You’re 
doomed; a goner. Why, you’re dead, 
man, dead! Dead! DEAD!

John: Good God! Can’t you do 
something, doc?

Dr. D.: What can I do? If you 
had only come to me sooner. The 
virus has been working too long. 
It’s a powerful, subversive virus. 
Ever since it made its first appear
ance in 1929, when hordes of hither
to sane, respectable Americans sud
denly were overcome by a delusion 
that they were in the midst of a 
depression, we doctors have been 
practically helpless. We can’t fight 
it. One day, you’re a normal, 
healthy American. The next, you’re 
a foreign lunatic. Your mind is 
gone. You see things, hear things. 
You imagine that some people have 
too much money, others too little, 
that you need relief, jobs, security, 
homes, and God knows what other 
wild, extravagant notions.

John: But can’t you give me 
something for it, doc? The other 
doctors always do. A few pills, 
maybe; a little< relief, or WPA 
might do me some good. They al
ways help a little.

Dr. D.: You see? You’re off 
again. You’re a helpless case, I 
say.

John: Isn’t there any advice you 
can give me?

Dr. D.: Well, now, I dunno. Hmm. 
There is one thing you can do.

John: What?

John: Yeah. Yeah. So long, doc.
Dr. D. . . . But my fee. You’re 

not forgetting that?
John (Mimicking the doctor): 

Yep. I’m sure now. You got it al
right. You got it worse’n me. It’s 
snuck into your brain and given 
you strange, crazy ideas. You’re 
seein’ things, doc. Imagine you 
thinkin’ that I’m a sick man 
who’s just been in to see you for 
some advice. Why, that’s nutty!

Dr. D. (Startled): What’s that?
John: It’s just whaddya callit— 

an illusion. You’re queer, cracked, 
crazy. The red virus. It’s got you. 
It’s a terrible case.

Dr. D.: Hey, wait a minute, you 
yokel! Don’t try to pull any of 
that hokum—I mean — listen here, 
you, don’t you try to beat me out 
of my fee. I won’t stand for it!

John: Now, don’t get excited, doc. 
Just relax and talk to yourself. 
Tell yourself I was never here, and 
that I’m not even sick. It’s easy. 
Once you believe it, you’re pract
ically cured. He laughs uproarious
ly and slaps Dr. D. on the back.) 
Say, Doc, I’m not so bad at this 
here bull-throwing myself, huh? 
There’s something that is true, 
though; something you ought to 
know. You’re a quack. I’ve come 
to you for many years now; paid 
you your fee week after week, and 
all you’ve given me is this “red” 
hokum. I’ve tried and tried, but I 
can’t convince myself that my pro
blems are just my own faulty im
agination. If you can’t give me 
better advice than that, I’ll go to 
sc/me doctor who can really help me 
by putting me back to work, by 
guaranteeing me social security, by 
curbing the monopolies, by safe
guarding healthy democratic rights, 
by keeping me at peace. So long, 
doc, and don’t let the red bug get 
you down!

FINIS

Tony Vasaris 
unable to attend. The- purpose of 
this conference was:

1: To form a state council which 
would meet at different times of 
the year to determine the lacks 
and needs of various youth branch
es.

2: To formulate some plans of 
getting more youth interested in 
the LDS.

3: To get the complete cooper
ation of the adult branches.

Tony Vasaris called the meeting 
to order and the following were 
elected as temporary officers: To
ny Vasaris, Montello, Chairman; Vi
ola Stankus, Worcester, Secretary; 
Francis Ausejus, Worcester, and 
Emma Gittzus, Lowell, Credentials 
Committee.

Tony Vasaris opened the meeting 
with a talk about the LDS and his 
experiences at the Pittsburgh Con
vention. - John Orman followed and 
spoke on the great possiblities of 
Massachusetts becoming a very

on how to overcome the various 
obstacles in building branches. A 
motion was passed that the in
coming State Council do its utmost 
to help strengthen old branches and 
to help build new ones whenever 
possible. Ways and means of building 
the LDS branches would be to 
form activities, such as sports, ed
ucational, cultural, social and or
ganizational.

The following were elected to the 
state council: Charles Boben, Bos
ton; Frank Olson, Boston; Emma 
Gittzus, Lowell; Tony Vasaris, 
Montello; Viola Stankus, Worces
ter; plus one temporary delegate 
from each branch at the time of 
the meetings.

The next state convention is to 
be called at the end of 6 months 
to discuss the Council’s accomplish
ments. —Vee-o-la.

COWBOY . PICTURE AUDIENCES 
WANT BRUNETTE HEROINES

Harry Sherman, producer of Ho- 
palong Cassidy westerns, with Wil
liam Boyd and George Hayes, re
ports that his public prefers bru
nettes to blondes for vigorous ro
mances in outdoor features. Says 
Sherman:

“They (the public) just don’t care 
for blondes, that’s all. We have ne
ver had a complaint about bru
nettes but on one of my recent 
productions we had a blonde and 
protests were mailed in by the hun
dreds. That settles it with me. 
Blondes are out to stay out.”

In 1861 the earth actually passed 
through a comet’s tail, without any 
indication that it had encountered 
anything.

Alphonso VI, mad King of Por
tugal, shot his pistol at a comet 
because he thought it an evil omen.

Wood sculptoring—or carving— 
was, quite a few year ago, a ma
nia with your writer.

The sweet smell of wood! The 
sight of a razor sharp blade—a 
pride—gliding through the wood to 
form interestingly intricate objects!

Ah, but yes—wood sculptoring 
was a mania with your writer. The 
razor sharp blade is responsible for 
the past tense.

One day the artist in your writer 
got out of control—and the razor 
sharp blade glided away “with the 
greatest of ease” the tip of your 
writer’s left lorefinger. (Fail' dam
sel, do not swoon.)

With a bandage on that finger, 
life was started anew. The middle 
finger efficiently replaced the use 
of the belated forefinger. And to 
this day that forefinger. — perfect 
except for a scar — plays second 
fiddle.
SO WHAT—

Normally we wouldn’t consider 
the use of the middle finger. Yet 
in emergency it is as efficient and 
as capable as the forefinger.

Use—extended over a period of 
time — becomes practice. Practice 
readily promotes habit — as in the 
case of our finger.

This little story is meant to 
stimulate a picture in your mind 
wherein j>ou can see practice be
come habit.

In our last discussion we pro
mised to discuss the three habits 
which tend to generate that de
partment of personality known as 
popularity. We named these habits 
as physical, mental, and emotional.
PHYSICAL HABITS—

Biological charm — or beauty — 
naturally granted to few and art
ificially to many is an important 
asset—but not enough. It invites 
observation and thereby promotes 
criticism.

Radiant happiness is the better 
asset. This does not mean you have 
to walk around with a silly grin on 
your face. Your speech and eyes 
with occasional smile indicate your 
happiness.

A dignified and relaxed appear-

fore the orchestra holds its first 
concert or broadcast.

The same will take place Sunday, 
November 6. at the Lyric Hall, 593 
Park St., Hartford, Conn., and 
dancing will be held at 57 Park 
St. as an addition. This is the or-, 
chestra’s first appearance on itsr 
own. We are sure it will prove en
tertaining as there will be music, 
plays, and performances by the 
more talented members. Who 
knows? We may have a Fred As
taire or Jeanette MacDonald in our 
midst.

The Laisvė Chorus will also be 
present at this date so don’t you 
know it will be fun? One unim
portant item which I forgot t<S 
mention is that the admission is 
35c for tickets bought in advance 
and 40c for tickets bought at the 
door. How about expecting you 
Sunday, Nov. 6, 2 p. m.?

After that comes an operetta 
which we hope to present before 
long, but as for that you will just 
have to remember that there are 
more good things in store.

But even that isn’t all. Choi 
rus, orchestra, and now an octette, 
—so you can see that still waters 
do run deep! Keep your eyes oped 
for these young folks, for we’rq 
sure you’ll be hearing more about 
them.

JI >

Then there are always the bad 
points. It really is a disappoint
ment that so many of our mem
bers have failed to keep regular at- 
tendance. During the summer it 
seemed excusable, but on these long 
winter evenings surely you must 
find time. Won’t you make our 
record as good as the last winter 
season for slip - shod attendance 
doesn’t make for good programs? 
We’ll be looking for all those fa
miliar faces so don’t disappoint us.

I’ll see you at the big broadcast 
and wonder.

—Who?

In 1456, after Constantinople 
had been taken by the Turks, Hal
ley’s Comet appeared in the sky, 
terrifying all Europe. Men saw 
in it the shape, of a gigantic brand
ished scimitar, with a jewel sparkl
ing in the handle, and prayed for 
relief from the calamities it threat? 
ened. Even scientists thought it 
might poison the air and breed the 
plague.

POPULAR PSYCHOLOGY .;
SERIES 

.....  — by Boake Arthur
greatly admired, yet possessed by 
few.

Stimulate, practice and form hą- 
bits of these: Simplified natural 
beauty and moderated artificial 
beauty; happiness; dignity and re
laxation; and don’t forget that 
alert and energetic appearance Of 
yours.
MENTAL HABITS—

One of the most admired posses
sions a person can have is an in
tellectual understanding of what 
they are doing; confidence in what 
the are doing, and the initiative to 
do it.

A person who understands the 
mental status of his associates and 
does not supercede it visibly is al
ways welcome. When necessary to 
supercede his associates visibly, it 
is done diplomatically.

Essentially a person should be 
intelligently candid. Avoid arousing 
suspicion in your actions.

Enthusiasm! Don’t forget it. Dis
play this mental habit for the be- • 
nefit of the other person.

Adopt these habits: Understand
ing confidence; initiative; diploma
cy; impartiality or candidness; and 
enthusiasm.
EMOTIONAL HABITS—

Loyalty! You’ve heard it before 
—you’ve seen it before. We’ve been 
emphasizing it in our organizations. 
Unselfishness and loyalty should be 
primary in your relations to on-
ganizations or individuals.

Friendliness should be your watch
word. Be friendly with everybody— ' 
it is the only way to beget friend
liness. ,

Deal with others truthfully and 
honestly. Never otherwise. It will 
enhance your reputation.

Therefore, adopt these emotional ■ 
habits: Loyalty; unselfishness;
friendliness; truthfulness and ho
nesty; don’t pass up tolerant faith 
in yourself and others.
you—

Must realize that these discussions 
are meant as aids to your develop
ment. They are by no means de
finite—instead, they are stimulants 
to your intelligence. , »’

Think, decide, practice. Let ex-
ance, when practiced together, is perience be your teacher.
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UPTON SINCLAIR RAISTAS
Massachusetts Valst. Neturi Būti Republikoniška!

10-25-38—7

tele visoje Chicagos dalyje, žinomoje, kaipo Packing-
Tųo tarpu Jokūbas pasimatė su savo draugu policis- 

• • tu ir tas neatsisakė pagelbėti. Taigi visi džiaugėsi. Netu
rint ką tą dieną daugiau veikti, palikęs Luciją pridaboti 
krautuvę, jis leidosi į miestą, parodyti savo svečiams 
ko ypatingo galima matyti Packingtown’e. Jokūbas tą 
taip atliko, kaip kad dvarponis vadžiodamas svečius ap
rodyti savo dvarą. Jis, mat, buvo senas gyventojas toje 
miesto dalyj, kuri, taip sakant, po jo akių išaugusi, ir 
jis asmeniai jautėsi, lyg ir pats butų prie to šiek tiek 
prisidėjęs.

Jie ėjo gatve, pilna žmonių ir vežimų, kuri tęsėsi 
link “jardų”. Dar buvo gana anksti ir visi rengėsi prie 
savo dienos užsiėmimų. Darbininkai pulkais traukė į 
skerdyklas pro vartus, bet tai buvo geresnio skyriaus 
darbininkai, kurie ėjo į darbą tuo laiku — tai buvo 
raštininkai, stenografistai, ir tt. Moteris vežė vežimai, 
užkinkyti po porą arklių; kai tik prisėsdavo vežimai 
moterų, arkliai pasileisdavo zovada. Gyvulių bliovimas 
buvo girdėti iš gan toli; dabar jie jau klausė atsidėję, 
kaip vaikai, vaikščiodami aplink žvėrinčių. Jie visi per
ėjo per geležinkelį ir užpakalyje pamatė abiejose pusėse 
užtvaras, pilnas galvijų. Svečiai sustojo pasižiūrėti, bet 
Jokūbas nuvedė juos toliau ir laiptais visi užlipo ant 
aukščiau ištaisytos vietos, nuo kurios viskas galima buvo 
matyti. Čia jie stovėjo ir be atodūsio dairėsi, negalėda
mi atsistebėti.

Daugiau, negu ketvirtainę mylią užėmė skerdyklų 
kiemai, o didesnė pusė perdaryta į užtvaras galvijams; 
j šiaurę ir į pietus, kaip toli akys gali užmatyti, tęsiasi 
jūra tokių užtvarų, ir vis pilnos galvijų—tiek daug jų 
ten, jog kitam būtų nei nesisapnavę, kad tiek daug šiam 
pasaulyj galėtų jų būti. Ten galėjai matyti rudų, 
baltų, juodų bei žalų galvijų; didelių ir vos priaugančių; 
senų, baubiančių bulių ir vos atsiradusiųjų veršiukų, 
atgabentų veršingų karvių į užtvaras; pripratusių prie 
žmonių melžiamų karvių ir ilgaragių iš Teksaso valsti
jos galvijų. Vienur ar kitur tęsėsi ilgi keliai, tarpais 
perdaryti vartais ir Jokūbas paaiškino jiems, kad tokių 
vartų ten randasi dvidešimts penki tūkstančiai. Jis, mat, 
ne taip senai skaitė laikrašty straipsnį, aprašantį sker
dyklas, ir jame buvo paduota apie įvairius dalykus, daug 
skaitlinių, kurias Jokūbas stengėsi įsitėmyti, o dabar su 
pasididžiavimu bandė svečiams atkartoti. Tie tik galvas 
kraipė besistebėdami. Jurgi žiūrėjo aplink su tūlu pasi
didžiavimu. Argi jis jau nepriimtas dirbti čionai ir ne
prisidės prie to veikimo, esant, taip sakant, vienu krump
liu toje pastebėtinoje mašinoje?

Vienur ar kitur tomis tarp užtvarų taip vadinamo
mis alėjomis (alleys) šuoliais jodė čebatuoti, su ilgais 
botagais vyrai; jie buvo labai užsiėmę šūkaudami vieni 
ant kitų, taip pat ir ant tų, ką varinėjo galvijus. Tai 
buvo vietiniai gyvulių varinėtojai ir galvijų augintojai, 
pristatinėtojai gyvulių iš tolimųjų valstijų ir perkup- 

>. čiai—tarpininkai bei skerdyklų agentai pirkikai. Vienur 
ar kitur jie sustoja apsižiūrėti galvijų ir prasideda de
rybos, kurios, bendrai, esti trumpos: perkąs duoda su 
galva ženklą arba numeta botagą ir tai reiškia, kad 
jau susitaikė jis, ir į savo mažytę knygutę užsirašo taip, 
kaip ir šimtus kitų, pirktų tą rytą. Jokūbas parodė to
liau vietą, kur varo gyvulius pasverti ant didelių svar
styklių, ant kurių galima šimtą tūkstančių svarų pa
sverti. Iš rytų pusės į kiemus įėjo geležinkelio linija, 
kuriaja atveždavo vagonus, prikimštus galvijais ir tas 
tęsiasi per ištisą naktį, ligi dabar, matyt, užtvaras pilnas. 
Bet iki užstos kita naktis, jos bus ištuštintos. Ir tas 
atsikartoja be paliovos.

“Kasgi su visais šitais sutvėrimais pasidarys?”— 
sušuko teta Elzbieta.

“Šį vakarą,”—atsakė Jokūbas,—“jie visi bus papjau
ti ir išdarinėti; o tenai, anoje skerdyklų pusėje, yra 
daugiau geležinkelio linijų, kur krauja mėsą į vagonus, 
kurie išvežioja į kitus, dažnai į gana tolimus miestus.”

Skerdyklose bei jų kiemuose yra du šimtai penkios 
dešimtys angliškų mylių geležinkelio, pasakojo vadovas. 
Kas dieną ten atgabena apie dešimtį tūkstančių galvijų, 
apie tiek pat kiaulių ir apie pusę to skaičiaus avių—tuo 
būdu, į metus apie aštuonis milionus gyvų sutvėrimų ten 
paverčia į maistą. Stovėdami dabojo, kaip gyvuliai, ta
rytum kokia banga, traukia link skerdyklų. Galvijus 
pulkais varo ant tam tikro tilto, apie penkiolikos pėdų 
pločio, kuris iškyla kur kas aukščiau užtvarų; gyvuliai 
be paliovos eina tuo tiltu ir labai keista buvo žiūrėti, 
kaip jie kemšasi pirmyn, visai nenujausdami, kad eina 
žūti. Mūsų prieteliai nebuvo poetingi ir tasai vaizdas 
nepriminė jiems, kad ir žmonių likimas yra panašus; jie 
inąstė tiktai apie puikų to viso sutvarkymą. Kitas gi til
tas, kuriuomi varė kiaules, vedė net iki pat viršaus kito 

, trobesio, toliau, ir Jokūbas aiškino, jog kiaulės užlipa pa
čios iki viršaus, o kol jos atsiduria žemai, čiuoždamos nuo 
vienų darbininkų prie kitų, jau esti paskerstos, išdarinė
tos, sumėsinėtos ir mėsa išdalinta į įvairius skyrius.

“Čia jie nei menkiausios dalelės nenumeta šalin,”— 
pasakojo vadas juokdamasis. “Kiaulės tik žviegimo ne
gali sunaudoti, o šiaip viskas kam nors tinka.” Priešais 
Brown’o skerdyklų raštinę, randasi mažytis plotelis ža- 

- liuojančios vejos ir tai esanti vienatinė žaliuojanti vie-

town.
Prisižiūrėję ganėtinai į galvijų užtvaras, mūsiškiai 

leidosi tolyn gatve link visos eilės didelių trobesių, kur 
yra pats skerdyklų centras. Visi tie didieji mūrai pasta
tyti buvo iš plytų ir visi bjauriai aprūkę, o sienos visur 
išmargintos pagarsinimais didelėmis raidėmis, apie tai, 
kas viduje išdirbama.

Įėję į vieną Durham’o pastatą, jie rado jau laukiant 
būrelį norinčių pamatyti skerdyklas. Tuoj atėjo vadas, 
kuris vadžiodamas, viską viduje aprodo. Skerdyklų savi
ninkai labai rūpindavosi svetimiems aprodyti viską, nes 
tai gana geras apgarsinimas, bet Jokūbas patėmijo 
jiems, jogei apsilankantieji tik tiek mato, kiek savininkai 
nori kad jie matytų.

Jie užlipo visa eile laiptų, pritaisytų, prie pastato 
iš lauko, ir atsidūrė ant pat viršaus, ant šeštų lubų. Čia 
buvo ir tas tiltas, kuriuomi, kaip srovė, krutėjo kiaulės, 
kantriai lipdamos aukštyn; ten padaryta tam tikros vie
tos, kiaulėms atsilsėti, atsivėdinti. Paskui, per kitas du
ris, leidžia į kitą rūmą, iš kurio jokia kiaulė jau negrįžta.

Tai buvo ilgas, siauras rūmas, su galerija viršuje 
apsilankantiems. Tuojau prie įėjimo pritaisyta didelis, 
geležinis ratas, apie dvidešimts pėdų, aplinkui, su rinkė
mis iš šonų. Iš abiejų to rato šonų siauri takai praeiti, 
kuriais leisdavo kiaules, kada tos baigia savo kelionę. 
Tarp kiaulių stovėjo didelis, storas negras, nuogomis 
rankomis ir nuoga krūtine. Tuo tarpu jis ilsėjosi, nes 
ratas buvo sustabdytas, kol darbininkai jį apvalys. Į 
keletą minu tų vienok jis iš lėto pradėjo suktis ir darbi
ninkai iš abiejų pusių šoko prie darbo. Rankose jie turi 
retežius, kurių vienu galu apkabina artimiausios kiau
lės koją, kitą gi galą įkabina į rinkę prie rato taip, kad 
tas, besisukdamas, ant syk patraukia kiaulę ir išmeta 
ją į orą.

Tame pat laike į ausis dūrė neišpasakytai aštrus 
žviegimas. Apsilankiusieji sukruto, nusigando, o mo
terys pabalo ir pasitraukė į užpakalį. Paskui tąjį žviegi
mą ėjo ir kitas dar garsesnis ir dar aštresnis, nes pra
dėjusi tąją kelionę kiaulė jau atgal negrįžta: iškeltą 
aukštyn ją perkabina ant stričkės ir pritaisytomis viršui 
šinomis eina tolyn kiburiuodama. O nuo rato perkabino 
kitą ir dar kitą, kol trumpu laiku abiem pusėm kiburia- 
vo dvi eilės kiaulių, pakabintų už kojų, besispardančių 
ir žviegiančių. Triukšmas buvo tokis baisus ir rodėsi, 
kad ausys neatlaikys ir sienos bei lubos pradės plyšti. 
Kiaulės žviegė visokiais balsais, kitos vos silpnai atsi
liepė, išleisdamos paskutinį kvapą. Kiti iš apsilankan
čiųjų buvo nepratę prie tokio didelio triukšmo,—vyrai 
pažiūrėdavo viens į kitą, nerviškai juokdamiesi, o mo
terys tik stovi rankas susispaudusios ir kraujas puolasi 
į veidą, o akys sriuva ašaromis.

Tuo tarpu darbininkai ant grindų, nepaisydami kas 
aplink dedasi, buvo užsiėmę savo darbu. Jie jokio skir
tumo nejautė ar kiaulės žviegė, ar ne, ar apsilankantieji 
buvo1 apsiašaroję, ar ne; vieną po kitos jie leido kiaules 
pro save greitai skrosdami joms gerkles. Ten taip pat 
kabojo eilė kiaulių, kurios merdėjo išleidžiant paskutinį 
kraują ir gyvastį, kol pagaliau jas paleidžia toliau ir 
jos, pūkštelėjusios, išnyksta milžiniškame verdančio 
vandens katile.

Pastovėjęs kiek ilgiau, žmogus negali išsilaikyti nuo 
pasvarstymo filosofiškai, darant įvairius simboliškus pa
lyginimus apie begąilestingąjį teriojimą ir graudų nelai
mingųjų žviegimą. Ar leistina buvo tikėti, kad niekur ne
siranda, žemėje bei virš žemės, kiaulėms dangaus, kur 
jos gautų atlyginimą už šias jų kančias? Kiekviena tų 
kiaulių—savotiškas sutvėrimas. Tūlos jų buvo baltos, ki
tos juodos; kaikurios rudos, kitos vėl deglos; kaikurios 
buvo senos, kitos vėl vos paaugėję; kaikurios buvo ilgos 
ir liesos, kitos neišpasakytai sutukę. Kaip ir visur šiam 
pasaulyj, kiekviena iš jų turėjo savo_ ypatybes, savo 
norą, viltį ir geidimus. Jos ėjo ramiai, nesitikint nieko 
blogo, o dabar visi jų protestai, jų žviegimai niekis,— 
su šaltu krauju joms skrodžia gerkles ir žiuri, kaip jos 
savo gyvastį užbaigia. Ir šiame pasaulyje nėra kas kiau
lės pasigailėtų, kris už ją užtartų, kas norėtų jai atly
ginti už viską, kiek žmonija iš jos naudos apturi. Gal 
tokios mintys Jurgio galvoje ir gimė, nes apsigrįžęs 
jis tarė: “Dieve, gerai, kad aš ne kiaulė!”

Iš katilų mašina išima kiaules ir paleidžia žemyn 
ant kitų grindų, bet pirmiau negu ten jos pasiekia, per
eina per tam tikrai įtaisytą mašiną, kuri kiaulę iš visų 
pusių nugremžia, gana dailiai šerius nuvalo. Žemai ją 
vėl užkabina ant stričkės ir taip ji keliauja toliau, bet 
šiubmi ruožtu, pereina tarp dviejų eilių vyrų, sėdinčių 
ant tam tikrai aukščiau įtaisytų sėdynių. Kiekvienas iš 
jų atlieka kokį nors jam pavestą darbą, kol kiaulė pra
slenka, pro jį. Vienas apgremžia vieną kojos šoną, kitas 
kitą. Vienas su aštriu peiliu nupjauna galvą, kuri nu
puolusi ant grindų, išnyksta skylėje, eidama žemyn į jai 
paskirtą vietą. Vienas perrėžia išilgai ‘ pilvą, kitas jį ati
daro labiau, trečias su piela perpjauna krūtinės kaulą, 
ketvirtas atliuosuoja vidurius, penktas išverčia laukan 
ir tie taip pat įkrinta į skylę ir nueina kur ten žemyn.

(Bus daugiau)

Kada mes kalbame apie Re
publikonų Partijos kandidatą, 
tai da nereiškia, kad tas žmo
gus tai j ah visa partija. Be 
paties gubernatoriaus, da jie 
turi savo žmonių taip vadina
moj legislature^, ši įstaiga lei
džia valstijos įstatymus. Kada 
kas įneša bilių į šią įstaigą, 
tai ji turi teisę jį priimti arba 
atmesti. Dėlto Jabai yra svar
bu, kokie žmones šioje įstai
goj yra išrinkti.

Dabartine legislatūra, di
džiumoj, susideda iš republi
konų. Tai būtų pravartu pasi
žiūrėti, ką jie gero davė dėl 
darbininkų.

1. Jie buvo priešingi nepil
namečių darbo panaikinimo 
įstatymui Mass, valstijoj.

2. Balsavo prieš civilių tei
sių bilių, kuris apsaugoja dar
bininkus i]' visas mažumas.

3. Jie užmušė biliu, kuri 
buvo pateikus Amerikos Dar
bo Federacija, kad būtų dar
bininkams leista laisvai pi- 
kietuoti tas dirbtuves, kur yra 
iššauktas streikas, su teise 
nešiotis plakatus ir kad jų nie
kas netrukdytų.

4. Atmetė įnešimą, kuris 
reikalavo, kad populiarūs tei
sėjai turi būti renkami pilie
čių balsavimu.

5. Atmetė peticiją, kurią 
Amerikos Darbo Federacija 
buvo pateikus, kad šioj vals
tijoj būtų pripažinta Work
men’s Compensation Act, tei
kiantis pašalpą ištikus nelai
mei.

6. Jie balsavo, kad palaikyti 
mokytojų prisieką pereitą me
tą.

7. Visi, kaip vienas, nerė
mė perorganizavimo įstatymo 
projekto.

8. Republikonų Partija 
piestu stoja prieš WPA ir at
statymo programą. Guberna
torius iš Vermont pakartotinai 
sako, kad mes turime panai
kinti bent kokias teikiamas 
pašalpas.

9. Republikonų kongresma- 
nai balsavo prieš algų-valan- 
dų bilių.

10. Senatorius Lodge gelbė
jo sumušti Wagner-Van Nuys 
Anti-Lynch Bilių.

li. Republikonų Partija tai 
yra reakcinė partija. Didelio 
biznio partija.

Republikonų Partijos žmo
nės -nesigaili darbininkų krau
jo. Mes gerai atmename ve
lionį Coolidge, kuomet jis bu
vo šios valstijos gubernato
rium. Kada Bostono poli- 
cistai sustreikavo, tai guber
natorius Coolidge pašaukė mi
liciją ir paskandino streiką 
kraujuose; tuomet kartu žu
vo ir vienas lietuvis. Už to
kį Coolidge’iaus pasidarbavi
mą republikonų partija nomi
navo jį į šalies vice-preziden- 
tus, o paskui į prezidentus.

Ne tik šios valstijos darbi
ninkai, bet viso pasaulio dar
bininkai nepamirš republiko
nų gubernatoriaus Fuller, ku
ris elektros kėdėj sudegino 
darbininkus Sacco ir Vanzetti. 
Jeigu būtų buvęs žmoniškas 
gubernatorius, tai Sacco ir 
Vanzetti ir šiandien būtų gy
vi ir laisvi!

Republikonų Partija nedavė 
nieko darbininkam praeityj. 
Ji nieko nežada duoti ir atei
tyj. Jie patys ir jų agentai 
nei pusiau lūpų nepravėrė 
apie WPA. Jie nei žodžio ne
sako apie bent kokias darbi
ninkų lengvatas ir pašalpas.

Advokatas Shalna, kalbėda
mas per radio, neturi gėdos 
sakyti, kad daugiau dirbtuvių 
pabėgo iš šios valstijos vien 
dėl to, kad demokratai valdo 
šią valstiją. Dabartinis guber
natorius Hurley yra geriausias 
fabrikantų draugas, bet kad 
jie bėgo, tai ne dėl to, kad 
demokratai valdo, o dėl* to, 
kad nenorėjo unijines sąlygas 
įvesti dirbtuvėse ir mokėti uni
jines algas.

Jeigu ponas Shalna mano, 
kad republikonai laimės, tai 
tuomet ir tos dirbtuvės sugrįš, 
kurios pabėgo nuo unijos, aš 
patarčiau jam nesirūpinti dar
bininkų ^reikalais, nes žinome, 
kas yra republikonai ir ponas 
Shalna — mes, darbininkai, 
nebalsuosim už republikonus!

Jaunutis.

DZŪKELIO RAPORTAS
(Tąsa iš 2-ro puslp.) 

keli, kaip cik Alenukė pradė
jo tynai dzirbcie, tai vienas bo
selis, sako, nuo jos nei akių 
nenulaidzia,—ofise ir ofise 
per visą dzieną prie jos,—ta 
eina kur nors, atsigėrė, ar kur, 
tai ir jis paskui. . .

—Aną vakarą jau ir namo 
Alenukę jis parvežė iš dar
bo... Jis sėdėjo, va, šitam 
krėsle, o Alenukė anam. Tai 
per visą laiką žiūrėjo ir žiūrė
jo indėbęs akis in jos kojas, 
o kaip Alenukė pasikėlė kam 
tai atsakyc telefono, tai jis iš 
užpakalio tep ir nulydėjo mer
gaitę akimis, kap katė laši
nius. . .

—Paskui jau norėjo pada- 
ryc ir “deitą” su Alenuke, va- 
žiuoc grybaucie. . . Dzievaži, 
aš net bijausi. Aš jam ir prisi
miniau, kad Alenukė turi 
“svythartą”, ir jai neęinka su 
bile kuo važinėc... Tai jis 
tuoj man atkirto: “Ji važiuo
ja ne su bile kuo, bet su ma
nim !. . . Aš bosas. . . Man pa
tinka, klauso, tai dirba maka- 
roninėn. . . O ne, tai.. .”

—Tai aš ir nucilau... O kad 
tu regėtai, to boselio jau gal
va žiba, cik apie paausius, kap 
vainikas plaukų ruožas likęs, 
ir cie jau žili. . . O dar ir ne- 
dagirdzi... O Alenukė šito
kia merga, tai tau nešertas!...

Ir, va, mumi bekalbane; 
parėjo ir Alenukė. žiūriu, ir 
pats sau nevierinu, ar čia ta 
pači maniškė Alenukė. Plau
kai pasidarę geltoni, kap vaš
kas, susiraitoję ant viršaus 
galvos, poakiai nugrimuoti sų- 
lyg plaukų spalvos, cigaretas 
smilksta raudonose lūputėse, 
pirštų nagai ištolo raudonuo
ja. . . Trupucį pasikalbėję, nu
tarėm aicie ant vieno grabo- 
riaus “suprais parės.”

Dzūkelis.

izabeth, N. J.
Gerbiamieji! Per daug me

tų Elizabethas garbingai nu
skambėjo per visą Amerikos 
Kontinentą laike “Laisvės” 
vajaus. Dirbau aš, daugelis iš 
jūsų man padėjote. Mes iš-

Įėję, 408 Court St. Padėkite 
mums sukelti šiokį-tokį fon
dą padengimui vajaus reika
lais važinėjimo kaštų. Balius 
prasidės 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 25c.

Susispauskime, draugai, pe
čiais! Parodykime,’ kad Eli
zabethas ir šiame vajuje gali 
būti pii'moj vietoj konteste ir 
kad gali gauti pirmą dovaną.

A. Stripeika.

Lietuvos Karių žydų 
Suvažiavimas

Kaunas, spalio 23. — Įvy
ko Dalyvavusių Lietuvos 
Nepriklausomybės Kovose 
žydų Karių Sąjungos pen- 
kerių metų sukakties suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
vyr. štabo viršininkas, gen. 
Černius, burmistras Merkys 
ir apie 1,000 buvusių karių. 
Suvažiavimas p a s v e i kino 
“prezidentą”, pagerbė neži
nomąjį karį Karo Muzejaus 
sodelyje.

Antanas Stripeika

platinome dienraštį “Laisvę,” 
mes gavome pirmas dovanas 
už pasižymėjimus kontestuose.

Vajininko darbas yra sun
kus ir reikia panešti nema
žai išlaidų. Aš jau maniau 
tik padėti kitiems šiame va
juje. Bet draugai, su kuriais 
dirbome praėjusiuose vajuose, 
prašė manęs ir šiemet būti va
jaus kapitonu. Brangindamas 
apšvietą ir dienraštį “Laisvę” 
laikydamas kaipo puikų ap
švietus šaltinį, paklausiau 
draugų prašymo, stojau į vajų 
vėl pirmoje vietoje ir dirbu 
pasirįžusiai. I

Aš paklausiau, draugai, jū
sų prašymo, jūs paklausykite 
mario prašymo. Aš prašau vi
sų “Laisvės” skaitytojų, visų 
apšvietą branginančių žmonių 
dalyvauti Elizabetho vajinin- 
kų baliuje šį šeštadienį, 5 d. 
lapkričio (Nov.), Kliubo sa

: NAUJIENA DEL VISŲ •
J PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS J 
į ~ RESTAURANTAS.
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų;
# Visas maiątas geriausios rūšies. •J KAINOS ŽEMOS J
* RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfcJE •

J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. V, J
• corner Union Avenue <



Antradien., Lapkr. 1, 1938

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
J \

Iš Susirinkimo Lietuvių Komu
nistų ir Simpatikų

Susirinkimas įvyko spalių 
16, 1938 metais, L. M. D. sve
tainėje. Susirinkimo nemažai

* narių, bet būtų buvę daug 
daugiau, jei būtų buvę pra
nešta per spaudą bei atvirutė
mis, kaip buvo nutarta. Bet 
Lietuvių Biuro Pittsburgho 
apylinkės sekretorius to neat
liko.

1. Svarstyta dienraščių va
jaus reikalai. Pasirodė, kad 
pitfsburghiečiai dar nieko ne
veikė vajaus reikalais, o jau 
prabėgo pusė mėnesio. Plačiai 
diskusuota tuom klausimu, 
klausta seni vajininkai, kad 

r apsiimtų dirbti. Pasirodė, kad 
jie negali pašvęsti tiek laiko, 
kiek pašvęsdavo kitais metais. 
Prieita prie išvados, kad rei
kalinga išrinkti vieną držtugą, 
kuris imtųsi pats už darbo ir 
pasiskirtų sau pagelbininkus 
kolonijose ir mieste. Nutarta 
atsikreipti į kolonijų nužiūri
mus draugus ir jiems pavesti 
ant vietos darbuotis. Draugai, 
siųsdami prenumeratas, pažy
mėkite taip: IŠ PITTSBUR
GHO IR APYLINKĖS. Taip 
buvo nutarta.

l 2. Naujų narių verbavimas. 
Iš raportų pasirodė, kad su 
naujais nariais ir nekaip. 
North Sides kuopa gavo tris 
naujus narius, bet su senais 
nekaip, keletas yra dar ma
žai mokėjusių už šiuos metus. 
Soho kuopa turi 10 narių, vi
si geram stovyje ir keli lietu
viai priklauso tarptautinėse 
kuopose, naujų narių negavo. 
Iš McKees Rocks, New Ken
sington, Wilmerding, Wash
ington ir Monongahela apylin
kių niekas nedalyvavo. Kaip

♦ ten dalykai stovi, nežinoma.
3. Socialiai kuopų parengi

mai. Nutarta turėti parengi
mas. Tas darbas pavesta at
likti Pittsburgho ir Apylinkės 
Lietuvių Biuro Komitetui, pa
sikviečiant ir kitas draugijas. 
Tas parengimas turi įvykti ne 
vėliau kaip gruodžio mėnesį.

4. Literatūra. Pas mus lite
ratūros platintojų mažai yra, 
nors pareiga kiekvieno parti- 
jiečio literatūrą platinti ir pa
tiems skaityti. Kaip atrodo, 
tai mūsų narių didžiuma labai 
mažai skaito ir patys. O su 
platinimu literatūros visai ne
užsiima. Kada kokia literatū-

dustrinės Unijos 1900—1920” 
ir c) “Amerikos Darbininkų 
žingsniai Prie Socializmo, 
1920—1938.” Už tuos tris 
kursus tik 75c. Jie bus dėsto
mi spalių 26 ir lapkričio 2.

2. Principai Komunizmo. 
(Be šio kurso nei vienas ne
gali apsieiti ir su juo nesusi-, 
pažinęs, negali pilnai suprasti 
marksizmo-leninizmo moks
lo). Skyrius 1. Nedėldieniais— 
2—3 :30 vai. po pietų., Dėsto 
N. Frey. Skyr. 2. Pirmadie
niais—7—8:30 vai. vakare— 
dėsto S. Johnson. Skyr. 3. An

tradieniais—8—9:30 vai. va-
I kare. Dėsto—Jay Flynn. Sky
rius 4. Ketvirtadieniais-—7— 
8 :30 vai. vakare. Dėsto—G. 
Henderson.

Tame kurse populiariai ir 
autoritetiškai išdėstoma patys 
fundamentališkiausi principai 
komunizmo.

3. Politiška Ekonomija I. 
(Pirmiausia: Principai Komu
nizmo). Skyrius 1. Pirmadie
niais—8:45—10:15 vai. vaka
re. Dėsto Fred Abbott. Skyr. 
2., Ketvirtadieniais—7—8 :30 
vai. vakare. Dėsto R. Patter
son. Studijavimas politiškos 
ekonomijos, tai susipažinimas 
su socialiais santikiais draugi
jiniam visuomeniškam gyveni
me.

4. Politiška Ekonomija II. 
(Politinės Ekonomijos Dės
niai). Skyrius 1. Pirmadieniais 
—10:15—11:30 vai. vakaro. 
Dėsto—Fred Abbott. Skyrius 
2. Ketvirtadieniais — 8 :45— 
10:15 vai. vakare. Dėsto— 
Fred Abbott.

Tęsinys Politikos Ekonomi
jos L Šis kursas gvildena se
kančius klausimus: nuošimčiai 
ir nuomos; pasekmė kapitaliz
mo agrikultūroje ir krizis ag
rikultūroje; priežastis neiš
vengiamo krizio; imperializ
mas ir visuotinas kapitalizmo 
smukimas.

5. Marksizmas-Leninizmas. 
(Principai Komunizmo ir Poli
tinės Ekonomijos!). Ketvirta
dieniais—8:45—10:15 vai. va
kare — dėsto James Egan.

6. Istorija Amerikos Žmo
nių. Pirmadieniais — 8 :45— 
10:15 vai. vak. Dėsto Gordon.

7. Darbo Unijos. Trečiadie
niais—8 :45—10 :15 vai. vaka
re.

8. Parlamentarinis Suprati
mas. Antradieniais—7—8 :30 
vai. vakare, šio kurso tikslas 
išmokinti darbininkus gerais 
organizatoriais ir kalbėtojais.

9. Sveikata ir Higijena. Tre
čiadieniais— 8 :45-—1015 vai. 
vak. Dėsto Dr. A. Steinberg, 
apima šiuos klausimus: būdas 
ligų; pirmos 10 priežasčių; 
venerinės ligos; vitaminai ir 
jų užduotis sveikatoje ir ligo
je; industrijoje sveikatos pa
dėtis; lyties higijena visuome
nėje; patentuotų vaistų netei
singumas; persergėjimas me
dicinoje ir socializuota medici
na.

10. Istorija Darbininkų Ju
dėjimo Amerikoje. Antradie
niais—7—8 :30 vai. vakare. 
Dėstytojas J. Dobson.

11. Sovietų Rusija po 20 
Metų. Pirmadieniais, 7—8 :30 
vai. vakare. F. Gordon.

12. Negrų Klausimas Suvie
nytose Valstijose. Pirmadie
niais, 8:45—10:15 vai. vaka
re.

13. Matematika dėl Milio- 
ny. Trečiadieniais, 7—8 :30 
vakare. L. Stein.

14. Knygų Peržvalga. Penk
tadieniais—8—9 :30 vai. va
kare. S. Mildred. Supažindint 
skaitytojus su kritikizmu ir 
evoliucija. Kokios knygos turi 
būt skaitomos ir Markso pa
žiūros į literatūrą.

15. Muzikos Įvertinimas. 
Trečiadieniais — 8:45—1015 
vai. vakare. C. ‘ Adams. Bus 
mėginama studentus supažin
dinti su svarba muzikos. Mo
kiniai klausysią parinktos mu
zikos

16. Pradinė Anglų Kalba. 
Penktadieniais — 7 :30—9 va
kare. Will Martison. šis kur
sas skiriamas tiems darbinin- 
ninkams, kurie jaučia reikalą 
geriaus suprasti anglų kalbą 
ir teisingai ją vartoti kasdie
niniame gyvenime. Ypatinga 
atyda kreipiama į skaitymą, 
diktavimą ir tt.

17. Pirmas Puslapis. Ketvir
tadieniais—2—3 :30 vai. po 
pietų. Joseph Leonard. Kas
dieninių žinių pamatinis su
pratimas.

18. Seminarija. Ketvirtadie
niais—9 vai. ryto iki pietų. 
Fred Abbott ir J. Egan. šio 
kurso svarbiausia užduotis— 
studijavimas politinės ekono
mijos.

19. Draugijos Mokslas Vai
kams. (12—16 metų) : šešta- 
'dieniais—2—3 :30 vai. po pie
tų. Tam kurse bus gvildenama 
svarbieji darbininkų klfisės 
įvykiai pilnoje jų šviesoje su 
jų istoriškais pagrindais.

20. Moderniniai Šokiai. 
Aukštesnioji Grupė—ketvirta
dieniais — 8 — 9 valandą va
kare. Pradinė grupė—ketvir-

tadieniais—9—10 vai. vakare. 
Instruktuos Blanche Hoff
man. Tie kursai pavesti tik dėl 
moterų..

21. Pasauliniai Įvykiai Sa
vaitė iš Savaitės, šeštadieniais 
—2:30—4 po pietų, 
viena^ iš geriausių 
Martin Young.

Šią mokyklą gali 
partijiečiai ir visi kiti,

Dėstys 
žinovų,

kos derybų su Japonija. 
Tam priešinasi garsioji chi- 
nų veikėja Sun Yat-seno 
našlė ir dauguma kitų žy
mių tautinių darbuotojų. Jie 
tikisi tolesnės Sovietų pa- 
gelbos.

lankyti 
, užsi

mokėdami už lekciją 25c. Ka
da ta mokykla atsidarė, tai 
ją lankė trys lietuviai: vienas 
partijietis ir du ne. Dabar lan
ko tik vienas.

Daug yra žmonių, kurie ga
lėtų lankyti mokyklą, bet ko
dėl nelanko ? Mokestis labai 
prieinama. Tiek pinigų kiek
vienas išleidžia kas vakaras 
bereikalingai. Galėtų gi išleis
ti mokyklai. . ,

Pipiras.

Chinų Komunistai Reikalauja 
Vienybės Prieš Japonus
Chungking, C h i n i ja. — 

Chiang Kai-shek, vyriausias 
chinų komandierius, šaukia 
tęst neatlaidžią kovų prieš 
japonus.

Komunistai reikalauja il
gesniam laikui bendro fron
to sutarties karui prieš ja
ponus ir skundžiasi Tautos 
Politinei Tarybai, kad val
diška partija Kuomintang 
slopina “raudonąsias” chinų 
jaunuolių organizacijas.

Pranešama, kad Politinės 
Tarybos pirmininkas Wang 
Ching-wei, narys Vyriausios 
Karo Tarybos, norėtų tai-

* i - *. J • ’• Į | r ■&.?>. I *

Dienraščio "Laisvės" Didysis
KONCERTAS

Jau visai arti, laikas tuojau įsigyti įžangos tikietus.

Koncertas Bus 13 liapkričio-November
Labor Lyceum Salėj e 949 Willoughby Ave., Brooklyn

Broadwood Hotelyj, Broad ir Wood 
Sts., 8 vai. vak. Kalbės W. Z. Tos
teris, Mother Bloor, bus gera pro
grama. Lietuviai ko skaitlingiausiai 
dalyvaukite ir raginkite kitus. — 
Liet. Kom. Frakcija. (254-256)

ra ateina ir reikia išplatinti, 
tai prisieina vienam draugui, 
o jei ir to vieno nėra, tai lite
ratūra ir kankinasi kur kampe 
pamesta. Aš manau, kad aš 
neperdėjau taip pasakęs, nes 
man teko patirti, kaip daugu
ma draugių užlaiko knygas. 
Pa'vyzdin, pas vieną užėjęs 
nematysi nei vienos knygos, 
visos paslėptos. Pas kitą viena 
knyga vienur pamesta, kita ki
tur. Apdulkėjusios, kad net 
baugu ir į ranką paimti, nes 
pavarčius reikės rankas maz
goti. Tas parodo,- kaip pas! 
tūlus yra knygos užlaikomos 
ir kiek jos skaitomos.

5. Lavinimosi reikale. Pas 
mus savitarpinio lavinimosi 
mokyklą nėra galimybės įs
teigti, bet čia veikia Komu
nistų Partijos 5-to distrikt 
mokykla jau nuo pradžios me
tų su pertraukomis. Mokykla 
veikia per tris mėnesius, sus
toja ant mėnesio ir vėl veikia 
tris mėnesius. Čia paminėsiu 
kas yra mokinama, kas moki
na ir t. t.

Pittsburgho Darbininkų Mo
kykla randasi po numeriu 648 
Grant St., ir 7th Avė., ant 
3-čių lubų. Kursai prasidėjo 
su spalių 3 diena ir baigsis 
gruodžio 23 dieną.

1. Trumpąs kursas: Istorija 
Kovingo Darbininkų Judėji
mo. Trečiadienis, 8:45^-10:15 
vai. va k. Dėstytoja yra Eliza
beth Gurley Flynn. Tie kursai 
susideda iš trijų serijų a) 
“Pirmieji Darbininkai Kovoto
jai Amerikoje .1870—-1900”, 
b) “širmosios Amerikoje In-

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

Įsigykite naujų pažinčių, 
nes “Laisvės” Koncerte bus 
daugybė naujų žmonių.

•

Dienraščio “Laisvės” Kon
certai visuomet yra skait
lingiausia lankomi, kaipo 
lietuvių parengimai Brook-

Jlyne.

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

Svečiai iš toliau yra pra
šomi išanksto užsisakyti 
įžangos bilietus, nes sėdy
nės yra rezėrvuotos.

•

ĮŽANGA KONCERTUI
50c, 75c ir $1.00

*7 
•

Po Koncerto Bus Šokiai
Vien tik šokiam įžanga 40c.

ADELĖ MICKEVIČIŪTĖ
Mezzo-sopranas, iš Provi

dence, R. I, Puikiai išsilavinu
si dainininkė, kurią girdėsime 

šiame “Laisvės” koncerte.

Prašome nesivėlinti, nes 
Koncertas prasidės paskirtu 
laiku.

IŠTISAS “LAISVES” KONCERTO PROGRAMAS
Keristavičieriė žymi dainininkė iš Chiėagos, III., 

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

vių dainininkas, pirmu kartu dalyvauja dienraščio 
“Laisvės” Koncerte.

c X' K •
Adelė Mickevičiūtė, Mezzo-Sopranas" iš Provi

dence, R. L Garsi Naujosios Anglijos lietuvių dai
nininkė.

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

Ėi’ooklyno Aido Choras, vadovaujamas Aldonos 
Žilinskaitės, kurio reputacija yra žinoma gana pla
čiai, irgi dalyvrius šio koncerto programoje.

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

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

Ukrainą 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 Orkėštriiš
Ko'hčertaš Prasidės 3:30 valandą po pietų, Įžanga 50 centų, 75 cėhtai ir $1.00.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PITTSTON, PA.

Trečiadienį, 2 d. lapkričio 
svarbios prakalbos, Juškienės 
183 N. Main St. Pradžia 7 
Kalbės D. M. Šolomskas. Rengia 
ALDLD 12-ta kuopa. Prašome visų 
skaitlingai dalyvauti. (256-257)

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

svarbios prakalbos, kalbės D. M. šo
lomskas iš Brooklyno. Tema: Svar
būs pasauliniai klausimai, Lietuva ir 
kitos šalys. Pradžia 7 vai. vak. Lie
tuvių Taut. Svet., 206 Parrish St. 
Vietos ir apylinkės lietuviai yra 
kviečiami skaitlingai dalyvauti. — 
Rengėjai. (254-256)

PHILADELPHIA, PA.
Rusijos Revoliucijos Apvalkščiojimas

Lapkr. 2 d., trečiadienį, įvyks Ru
sijos Revoliucijos Apvalkščiojimas,

jvyks 
Svet., 
v. v.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
* Savininkas >
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y. ■

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

jvyks 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, kurie dar 
nesate pas«imokėję, turite šį* kartą 
pasimokėti ir gausite naują knygą. 
— J. Jaskevičius, sekr.

(254-256)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 2 

d. lapkričio, Kliubo patalpoj, 408 
Court St. Prašome visų narių skait
lingai dalyvauti, nes yra daug .svar
bių dalykų aptarti, kaip Kliubo ge
rovė ir tt. Nepamirškite ir duok
les užsimokėti. (255-257)

S
 CHRONIŠKOS 

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

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNĖS NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTU, 
PŪSLĖS 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

D R. ZINS

9

Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
IS senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei-I 
kalui esant ir I 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
' JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

-MS:

VARPO KEPTUVE
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 toliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, .Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų' pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakety 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. t

^^MSįjjjąįiįft^riifr^
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA

Co.,

Atidaro Naują Tiltą
siekiuose, tarp

bus

340

ir

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Kaip Balsuot Konstitucines Pataisas jai

Maspeth, N. YBalsuokite YES už 4, 6, 8, 9; balsuokite NO prieš visas kitas

Open Day and Night

Telefonas: Humboldt 2-7964

Special Rates per Week

unijos veikloj, 
pild. taryba iš

dalyvauti, 
eina Lie-

rašytojų 
pirmaei-

Office Phone
EVergreen 8-1090

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

“Tiesos 
Sasna, 
Moterų

Gir-
Mcl-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

gyvenate, atvažiuokit draugę 
aplankyti: jai bus linksmiau.

Jos antrašas: 378 Hooper 
St., Brooklyn, N. Y., ant ant
ro aukšto.

E. Vilkaitė, 
Kliubo F. Sekretorė.

Lietuvoj 
leistą 

kada Pa-

Rinkiminis “Sund. Worker”

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

rengdamasis 
sakyt 

Darbo

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

NEWARK, N. J.

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

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MĄSTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

LAISVE1 Pirmadien., Spalių 31, 1938

Visi į Prakalbas Lietuvos Reikalais! Bus
Šį Vakarą, Lapkričio 1, Piliečių Kliube

Valdžios Darbininkai 
Remia Darbiečius

ŠioYnis dienomis įvykusioj 
pirmoj valdiškų darbininkų 
unijos — Static County and 
Municipal Workers — kon
vencijoj, New Yorke, paskuti
nėj jos sesijoj, pereitą sekma
dienį, pasisakyta už rėmimą 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatų šiuose rinkimuose.

Konvencijoj dalyvavo 
delegatų, atstovavo . 
narių. Tik vienas delegatas 
balsavo prieš rėmimą ADP 
kandidatų.

Konvencijoj pasiūlyta virš 
80 rezoliucijų. Jomis pasisa
kyta prieš keitimą Nac. Darbo 
Santikių Akto; pasmerkė Dies 
Komitetą ir reikalavo jį pa
naikint, nes jis “išimtinai rū
pinasi ardyt ir niekint darbi
ninkų judėjimą ir prezidento 
Roosevelto šalies gerovei at- 
steigt programą;” pasisakė 
prieš išskyrimą Western Uni
on ir Postal Telegraph pa- 
siuntinių-vaikų iš algų valan
dų įstatymo, kaip to nori tos 

‘ kompanijos; smerkė Dewey 
už tapimą reakcionierių re- 
publikonų įrankiu prieš Leh- 
maną šiuose rinkimuose; pa
smerkė Jersey City majorą- 
hitlerininką Hague; pasisakė 
už paliuosavimą Tom Moo
ney, Billings, Scottsboro vai
kinų. Ir daug kitų organiza
cijos ir visuomenės gerovei 
naudingų pasiūlymų padaryta.

Kadangi konvencija buvo 
pirma šioj valstijoj, tai dau
giausia laiko pašvęsta apkal- 
bėjimui-priėmimui konstituci
jos. Išrinkta w^ldyba, kurion 
įeina Henry W. Wenning, Ma
ry Luciel McGorky, Daniel 
Allen, Barbara Best, visi jau 
pasižymėję tos 
Taipgi išrinkta 
14-kos įtarių.

Konstitucijos 
kitko, atžymėta: plėšt klasifi
kavimo, lenktyniavimo princi
pą; priešintis diskriminacijai: 
stot už paaukštinimus sulyg 
užsitarnavimo; plėšt socialius 
įstatymus, kad apimtų ir val
džios darbininkus; siekt 5 die
nų, 40 valandų savaitės su 
$1,200 minimum metine alga, 
stot už' palaikymą principb 
“demokratijos valdžioje 
valdžios už demokratiją.”

Labai įdomu tas, kad uni
ja mananti savo planus pra
vesti per “derybas, įstatymda- 
vystę ir apšvietą.” Streiko ne
siūlyta. Net privatiškų ligon- 
bučių darbininkų streikui bu
vo pasipriešinta. Ar jie ga
lės savo tikslus atsiekti be 
streiko, būti išimtimi — pri
klausys nuo daugelio dalykų. 
Apie tai kada nors teks pa
kalbėti plačiau. I.

Šiomis dienomis nerasite lie
tuvio, kuris nebūtų apimtas 
nerimo. Hitlerio agentų zylio- 
jimas Klaipėdos krašte, Hitle
rio spaudos šūkavimai apie 
Klaipėdą graso Lietuvos ne
priklausomybei. Lietuvos val
džios nuolankavimas hitleri
ninkams ir lenki] valdžiai, 
taipgi tokiose sąlygose šaukia
mieji Lietuvos Seimo atstovų 
ir prezidento rinkimai sukelia 
lietuviuose šimtus klausimų, 
kurie reikalauja platesnio iš- 

( 3Q0 i siaiškinimo ir bendro visų at- 
. 12,000 Į sakymo.

išsiaiškint, Lietuvių Komunis
tų Kuopa šaukia lietuvių ma
sinį mitingą-prakalbas antra
dienį, lapkričio (Nov.) 1, 7:30 
vakaro, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Jžanga nemoka
mai.

Kalbės R. Mizara, dienraš- 
Laisvės” redaktorius; J. 

redakto- 
Literatūros 

Komiteto

“Povilas Višinskis 
Ir Jo Gadynė”

SLA 38-ta Kuopa Vėl 
Turės Prelekciją

Mūsų kuopos valdyba, ku
riai pavesta kuopos gaspado- 
rystė, ją atlieka gerai. Ji rū
pinasi ir apšvietos darbu. Per
eitą susirinkimą buvo pakvies
tas naujasis “Tėvynės” redak
torius Kl. Jurgelionis, kuris 
davė trumpą, bet sudominan
čią prelekciją apie pažangiųjų 
etiką ir dorą, palyginant su 
senoviškuoju doros supratimu.

Dabar M. Paukštienė, kuo
pos vice pirmininkė, praneša, 
kad šį susirinkimą, kuris įvyks 
šį ketvirtadienį, lapkričio 
(Nov.) 3-čią, Pil. Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne, yra 
pakviestas ir pasižadėjęs duot 
prelekciją kuopos narys K. 
Vidikas. Jis aiškins lietuvių 
kalbos paėjimą ir senovišku
mą. Sužinosime, ar tiesa tas, 
kas dainuojama senoje daino- 

yr’ gražiau- 
seniausia.” 
tuojaus po 
pasiklausyti

je: “Mūsų kalba 
šia, iš visų kalbų

Prelekciją bus 
susirinkimo, jos
kviečiami ir ne nariai. Nariai 
prašomi susirinkt kaip visada 
7:30 vakaro, o pašaliniai pus
valandžiu vėliau. N.

Kitu svarbiu klausimu yra 
ateinantieji kongresmanų, gu
bernatoriaus, kitų valdininkų, 
taipgi atstovų valstijos seime
liu rinkimai.

Tiems svarbiems klausimams

čio
Gasiūnas, 
rius; S. 
Draugijos 
sekretorė.

Kviečiame visus
Išgirskite, kur link 
tu va. Išsiaiškinkite, kaip ir už 
ką balsuoti šiuose rinkimuose, 
kad apsaugot Ameriką nuo fa
šizmo. ,

Liet. Kom. Kuopa.

MIRĖ MIESTO TARYBOS 
NARYS VLADECK

SUSIDARĖ AMTERIUI REMT 
PILIEČIŲ KOMITETAS

Sekmadienio vakarą, Mt. Si
nai ligoninėj, širdies liga mi
rė Charney B. Vladeck, Mies- 

I to Tarybos narys, kuris jon 
buvo išrinktas Amerikos Dar
bo Partijos tikietu. Jisai bu
vo darbiečių-progresyvių gru
pės vadu Taryboje. Vladeck 
ūmai susirgo pereito penkta
dienio vakarą,
vykt į Coney Island 
prakalbą Amerikos 
Partijos susirinkime.

Vladeck gimęs Rusijoj, 
1886 m. Buvo New Yorke iš
einančio žydų socialistų dien
raščio Forward manadžeriu.

Aplankius Draugę E 
Andriuškevičienę

Pereitą sekmadienį drg. E. 
Andriuškevičienė buvo pusė
tinai prastame ūpe. Liga ją 
taip kankino, kad ji ir pasvei
kimo viltį buvo praradus.

Šiandien drg. Andriuškevi
čienė jaučiasi biskutėlį gerė
liau. Džiaugės, kad jau galėjo 
suvalgyt du kiaušinius. Ji 
taipgi džiaugės, kad moterys 
ateina ją aplankyti, daugiau
sia kliubietės. Ji prašė manęs 
padėkavoti per laikraštį vi
som Apšvietos Kliubo narėm 
už didelę vaisių beskę, kurią 
jai Kliubas atsiuntė. Ji taip
gi labai dėkavoja tom drau
gėm, kurios per kitas atsiuntė 
dovanų ir kurips ateidamos at
nešė ar atėjusios ką nors jai 
pagamina.

Ji sako, katrą dieną niekas 
neateina, tai net baugu vienai 
begulint stuboje pasidaro, pa
kol vyras su sūnum iš darbo 
pareina.

Draugės kliubietės, kurios 
dieną nedirbate, kad ir toliau

Susidarė iš žymių žmonių 
Piliečių Komitetas, kuris svar
biausia rūpinsis išrinkt Israel 
Amter į J. V. Kongresą. Am- 
ter kandidatuoja į kongres- 
manus valstijine skale (Con- 
gressman-at-large).

Apie susidarymą komiteto 
paskelbė p-]ė Ruth McKen
ney, geriausia parsiduodančios 
knygos “My Sister Eileen” au
torė. Jinai išrinkta to komi
teto finansų sekretore.

Į komitetą įeina eilė auto
rių, artistų, laikraštininkų vi
suomenės darbuotojų, unijų 
vadų, kurių skaičiuje randame 
Rockwell Kent, Malcolm 
Cowley, Granville Hicks, 
Stuyvesant Van Veen, Simon 
W. Gerson, Millen Brand, 
Sam Wiseman, Max Perlow 
ir daugelį kitų.

Majoras LaGuardia daly
vaus atidaryme dar vieno nau
jo tilto. Jis pravesta per 
Bronx River, ties Westches
ter Ave. Ceremonijos 
lapkričio 1-mos popietį.

Philip Maziraka, 22 m., 
51st St., nusiminęs dėl’ nega
lėjimo savo žmonos atsikviest 
iš Lenkijos, padegė save užra- 
kintoj mašinoj ir už kelių mi- 
nutų po nuvežimo ligonbutin 
mirė nuo žaizdų.

Tokia tema D r. A. Petriką 
duos paskaitą lapkričio 9 d., 
Amerikos Lietuvių 2 
Kliubo salėje, 280 Union Av., 
Brooklyne.

Šį vakarą ruošia Lietuvių 
Meno Sąjungos Apšvietos Ko
mitetas.

Kuomi buvo Povilas Višins
kis, kad mums prisieina apie 
jį prisiminti ir kalbėti ?

Povilas Višinskis, mirus dr. 
Vincui Kudirkai, buvo vyriau
sias varpininkų vadas. Poli
tiniai jisai buvo tautinis de
mokratas, Lietuvos patriotas, 
bet daug kairesnis už dr. V. 
Kudirką.

Buvo vienas pirmųjų lietuvių 
tautinio atgimimo žadintojų. 
Daug dirbo lietuvių publicisti
kai; buvo faktinuoju redakto
rium Prūsuose einančių “Var
po” ir “ūkininko” V. Kudir
kai mirus.

P. Višinskis “atrado” že
maitę, kaipo rašytoją: ją mo
kė ir skatino rašyti. Kad ne 
Višinskis, tai žemaitės, kaip 
lietuvių’ geriausios k laši k ės- 
beletristės, būtų visai nebuvę.

P.» Višinskis prikalbino ra
šyti Šatrijos Raganą; jis mo
kė ją rašyti ir jos raštus kri
tikavo, jai padėjo lietuviškoj 
jos orientacijoj. Iš sulenkėju
sios dvaro panelės padarė žy
mią lietuvių rašytoją.

Višinskio nuopelnas yra ir 
Lazdynų Pelėdos iškilimas, 
kaip lietuvių rašytojos. Jis 
pirmas pastūmė į beletristikos 
sritį ir paskilbusį rašytoją Jo
ną Biliūną. P. Višinskis iš
mokino eiliavimo taisyklių ir 
pažangiųjų lietuvių poetu pa
darė Jovarą. Suradimą ir iš
auklėjimą lietuvių 
Višinskis skaitė savo 
liu darbu.

Jis suorganizavo 
.pirmą rusų valdžios 
spektaklį 1899 m., 
langoj buvo suvaidinta “Ame
rika Pirtyje.”

Višinskis buvo redaktorium 
“Vilniaus žinių” 1904 m. ir 
“Lietuvos Ūkininko” 1905 m.; 
dalyvavo Didžiajam Vilniaus 
Seime 1905 m.

Višinskis mirė džiova, 1906 
m., Vilniuje, nesulaukęs nei 
31 m. amžiaus. Jisai buvo vie
nas paskilbusių lietuvių džio- 
vininkų-rašytojų : V. Kudirkos, 
J. Biliūno ir P. Vaičaičio.

Višinskis buvo Lietuvos pa
triotas, bet nebuvo šovinistas.

Višinskis buvo griežtas caro 
valdžios priešas ir laisvos Lie
tuvos šalininkas. Jis kovojo 
ne tiktai už atgavimą lietu
viams spaudos, bet ir už spau
dos laisvę.

Jis buvo nuoširdus savo idė- 
atsidavęs kovotojas?

Pronce.

ir liaudies pasiryžimą kovoj 
už šviesesnę ateitį. Antra — 
“Karas Chinijoj” ir trečia 
“Jubilėjinis Paradas.”

Reiškia, paveiksle “Motina” 
matėme cariškąją Rusiją, o 
“Jubilėjiniam Parade” mate-, 
me sovietinę Rusiją. Tai bu
vo, taip sakant, palyginimas 
praeities su dabarčia ir, su
prantama, atsilankiusieji tame 
matė didelį skirtumą.

šokiams griežė Retikevi- 
čiaus orkestrą. Publika skirs- 

Piliečių i tesi pasitenkinusi parengimu 
ir reikšdama norą turėt dau
giau tokių parengimų.

šio parengimo bendra komi
sija reiškia padėką taip skait
lingai atsilankiusiem rėmėjam 
d arb i n i n k i šk ų oi *ga n i z ac i j ų.

Rep.

Ateinantį sekmadienį, lap
kričio 6-tą, -darbininkų savait
raštis “Sunday Worker” bus 
pašvęstas daugiausia rinkimų 
reikalams. Organizacijos pla
nuoja jo užsisakyt po dau
giau, kaip paprastai. Viena
me tik didžiajame New Yor
ke manoma išplatint virš 
150,000 kopijų.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Kazimieras Januszka, pajieš- 

kau savo 3 pusbrolių: Jurgio, Jono 
ir Kazimiero Daškauskų ir pussese
rės Domicėlės Daškauckaitės. Jie 
paeina iš Stukų filijos, kaimo Užka- 
mešių, Kauno gub. Aš esu iš kaimo 
Antkalnės, Veliuonos parapijos, 
dėjau, kad gyvena Brooklyne. 
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Charles S. Janus, 1782nd 
V. C. C., Columbus, Ncbr.

(254-256)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

Manhattan
264 GRAND STREET 

(kampas Roebling St.) 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Manhattan Liquor Store 
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Williamsburgh’e.

SPECIALIAI GERAS PIRKINYS
TOWN CRIER Straight Maryland Rye Whiskey 

3 metų senumo, 90 Proof 
kv. $1.59 pt. 83c

Regullare kaina $2.19 Rcguliarė kaina $1.14

Didžiausias pasirinkimas visokių rūšių gėrimų.

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS ’

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

1: Omnibus: Balsuokite NO.
Sulaikykite turtingųjų išsisukinėjimą nuo taksų—duokite valdžiai 
progą sukelt pinigų liaudies gerovei.

2: Reapportionment: Balsuokite NO.
Duokite kiekvienam balsui lygią vertę; išvengkito mažumos galios 
ant didžiumos.

3: Grade Crossings: Balsuokite NO.
Lai gelžkelių kompanijos užsimoka už pravedimą saugių skerskelių 
per gelžkelius; neleiskite tas lėšas užkraut ant gyventojų.

/

4: Low Rent Housing: Balsuokite YES.
Lai namų problema būna pripažinta konstituciniai; atliuosuokit 

• valstijos ir miestų suvaržytas rankas išrišimui tos problemos.
5: Judiciary: Balsuokite NO.

Apsaugokite liaudies valdymosi teises; išvengkite teisėjų galios.
6: Labor: Balsuokite YES.

Pripažinkite darbininkams teisę kolektyviai tartis.
7: Proportional Representation: Balsuokite NO.

Sulaikykite politikierių mašinos pastangas užmušt demokratiškiau
sią balsavimų metodą.,

8: Social Welfare: Balsuokite YES.
Duokite valstijai galimybę apsaugot liaudies sveikatą ir gerovę.

9: Transit: Balsuokite YES.
Duokite galimybę miestui paimt į savo rankas visas greitojo su
sisiekimo linijas New Yorke.

Viršuje paduota visi devyni punktai New Yorko valstijos 
konstitucijos pataisų angliškai, taip, kaip jie bus paduoti 
balsavimams. Išsikirpkite, kad patys atsimintumėt ir kitiems 
patartumėt, kaip balsuot. Turėkit su savim eidami balsuot.

Pereitą sekmadienį įvykęs 
Lenkų Tautiniam Name tarp
tautinis darbininkiškų organi
zacijų (ALDLD, LDS ir ru
sų ir lenkų Tarptautinio Dar
bininkų Ordeno kuopų) pa
rengimas visais atžvilgiais pa
vyko.

Didžiulė svetainė buvo per
pildyta su kaupu. Rengėjai 
smagūs, kad jų triūsas nenu
ėjo veltui.

Programa buvo skoningai 
suplanuota. Pirmiausiai buvo 
rodoma filmą “Motina.” Tai 
veikalas, paremtas ant garsaus 
rusų rašytojo M. Gorkio apy
sakos “Motina.” Tame veikale 
publika matė cariškąjį režimą

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night




