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4 Vilniečiams Pavyko.
Turi Pavykti ir

Laisviečiams.
Apsileidimas.
Sekantį Pirmadienį.
Nuo 9,000 iki 500,000

Kopijų!
Rašo R. M i žara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Brooklyn ^6.00
Metą*

“Vilnis” praneša, kad jos 
koncertu, įvykusiu pereitą 
sekmadienį Chicagoj, gėrė
josi virš 1,500 žmonių. Salė 
pasidarė perankšta, sako 
laikraštis, nors ji yra pa- 
rinktinė,—didelė salė.

Žinoma, mums smagu, kai 
mūsų draugų dienraščiui 
vyksta, kad jį chicagiečiai 
įvertina ir remia. # * *

Jeigu pavyko “Vilnies” 
koncertas, tai laisviečiai tu
ri žiūrėti, kad ir jų koncer
nas pavyktų puikiai.

Mūsiškis metinis koncer
tas ne už kalnų: biskis dau
giau kai savaitė laiko. Tiks
liau: jis įvyks lapkričio 13 
d., Labor Lyceum svetainėj, 
Brooklyne.

Ruoškimės, draugai ir 
prieteliai! * * *

Prieš išvykstant su 
šrutu, d. Šolomskas
man, kad dar yra Literatū
ros Draugijos kuopų, kurių 
nariai nepasi mokėję už 
šiuos metus savo duoklių.

Tai, žinoma, labai nege
rai, kadangi tas trukdo 
Centro Komiteto darbą— 
darbą kultūros ir apšvietos.

Kodėl draugai nepasimo- 
ka? Dažniausiai dėl apsilei
dimo kuopų valdybų, o daž
nai ir dėl jų pačių apsilei
dimo.

ni ap
sakė

>5s * ♦

Pirmadienį Sovietų Są
jungos gyventojai minės 
21-mas Didžiosios Socialis
tinės Revoliucijos gyvavimo 
sukaktuves.

Su jais džiaugsis viso pa
saulio darbo žmonės, kadan
gi Sovietų krašto laimėji
mas — viso pasaulio darbo 
žmonijos laimėjimas! Anks
čiau ar vėliau ir likusiuose 
penkiuose pasaulio šeštada
liuose darbo žmonės kurs 
socializmą.

* * *

Pirma dienio “Laisvėje” 
tilps įdomus dokumentas, 
liečiąs Sovietų Sąjungą. 
Mes norime, kad jį mūsų 
skaitytojai atydžiai perskai
tytų.

❖ * *

Sakoma, pereitą rugsėjo 
mėnesį Ethiopijoj buvo 
smarkiai sužeista vienuolika 
italų karininkų, 44 kareiviai 
ir 63 šiaip piliečiai, kurie 
ten bandė “tvarką daryti.”

Kas juos sužeidė? Ethio- 
pieciai, kurie nepripažino ir 
nepripažįsta naujų valdyto
jų šeimininkais.

* * *

20 metų atgal Francijos 
Komunistų Partijos centra- 
linis organas “Humanite” 
turėjo apie 9,000 skaitytojų.

Šiandien tasai laikraštis 
spausdina arti pusę milio- 
no kopijų kasdien.

Tai bent augimas!
Vyriausias * už tai kredi

tas atiduodamas d. Marce- 
liui Cachinui, buvusiam 
laikraščio redaktoriui, o da
bar Francijos senatoriui ir 
“Humanitės” bendra dar
bini!

NAZIAI REIKALAUJA TAIP KLAIPĖDĄ 
“PERTVARKYT,” KAIP DANZIGĄ

______  a----------------------------------------------
Varšava. — V o k i e t ijos 

valdžia nori, kad Klaipėdos 
krašte būtų įvesta tokia 
“tvarka,” kaip Danzige, ra
šo, New York Times kores
pondentas Walter Duranty.

(O Danzigą visiškai val
do hitlerininkai, nors jis 
dar neprijungtas Vokieti
jai, ir yra, ant popieros, lai
komas neva “laisvu” ruožu 
su “lygiomis” teisėmis Vo
kietijai ir Lenkijai jame.)

Vokietijos spauda pasku
tiniu laiku kėlė trukšmą 
prieš Lietuvą todėl, kad, pa
sak Duranty’o, naziai sten
gėsi ne tik panaikint lietu
višką karo stovį Klaipėdoj, 
bet ir atremt planuojamus 
Lietuvos saugumo įstatymus 
nuo Klaipėdos.

Naziai; anot to korespon
dento, siekė kol kas tik iš 
vidaus užvaldyt Klaipėdą, o 
su jos prijungimu Vokieti
jai tai, girdi, “dar palaukt.”

Sako, šiuo tarpu reikia 
Vokietijai “suvirškint” Aus
triją ir atimtus iš Čechoslo
vakijos Sudetų plotus. Tik 
kada ten susitvarkysią, tai 
galėsią savaip spręst Klai
pėdos klausimą; tada na- 
ziam būsią parankiau daryt 
veiksmų ir dėlei Danzigo 
“lenkiško koridoriaus” pri
jungimo Vokietijai.

(Bet kas liečia Klaipėdos, 
tai nevertėtų lietuviams ra
mintis, būk jinai esanti 
“tuo tarpu saugi” Lietuvai.)

Roma Tebesiunčia Para
mą Frankui, Liudija 
Suimti Italy Lakūnai

Italija,ir Naziai Atida
vė Vengrijai Stambų 
Čechoslavijos Plotų

Berlin. — Vokietijos už
sieninis ministeris J. von 
Ribbentrop su Italijos už

Barcelona, Ispanija.. Re- sjenio reikalų ministeriu G. 
spublikiečių priešorlaivines Ciano nusprendė, kad Če-
kanuolės nukirto žemyn du 
didelius Italijos bombinin- 
kus pajūryje, o respublikos 
lėktuvai nušovė vieną Itali
jos ir vieną“ Vokietijos or
laivį Ebro upės fronte.

Vienas pašautas itališkas 
bombininkas Savoia - Mar
chetti buvo priverstas nusi
leist dar gana gerame sto
vyje, ir respublikiečiai jį 
pasitaisys.

Su šiuo bombininku tapo 
suimti visi šeši jo įgulos 
nariai, italai: vienas leite
nantas, vienas puskarinin
kis, du lakūnai, vienas me
chanikas ir vienas radio 
operatorius.

Kvočiami, trys jų prisipa
žino, kad jie priklauso Ita
lijos oro laivynui. Jie taip 
pat pripažino, kad Italijos 
laivas “Franca Fascio” spal, 
27 d. atvežė naujų italų la
kūnų ir specialistų genero
lui Franco’ui, ir kad Italija 
siunčia daugiau karo lėk
tuvų Ispanijos fašistam.

Pasaulio Nuomonė Sustabdė 
Žydų Deportavimų

JAPONIJA VARO AMERI
KONŲ, ANGLŲ IR KITŲ 

BIZNĮ IŠ CHINIJOS
Tokio, lapkr. 3. — Japoni

jos ministeris pirmininkas 
F. Konoye išleido viešą pa
reiškimą, kad Japonija “de
rins Chiniją ir Manchukuo” 
politiniai, kultūriniai ir ki
taip; todėl kitos šalys “tu
rėtų pakeist savo nusiteiki
mą”' linkon Chinijos.

Japonijos užsienių reika
lų ministerijos atstovas iš
reiškė intenciją užimt ame
rikiečių, anglų ir francūzų 
kolonijas Tientsine ir kitur 
Chinijoj. Jis taipgi sake, 
kad Japonijai tepatinka 
europinių šalių kolonijos 
Afrikoj.

400,000 Krikščionių Pabėgo 
Nuo Nazių iš Sudetų Ruožo

Praga. — Kada Hitlerio, 
armija ėjo užimt Čechoslo- 
vakijos Sudetų ruožą, iš jo 
pabėgo per 400 tūkstančių 
krikščionių ir 30 tūkstančių 
žydų į čechoslovakijos res
publiką. Bėgliai tebekenčia 
didelį skurdą dėl stokos pa
talpų ir kitų reikmenų.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas užgyrė sta
tymą karo laivynui dirižab
lio (baliūninio orlaivio) už 
$3,000,000.

GEN. FRANCO LAIVAS PASKANDINO 
ANGLŲ LAIVĄ ANGŲ JOS PAKRAŠTY 

---------------------------------------------s ______

choslovakija turi pervest 
Vengrijai 4,634 ketvirtainių 
mylių plotus su 850,000 gy
ventojų. čechoslovakija ir 
Vengrija turėjo išanksto 
prižadėt, kad besąlyginiai 
priims jųdviejų sprendimą.

Pervedamas Čechoslova
kijos žemes Vengrija užims 
nuo šio šeštadienio iki atei
nančio ketvirtadienio.

Taigi po Anglijos-Franci- jos “sostinę.1

jos-Italijos - Vokietijos su
tarties Muniche jau atplėš
ta 15,000 ketvirtainių mylių 
Čechoslovakijos ploto su 
4,700,000 gyventojų. Dabar 
Čechoslovakija turės tik 
39,000 ketvirtainių mylių su 
10 milionų gyventojų.

Apart vengrų, dabar per
vedama Vengrijai 140,000 
rusinu ir slovakų.

Bet Hitleris nesutiko pri
jungt Vengrijai Rusini ją, 
rytinę Čechoslovakijos pro
vinciją, ir atiduot Vengrijai 
Bratislava miestą, Slovaki-

Hitlerio Šnipų Galva 
Grūmojo Nušaut Pri

sipažinusią Šnipę

Anglų Seimas Užgyrė Sutartį su Italija

Varšava. — Hitleris su
stabdė tolesnį daugmenišką 
žydų deportavimą į Lenki
ją todėl, kad tas žiaurus jo 
žygis sukėlė didelį pasipik
tinimą įvairiose šalyse.

Dabar Lenkija ves dery
bas su naziais apie grąži
nimą Vokietijon žydų, stai
ga permestų j Lenkiją. Spė
jama,“ kad gal Vokietija su
tiksianti priimt atgal tuos 
deportuotus žydus, kurie to 
norės. Lenkijos valdžia jau 
leidžia keliem šimtam tų žy
dų 
nio 
ją-

London. — Dešiniųjų (to
rių) atstovų dauguma už
gyrė Anglijos “draugišku
mo” sutartį su Italija. Už 
sutartį balsavo 345, prieš 
138. |

Ši Anglijos - Italijos su
tartis buvo lygtinį pasira
šyta bal. 16 d.,« bet jos vyk
dymas gyvenime buvo ati
dėtas, kol taps išspręstas 
klausimas dėlei Italijos ir 
kitų šalių kareivių ištrau
kimo iš Ispanijos.

Savo kalboj seime, Angli
jos ministeris Chanfberlain 
sakė, kad Ispanijos karas 
jau negręsiąs Europos tai
kai, ir ragino seimą užgirt 
Anglijos sutartį su Italija. 
Jis išreiškė pasitikėjimą 
Mussolinio prižadais ir, su
prantama, eis prie tos su
tarties įkūnijimo, nepaisant, 
ar Mussolinis atšauks kiek 
savo kariuomenės iš Ispani
jos ar ne.

Pirmiau buvęs Anglijos

’užsieninis ministeris A. 
Eden kritikavo Chamberlai- 
ną, kad jo sutartis su Mus- 
soliniu yra tik naujas An
glijos pasidavimas fašisti
niams diktatoriams.

DarJjiečių vadas Arthur 
Greenwood pajuokė premje
rą Chamberiainą, kad jis 
taip pasitiki “geromis inten
cijomis” Mussolinio ir Hit
lerio: “Gerbiamasis džen- 
telmanas Chamberlain turi 
ypatingą gabumą draugaut 
su netinkamais žmonėmis ir 
visuomet noriai nusileist jų 
reikalavimams, bet jis nie
kad nepajėgia išgaut nuo
laidų iš jų pusės,” sakė dar- 
bietis Greenwood.

Tik už kelių valandų 
pirma, negu Anglijos sei
mas užgyrė sutartį su Mus- 
soliniu, Ispanijos fašistų 
karinis laivas paskandino 
Anglijos prekybos laivą 
“Cantabria” už 10 mylių 
nuo Anglijos.

New York. — Buvęs na
zių šnipų galva dr. Ignatz 
Griebi grūmojo nušaut vo
kietę šnipę Johanna Hof
mann, kada jinai areštuota 
prisipažino ir išdavė Grieb- 
lį. Tą grūmojimą girdėjo 
pats buvęs Amerikos val
džios agentas L. G. Turrou, 
kaip kad jis liudijo federa- 
liame teisme prieš teisia
mus Vokietijos šnipus.

Griebi paskui pabėgo į 
Vokietiją. G. C. Dix, advo
katas trijų dabar teisiamų 
šnipų, įtarė, kad Turrou ty
čia leidęs Griebliui paspruk
ti. Turrou tatai griežtai už
ginčijo.

Nazių Šniukštų advokatas 
taip pat tvirtino, būk Tur
rou ir kiti Amerikos val
džios agentai “grūmoji
mais” bei žadėjimais riebiai 
apmokamų tarnybų išgavę 
išpažintis iš areštuotų na
zių šnipų. Turrou tatai už
ginčijo.

Klaipėda. — Atidaryti 
nauji gimnazijos rūmai Ši
lutėje.

Liaudiečiai Atremia Fašistų 
Ofensyvą Ebro Fronte

persikraustyt iš pasie- 
patalpų toliau į Lenki

SENO A N G LŲ POETO 
KAPE NERADO SHAKES- 

PEARE’O RAŠTO

London. — Buvo atidary
tas kapas anglų poeto Snen- 
cerio, mirusio 1599 m. Jieš- 
kota Shakespeare’o ir kitų 
jo draugų poetų eilėraščių; 
bet nieko nerasta.

Kai kurie žmonės tvirti
na, būk Shakespeare’o vei
kalus parašęs Bacon. Jie ti
kėjosi rast Spencerio kape 
įrodymus, bet nusivylė.

Maskva. — Tarptautinė 
Orlaivininkystės S ą j u n ga 
pripažino ir įregistravo 
aukščio ir greičio rekordus, 
kuriuos pernai pasiekė Ka
tarina Mednikova, Sovietų 
lakūne.

Klaipėda. — Klaipėdos 
krašto seimelio ’rinkimai nu
matomi gruodžio 11 d.

Auga Priešingumai tarp Lentų ir Nazių
Varšava. — Jau išsivystė 

pusėtinas nedraugiškumas 
tarp Vokietijos ir Lenkijos. 
Hitlerio valdžiai nepatiko, 
kad Lenkijos užsieninis mi
nisteris J. Beck važiavo j 
Rumunija sumegst artimes
nius politinius ir ūkiškus 
rvšius tarp tųdviejų 
Nes pati Vokietija 
įsivyraut Rumunijoj 
nominiai ir politiniai.

Antra, naziams nepatiko, 
kad Lenkija reikalavo at- 
kirst rytine Čechoslovakijos 
provincija Rusiniią (Ruthe- 
niia) ir prijungt ją Vengri
jai, Tada Lenkijos siena bū
tų suėius su Vengrijos, o 
Rumunija būtų atkirsta nuo 
tiesioginio susisiekimo su 
Čechoslovakija. kurią naziai 
rengiasi užvaldyt.

Hitleris matė, kad Lėnki- 
ja siekė trijų valstybių blo
ko: Lenkijos, Vengrijos ir 
Rumunijos. O jam toks di
delis blokas būtų nepaken-

šaliu, 
nori 
eko-

čiamas.
Nepatiko Hitleriui, kad 

Lenkija užgrobė ir čechoslo- 
vakišką miestą Oderbergą, 
per kurį eina svarbus gele
žinkelis Į Vokiečių Sileziją 
ir Austriją.

Tai naziai išreiškė susi
erzinimą prieš Lenkiją pas
kutiniu laiku tuom, kad jie 
permetė 12 tūkstančių “len
kiškų” žydų iš Vokietijos į 
Lenkija, pasak New York 
Times korespondento. ‘

Hitleris leidžiąs Lenkijai 
suprast, kad jinai negali 
perdaug smarkaut. \O Var- 
šavos valdžia jau aiškiai 
prisibijo Vokietijos. Juk 
Lenkijos valdovai uždraudė 
savo laikraščiams net pro
testus spausdint prieš ur- 
mišką žydų grūdimą iŠ Vo
kietijos į Lenkiją: ir Lenku 
spaudoj buvo įdėta tik 
trumpas, palšas, valdžios 
cenzūruotas p r a n eš i mėlis 
apie tą nazių žygį.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Jau penkta 
diena, kai fašistai įnirtu
siai atakuoja liaudiečius 
vakariniame šone Ebro 
upės. Bet fašistai patys pri
pažįsta, kad liaudiečiai ten 
tebelaiko stipriąsias pozici
jas. Sako, liaudiečiai turi 
tiek daug ir tokių gerų 
priešorlaivinių kanuolių, jog 
fašistų lėktuvai yra pri
versti veikt tik iš 10 iki 15 
tūkstančių pėdų aukštumų, 
nes būtų pavojinga žemiau 
jiem nusileist.

Barcelona, I s p a n i ja. — 
Septintoji fašistų kontr- 
ofensyva Ebro fronte labai 
mažai ką jiem telaimi, kaip 
praneša Ispanijos vyriausy
bė. Jiem niekur dar nepa
vyko pralaužt respublikie- 
čių fronto.

ŠĮVAKAR išgirskite 
ROOSEVELTO KALBĄ 

PER RADIO

Chomer, Anglija. — Ispa
nijos fašistų motorinis gin
kluotas laivas “Nadir”, 
bombardavo, uždegė ir pa
skandino Anglijos prekybos 
laivą “Cantabria,” už 10 
mylių nuo Anglijos kranto. 
“Cantabria” buvo 5,649 to
nų įtalpos ir vežė Anglijai 
medžius iš Sovietų Sąjun
gos ir kitų kraštų.

Atplaukę pagelbon Angli
jos laivukai išgelbėjo 16 
“Cantabrijos” žmonių, ke
lis sužeistus, 
su kitais 29, 
bet spėjama, kad gal juos 
paėmė iš vandens pats fa
šistų laivas “Nadir.” Jis 
atvirai plaukė po generolo 
Franco vėliava.

Kas atsitiko 
nėra žinios,

Minoro Radio Kalba Sovietų 
Sukaktyj, Hartforde

Hartford, Conn. — Sovie
tų valdžios 21-nų metų mi
nėjime sakys kalba Robert 
Minor, Komunistų Partijos, 
centro narys; jo kalba bus 
skleidžiama per WTHT ra
dio. Minėjimas įvyks šį 
penktadienį 8:15 vai. vaka
re, Lawrence St. School, 
arti Park St. Programoj, be 
kitko, dainuos Lietuvių 
Choras ir gros stygų or
kestras.

Visi išgirskite Minoro 
kalbą apie šių metų rinki
mus ir kovą už taiką, de
mokratiją ir socializmą.

FRANCUOS VALDŽIA PU 
SIAU KIRSIANTI VE

TERANŲ PENSIJAS
Paryžius. — Naujasis 

Francijos finansų ministe
ris Paul Reynatd rengiasi 
bent pusiau nukirst pensi
jas šimtams tūkstančių ve
teranų, dalyvavusių pasau
liniame kare. Visa premje
ro Daladiero valdžia sten
giasi pailgint darbo savaitę 
virš 40 valandų ir kapot 
mokesnį darbininkam už 
viršlaikius.

Dėlto jau pakilo kaina 
kompanijų šėrų ir apie 2 
procentais paaugo vertė po
pierinių pinigų frankų.

Iš antros pusės, darbinin
kai mobilizuojasi kovon 
prieš darbo savaitės ligini
mą ir prieš viršvalandžių 
uždarbio mažinimą.

Paryžius. — Pasitraukė 
Francijos finansų ministe
ris Marchandeau, nesutik
damas su premjero Dala- 
diero diktatoriškais įsaky
mais ūkyj ir finansuose.
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šiandien 7:30 vai. vaka
re prezidentas Rooseveltas 
kalbės per radio, ypač pa
liesdamas rinkimus. Pasi
klausykite.

London. — Pranešama, 
kad lakūnas Lindbergh ren
giasi išsižadėt Amerikos ir 
tapt Anglijos piliečiu.

Wm. Green, Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas, pilnai remia pažan
gų newyorkietj senatorių 
Wagnerj, vėl kandidatuo
jantį į USA senatą.

ORAS
Šiandien apsniaukę ir gal 

lys—N. Y. Oro Biuras.
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Tik Trys Dienos!
Iki lapkričio 8 dienos—balsavimo die

nos—tepasiliko tik trys dienos. Šių metų 
kongresiniai ir valstijiniai rinkimai bus 
patys svarbiausi. Kozmas Am. pilietis turi 
pasiklausti: kas valdys Ameriką—reak
cija ar progresas? Nereikia nei aiškinti, 
kad visi darbo žmones stoja už progresą.

I

Jeigu taip, tai šios trys dienos reikia 
paaukoti aiškinimui balsuotojams, už ką 
jie turi balsuoti. Visos trys dienos reikia 
paaukoti darbui, propagandai, raginant 
piliečius balsuoti už tuos žmones, kurie 
remia Naująją Dalybą, kurie remia pro
gresą.

New Yo r ko valstijoj, be Darbo Partijos 
užgirtų kandidatų, yra vienas komunistų 
kand.—tik vienas—i kongresą: tai Isra
el Amter, kandidatuojąs valstijine plot
me į tą taip svarbią krašto įstaigą. Kitus 
visus kandidatus Komunistų Partija iš
traukė, ragindama savo pasekėjus bal
suoti už tuos kandidatus, kurie eina su 
Naujaja Dalyba, kuriuos užgiria Darbo 
Partija. ' . . . ..

Todėl Komunistų Partija šaukia visus- 
pažangius piliečius visoj New York o 
valstijoj lapkričio 8 dieną balsuoti pir
miausiai už Israelį Amterį, į kongresma- 
nus, o paskui—balsuoti už visus kitus 
pažangius kandidatus, einančius su Nau
jaja Dalyba.

Be to, Komunistų Partija ragina visus 
savo narius ir pasekėjus per šias kelias 
likusias dienas smarkiai darbuotis, sklei
džiant plačią propagandą piliečiuose, kad 
ir jie visi taip balsuotų.

Pasidarbuokim, draugai, kiek tik išga
lime! Laiko beliko mažai!

lainas kalba parlamentui apie Ispanijos 
reikalus.

Kaip gi ištikrųjų yra? Chamberlai
nas pasirįžęs padėti fašistams laimėti 
visą Ispaniją. Jis puikiai žino, kad Mus- 
solinio ir Hitlerio žodis reiškia šake ant 
vandens rašymą. Jie kalba vienaip, o da
ro visai kitaip. Bet jam tas ir nesvarbu. 
Chamberlaino valdžiai svarbu juo grei
čiau Ispaniją atiduoti fašistams. Kai 
abiem šalim bus paskelbtos lygios ka
riaujančiųjų teisės (belligerents rights), 
tuomet, visiems žinoma, Ispanijos res
publika bus apsupta nuo vandens ir iš 
visų pusių priešų ir ji, stokuodama mai
sto, gali būti priversta pasiduoti. Nes 
Ispanijos fašistams maisto niekad ne
pritruks, kadangi jie gaus jo ir ginklų 
ir amunicijos ir iš Italijos ir iš Vokieti
jos ir iš tos pačios Anglijos. O respubli- 
kiečiams Sovietų ■ Sąjunga pristatyti nie
ko negalės, kaip pristatė iki šiol.

Čia yra tas šunelis pakastas. Argi An
glijos parlamento nariai,—pažangūs na
riai—to nemato? Argi Anglijos darbi
ninkų judėjimo lyderiai to nemato? Jei
gu jie mato, tai kodėl nieko nesako? 
Kodėl tyli, kol dar nepervėlu, kol dar 
Ispanijos respublika tvirta?!

Sekanti Ispanija?
Chamberlainas, pagaliau, raitojusi 

rankoves padaryti su Ispanijos respubli
ka taip (arba dar ir baisiau), kaip pa
darė su Čechoslovakija. Pereitą trečia
dienį, kalbėdamas parlamente, jis pareiš
kė, kad “Ispanijos krizis jau praėjo,” 
karas, girdi, dėlto negrumojąs ir dabar 
Anglija privalanti pradėti vykinti gyve- 
niman tąją sutartį, kurią jis, Chamber
lainas, padarė su Mussoliniu balandžio 
mėn. 16 d.

Toji sutartis nusako, kad Italija pra
dėtų ištraukti savo kariuomenę iš Ispa
nijos, o paskui tektų pripažinti abi šalys 
(fašistai ir respublika) kariaujančiomis 
šalimis, kaipo lygią su lygiais, na, ir pa
likti tą išspręsti likimui.

Jei Mussolinis, sutartis sakė, ištrauks 
iš Ispanijos dalį savo kareivių ir paža
dės ištraukti jų daugiau, tai Anglija ofi
cialiai pripažins Ethiopiją Italijai (iki 
šiol tik dvi didelės šalys dar nepripažinu
sios Ethiopijos Italijai—Anglija ir Sovie
tų Sąjunga.).

Mussolinis, kaip sako pranešimai, de
šimtį tūkstančių savo kareivių iš Ispa
nijos ištraukė. Taigi dabar Chamber
lainas mano, kad ten pasiliko “nedau
giau, kaip dešimts tūkstančių ginkluotų 
italų.” Be to, girdi, Hitleris su Mussoli
niu jam, Chamberlainui, davė pažadą 
Muniche neturėti jokių pretenzijų prie 
Ispanijos...

Tokias ir kitokias pasakas Chamber

Nei Logikos, Nei Senso!
Kunigų spauda labai džiaugiasi, kai 

Ispanijos fašistai laimi mūšį. Faktinai, 
Aųierikos lietuvių kunigų spauda visą 
laiką buvo Ispanijos fašistų pakalike ir 
užpuolike ant Ispanijos respublikos. Net 
apsilaižydami kunigėliai džiaugiasi Is
panijos fašistų bjauriais darbais. O tuos 
kunigus, bei pasauliškius katalikus, ku
rie taria žodį už Ispanijos respubliką, 
“Draugas” ir “Darbininkas” apšaukia 
komunistais.

Bet štai Vokietijos naziai įsigali Klai
pėdoj. Ne juokais jie rįžtasi daryti ten 
perversmą. J Tą pripažįstą, įr. pats kunigų 
“Draugas.” štai, ką ’Jis. j gieda lapkričio 
1 d.: 1 ■ J 'L-' '.j

“Po nazių laimėjimo Čechoslovakijoje, 
Klaipėdos krašte vokietininkai naziai dar 
smarkiau ir toli drąsiau subruzdo veikti 
prieš Lietuvą, šiandien Klaipėdos kraš
tas palaipsniui keičiamas5 antruoju Dan- 
zigu, kur naziai perdėm įsigalėję: ir ta
me tarptautiniame mieste tvarkosi kaip 
kuriam nors Vokietijos mieste.

“Lietuvos vyriausybė prieš tai nieko 
negali daryti. Nazių bangos negali su
laikyti ir šį kartą vien įvairiais nusi
leidimais atitolina Klaipėdos likimą.

“Šiandien vidunaktį Klaipėdos krašte 
(ir visoje Lietuvoje) nustoja veikęs ka
ro stovis. Krašto direktorijos įsakymu 
uždaryta kelios antinazinės publikacijos. 
Lietuvos vyriausybė vokiškai kalbai su
teikia teises greta lietuvių kalbos.

“Į Klaipėdos seimelį rinkimai nuskirti 
gruodžio 11 d. Naziai veda griežtą kam
paniją, kad rinkimuose jie vieni laimėtų.

“Jiems laimėjus, čia spėjama, Klaipė
doje bus sudarytas vokietininkų nazių 
režimas. Ko reikia laukti iš tokio reži
mo, nesunku įspėti.”

Ar ir dėl nazių įsigalėjimo Klaipėdoj 
mūsų kunigėliai taip pat- džiaugiasi? 
Neatrodo! (Gal būt jie tai daro tik slap
ta, o viešai bando pasirodyti savo skai
tytojams, kad .ir jie prieš nazius.) Bet 
jeigu jie ištikrųjų nesidžiaugia tuo, kas 
dabar darosi Klaipėdoj, tai kur jų logi
ka ir kur sensas? Argi Ispanijoj ne tas 
pats Hitleris su Mussoliniu šiandien ko
voja prieš Ispanijos nepriklausomybę? 
Ar Klaipėdoj ne tas pats Hitleris su Mus- 
solinio pritarimu daro tuos smurtiškus 
žygius, kokius darė Ispanijoj? Aišku, 
kad tai tie patys gaivalai!

Tai kaip tuomet mūsų kunigėliai gali 
džiaugtis tuo, ką Hitleris laimi Ispanijoj, 
o verkšlenti dėlto, ką jis laimi Klaipėdoj? 
Mums nesuprantama.

Vienas dalykas ‘aišku: laimindami 
Hitlerį Ispanijoj, lietuviški kunigai lai
mina jį ir Klaipėdoj. Katalikai darbinin
kai privalo tai įsitėmyti.

Užsidarė Daytono Mokyklos 
Dėl Stokos Pinigų

Dayton, Ohio. — Tapo už
darytos neribotam laikui vi
sos Daytono viešos mokyk
los, manoma, iki po naujų 
metų. Miesto ižde pritrūkę 

pinigų mokyklom palaikyt. 
Dėl to 1,300 mokytojų lieka 
be algos, o 34,000 mokinių 
be mokyklų.

Daytono valdininkai ir 
biznieriai pasiuntė delega
ciją pas gubernatorių M. L. 
Davey reikalaut sušaukt 
nepaprastą sesiją valstijos 

seimelio parūpint mokyklom 
lėšų. Bet gubernatorius vi
sai nieko nedarysiąs tuo 
reikalu iki po rinkimų.

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

“Laisves” Vajus Gavimui Naujų 
Skaitytoje Triumfuoja Gražiai
Waterbury stipriai laikosi pirmoje vietoje. Tačiaus nepa

prasto darbštumo rodo ALDLD 9-tas Apskritys. Jis yra She
nandoah-Minersville apylinkėje. Kiek mums žinoma, daugiausia 
ten darbuojasi draugai S. Pečiulis, S. Kuzmickas, V. Ramanaus
kas ir Kazakevičius. Aišku, kad jiems padeda ir kiti draugai. 
Jie labai rimtai kopia aukštyn. Jie pralenkė didmiesčius Phila- 
delphiją ir Baltimorę. Bet Stripeika drąsiai tvirtina, jog ir šie
met pirma dovana bus Elizabethui. O drg. Stripeika visada savo
žodžius remia darbais.

Kontestantų surašąs šiandien
Waterbury Vajininkai ................. 1783
ALDLD 9 Apskritys ......................1335
ALDLD 6 Apskritys ......................1298
A. Stripeika, Elizabeth ............... 1282
Hartfordo Komitetas ................... 684
J. Simutis, Nashua, N. H., ir
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 389 
D. M. šolomskas, Brooklyn ...... 299
S. Puidokas, Rumford, Me............ 262
G. Šimaitis, Montello ................... 222
A. Buivid, So. Boston ................... 200
K. Žukauskienė, Newark ............. 196
V. Černiauskas, Rochester .......... 172
LLD I Rajonas, Montreal ........ 158
C. K. Urban, Hudson, Mass........ 144
K. Kazlauskienė, So. Boston ...... 132
P. Buknys, Brooklyn ................... ISO
S. Žostautas, Kapuskasing, Can. 122 
J. Kalvaitis, Brooklyn ................... 120
J. Grybas, Norwood, Mass............ 120
ALDLD 20 kp., Binghamton .... 120
A. Balčiūnas, Brooklyn ............... 116
Bridgeporto Komitetas ............... H4

Vis dar yra daug kolonijų, kurios nė piršto nepajudino vajaus 
reikalu. Tai labai negražus apsileidimas, skaudus nesupratimas 
apšvietos svarbumo. Prašome visų dienraščio skaitytojų gauti 
nors po vieną naują skaitytoją “Laisvei” šiame vajuje.

Ne Komedija
Vadinamos “demokrati

jos”—Anglija, Francija—se
nai nusprendė Čechoslova- 
kiją sudaužyti į šmotus, iš
dalinti ją Vokietijai ir ki
tom dviem fašistinėm šalim. 
Tatai ir įvykdė dabar, šį ru
denį. Jau 1936 m. tat buvo 
numatoma.

Amerikos žurnalas “Ken” 
paskelbė dabar, kad jau ba
landžio mėnesyje šiemet Če
choslovakija buvo atiduota 
Vokietijai; “Tėvynė,” tą ži
nią pakartodama, plačiai 
aiškina, kad visas tas truk- 
šmas, visos mobilizacijos 
Europoje šį rudenį buvo tik 
komedija. ,

Ar ištikčo tai komedija? 
Ne.
Komedija būva be kraujo 

praliejimo. Čechoslovakijos 
šalies ir demokratybės nai
kinimas šį rudenį neapsi
ėjo be kraujo. Ir tai ne mi
nių riaušės buvo žudymų 
pasėka. Ne. Daug žuvo če- 
choslovakų p o 1 i c i n i n kų. 
Daug žuvo kareivių. Tie ir 
kiti tvirtai organizuoti. Jų 
susirėmimas su priešais bu
vo ne pripuolama nelaimė. 
Tai buvo reikalas jiems taip 
veikti, ginti tam tikras tei
ses, pastot priešui kelią. 
Priešo pusėje taip pat žu
vo ne vienas ir ten buvo ne 
minių riaušės, o tik pašė
lusiai tvirtai organizuotų 
nacių kareivių, policijos ir 
smogikų.

“Naujienos” dalinai su
tinka, kad “buvo daug ko
medijos, suvaidintos pagal 
iš anksto sutartą planą.”

“Bet”, sako, “vargiai bu
vo komedija viskas, kas per 
tas krizės dienas atsitiko. 
Sunku,-pav., manyti, kad 
vaidino komediją ir Čecho
slovakija, kai ji mobilizavo 
savo armiją, rengdamos! 
gintis nuo Vokietijos. Pre- 
zid. Benešąs ir cechų mi
nisterial vargiai būtų sutikę 
be pasipriešinimo atiduoti 
savo kraštą naciams, jeigu 
jiems būtų buvę iš. anksto 
pasakyta, kad Čechoslova
kija turės būt suskaldyta.”

Ištikrųjų^ Čechoslovakija 
nemėgino ir net nemanė 
gintis kariaut su Vokietija, 
kad apgynus savo šalį. Pa
ti Benešo valdžia oficialiai

stovi sekamai:
S. K. Mazan, Cleveland ............ v 110
J. Burba, S. Boston .....C................ 108
Mrs. Stepon, Lewiston, Me.......... 100
Chas. Stasis, Sellersville, Pa....... 100
S. Mason, New Haven ................. 100
C. P. Lewis, Los Angeles ............  100
V. Kavaliauskas, Tacoma .......... 100
A. Daukantaitė, Boston ............ 100
J. Žilinskas, Lewiston, Me............ 75
S. Paulenka, Lowell ..................... 66
R. Mlzara, Brooklyn ..................... 60
V. Jonauskas, Bloomfield, Conn. 55
J. Adams, Grand Rapids ............. 52
M. Slekienė, Gardner, Mass......... 44
K. Mugianienė, San Francisco.... 44
V. Padgalskas, Mexico, Me......... 44
Pittsburgh ir Apylinkė ............... 401
P. Šlekaitis, Scranton ................. 38
B. A. žalimas, Worcester .......... 22
J. Sleivis, Chelsea, Mass................ 22
J. Ruseckas, Brooklyn ................. 22
E. Dovidonienė, Worcester ........ 20
A. Lideikienė, Great Neck ........ 20

per radiją tat paskelbė, kuo
met sumobilizavo 2 milionu 
savo karių. Ji pasakė, kad 
pasaulyje nėra tokio žmo
gaus, kuris galėtų tikėti, 
jog mažiukė Čechoslovakija 
gali kariauti viena prieš 
Vokietiją. Taigi kam ji mo- 
bilizavosi? Ar čia ne ko
medija? Ji pasakė, kad sto
ja apginti tik derybų tei
ses.

Dabar aišku, kad Angli
ja jai, paliepė , mobilizuo
tis. Pati Anglija labiau su
judino savo karišką laivy
ną prieš Vokietiją. Tai bu
vo apgynimas Anglijos su
tarties su Vokietija (Cham
berlaino su Hitleriu) apie 
užėmimą Sudetijos ir kitų 
Čechoslovakijos pakraščių. 
Čechoslovakija su tuo suti
ko (žinoma, turėjo sutikti 
ir verkiant, kuomet Angli
ja su Francija atsisakė ją 
kariškai ginti).

Ar ta mobilizacija buvo 
nereikalinga? Jeigu nerei
kalinga, tai komedija bu
vo. Bet komedijos čia ne
būta. Anglija pamanė, kad 
Hitleris jau į nieką verčia 
sutartį, Godesburge padary
tą su jos (Anglijos) prem
jeru Chamberlainu. Na, tai 
ir padidino mobilizaciją. 
Jeigu jie tikėjo ir žinojo, 
kad Hitleris tokios kiaulys
tės nedarys ir kad jis tik 
tyčia mobilizuojasi užpult 
Čechoslovakiją, t. y. jeigu 
ta jo mobilizacija yra tik 
komedija, tai tada ir ang
lų ir čechoslovakų mobiliza
cija būtų buvus tik komedi
ja, lošimas prieš savo liau
dį, arba prieš tą liaudies 
dalį, kuri norėtų tikrai 
ginti demokratiją, kariauti 
prieš užpuolikus vokiečius. 
Bet taip tikėti vargiai ga
lėjo, o žinoti visai negalėjo.

Jeigu Čechoslovakija būtų 
nedarius tos menamos “ko
medijos”—mobilizacijos, .tai 
Hitlerio armija,—aš tikrai 
tikiu,—būtų užėmus netik 
Sudėti ją, bet ir visą Čecho
slovakiją. Jeigu Čechoslova
kija būtų taip tupėjus po 
šluota, kaip pelė, arba kaip 
Lietuvos valdžia tupėjo, iš
girdus Lenkijos mobilizaci
ją, tai nė Anglija, nė kitos 
šalys nebūtų galėję pagąz- 

dinti Hitlerį savo mobiliza
cija; netik mobilizacija, bet 
net ir griežtu žodžiu nebū
tų ją užtarusios. Juk net ir 
tikintieji savo dievą nedaro 
tokiu galingu ir geru, kad 
jis žmogui viską duotų be 
jo paties rūpesties ir dar
bo; sako: “dirbk, tai ir die
vas padės.” Anglijos dievas 
padėjo Čechoslovakijai, kuo
met ji taip sparčiai susimo- 
bilizavo. Tuomi Hitlerį pri
vertė laikytis sutarties, ne
grobti šiuo sykiu visą Če
choslovakiją, kaip Austriją, 
bet ryti ją dalimis. Visgi 
dalis cechų ir -slovakų su jų 
žemėmis liko ir jų valstybė 
neišnyko.
tTik jos demokratija,— 

geriausia Europoj ir viena
tinė centrinėj Europoj de
mokratija, kaip sapne, per 
vieną naktį persikeitė į fa
šizmą! Tas parodo, kad de
mokratija, būdama kapita
listine,—kokia ir buvo Če
choslovakija,—gana lengvai 
gali persikeisti į fašizmą; 
tai dėl to, kad fašizmas yra 
taip pat kapitalistinis, ne 
kitoks.

Jeigu pereitą pavasarį 
Lenkija neužėmė Lietuvos, 
kurios valdžia nė balso ne
išleido iš po šluotos, tai tik 
jos, Lenkijos, klaida ir bai
mė tą gerumą mums lietu
viams padarė. Lenkija pa- 
būgokit ų šalių nepritari
mo. Gal labiausia pabūgo 
savo sąjungininkės, Hitlerio 
valdžios, kuri pasakė, kad to 
užpuolimo nedarytų,—mat, 
ji pati netolimoj ateityj tu
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

VIDURIŲ OPOS
Gerb. daktare, ar negalė

tumėt man duoti patarimo 
per mūsų dienraštį “Laisvę”, 
kaip būtų galima pasigydyti 
nuo vočiukių—angliškai “ul
cers.” Jau antri metai, kaip 
aš kankinuos su jomis ir esu 
daug daktarų perėjęs, ir vis 
taip pat jaučiuos.

Dabar ant galo vienas dak
taras mane paguldė į lovą, ir 
jau guliu 9 dienas be valgio, 
tik ant trupučio Smetonos, pie
no ir pauderio.

Malonėkite atsakyti, ar tai 
tokis gydymas geras. Mano li
ga tokia: viduriai visai susto
jo dirbę. Jau nemačija jokios 
pilsos. Atsiranda daug gazų 
viduriuose, ir diegliai, ir slo- 
binimas, ir galvos kvaitulys, ir 
žmogus lieki visai bejėgis, 
dirbti negali.

Mano amžius—45 metų.
Meldžiu vardo nedėti.

ATSAKYMAS
Vardo niekad nededu. Visa 

kas kuo slapčiausia: nei pir
mųjų raidžių, nei vardo, nei 
miesto.

Jums, tur būt, gydytojas 
sakė, kad Jums yra “ulcers”, 
opos, bet nepasakė, kur: ar 
skilvyj, ar laibojoj žarnoj ar 
storojoj. Kaip ten nebuvę, 
opos yra ne juokai.

Sakote — vočiukės. Ne, 
Drauge, tai ne vočiukės, bet 
žaizdelės, “ronos”—opos, lyg 
kuo būtų išdeginta ar išėsta.

Tokios vidurių opos neatsi
randa be niekur nieko, staiga. 
Išeina daug metų, kol viduriai, 
visaip nesusitvarkydami, bur
buliuodami, rūgdami, daeina 
ant galo net iki tokio pavo
jingo laipsnio, kad plėvės pra
kiūra, įplaišėja, atsiveria 
opos.

Jums, žinoma, tebėra da vis 
taipo pat perdaug rūgimo, 
gazų, nemalimo, vidurių už
kietėjimo ir tt. Nėra tvarkos 
viduriuose - — ’ nėra tvarkos 

rės Lietuvą suskaldyti ir ko
kį šmotą norės duot Lenki
jai, tai duos. Lietuvos vai- . 
džia jau dabar išlenda iš po 
šluotos ir pasako Vokieti
jai savo ištikimybę, kad ta 
galėtų lengviau praryti Lie
tuvą, kad ji paliktų gyvais 
tiktai Lietuvos kapitalistus 
ir valdonus, padarant juos 
savo lekajais.

Čia irgi ne komedija.
“Tėvynė” sako, kad “tra

giški” įvykiai—rengimasis 
prie karo dėl Čechoslovaki
jos “buvo tik didelė kome
dija, sulošta pagal išanksto 
sugalvoto plano žmonėms 
akis apdumti.” Čia yra daug 
tiesos: dūmimas akių buvo. 
Bet dūmimas ne komedija. 
Tai demagogija.

Bendrai, tasai kariškas 
triukšmas prieš ir už - Če
choslovakiją, o kartu—prieš 
ir už antro pasaulinio karo 
pradėjimą buvo tai ne karo 
veiksmas, o politikos. Tai 
buvo didelė, tarptautinė po
litika, diplomatija, kuri turi 
būt paremta karinėmis spė
komis; be šių spėkų tarp
tautinė diplomatija būtų be 
jokios reikšmės, su ja nie
kas nesitartų.

Politikoj daug komišku
mo yra, bet visgi ką diplo
matai - politikai padaro— 
tai būna padaryta: demo
kratijos per vieną naktį per
sikeičia į bjauriausią reak
ciją—žmonių nelaisvę; val
stybių sienos, lyg Anykščių 
akmuo Puntukas, velnio 
perneštas ir dripteltas į ki-

(Tąsa ant 7-to puslp.)

ir visame organizme. Kai 
neveikia garo gamintuvas 
“boileris,” tai neveikia ir vi
sas fabrikas ... x

Jus dabar ant patalo laiko, 
pusbadžiai. Tik trupučiuką 
pienuko ir grietinėlės duoda, 
kad tik “dūšią su kūnu pa
laikius krūvoj,” anot žmonių 
posakfo. Vis dėlto daug ge
ra iš to laukti negalima. Taip 
pusbadžiai gyvenant, iš kur gi 
Jums atsiras tie nepavaduoja
mi sveikatos dėsniai — vita
minai ir mineralai? Piene ir 
grietinėj nėra vitamino C, be
veik nėra vitamino B, jau ne
minint vitaminų E, F, G, K 
ir kitų. Tėra ten truputis vi
tamino A ir gal kruopelė vita
mino D. Ot, tau ir gyk, kad 
norėjai. Juk ir opos atsiran
da dėl vitaminų stokos!

Ne, Drauge, tokia dijeta 
nieko neišgydys. Tiesą sa
kius, niekad nėra gerai per
daug jau susiaurinti dijeta. 
Jūs irgi 'galėtute valgyt pie
niškus, kiaušinio trynius, po 
truputį šviežios mėsos, jūros 
žuvų ir vaisių bei daržovių 
sunkos. Jokios rupienos, kad 
plėvių nedraskytų, o tik sun
ką. Valgykite dažnai, kad ir 
po truputį. Nerūkykite, karš
tų daiktų nerykite. Imkite 
Brewers yeast tablets, bent 
po 10 tablečių 3 kartus kas 
dieną. ■ Imkite ir žuvų alie
jaus arba sukoncentruoto alie
jaus kapsules, po kiekvieno 
valgio paimkite kreidos mil
telių, po ketvirtį šaukštelio. 
Vakarais nugerkite 3 ar 4 
šaukštus sėmenų stikle šilto 
vandens. Nekramtykite, čie- 
lus nurykite, tai viduriai bus 
liuosesni, be draskymo, be 
nieko.

Labai Jums reikėtų dijater- 
mijos. Trumpųjų bangų di- 
jatermija atgaivina ir sutvir
tina vidurių plėves ir padeda 
sutaisyt vidurius, kad ir be ki
tokių priemonių. Gerai ir 
ultra-vijoletiniai spinduliai.
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LYTINIU HORMONU “STEBUKLAI”

MfflJIHUHIKlS
Į fiksytų” gaidukų augimas 
buvo prastesnis tik tol, kol 
jiem buvo duodama lytinių 
hormonų arba kol išgaravo 
šių hormonų veikimas. Po 
to jie augimu pasivijo ki
tus, normaliai laikomus gai
dukus. 'vos Žinios”: “Ši linija turi

Šie patyrimai turės dali-' beveik 10 kilometrų ilgio ir 
nai pataisyt iki šiol skelbia-! šešias stotis. Kiekviena sto- 
— - “supratimą,” kad gir-! tis pasižymi savo originale 
di, tai užpakalinė dalis - architektūra, pusiau-stovyk- 
posmageninės - pituitarinės I liškais vaizdais (bareljefais) 
liaukos nusako augimą žmo- sienose ir 
gaus ar kito gyvio ir nu- ■ ka, atseit 
stato lytinį išsivystymą. ' akmenėlių

Bet prof. Hamilton ir to- | veikslais.
Į liau tęsia lytinio hormono! “Sverdlovo aikštės stotis 
I tyrinėjimus. Jis sako, reikia pastatyta iš balto marmu- 

v. .. . rp ... . šis atradimas dar geriau iš- ro. Ją puošia 130 baltų ko-čia jiem daroma, lodei Yale bandyt ant gyvu]? pirma; I ionU;Piiiorių. Skliautai bai- 
negu bus galima saugiai giasi bareljefais, vaizduo- 

I naudot tokią dirbtinę lytinę jančiais Sovietų Sąjungos 
;medžiagą žmonėms. —N.M. tautų meną: ukrainietė šo-

"Subve” — Dailės Galerija
¥

H 1

ŠLAPUME RANDAMI LYTIES STIPRYLAI

kraują lyties medžiagų-hor- 
monų, jis laukia “pasmar- 
kėjimo” ar kitų norimų at
mainų. Todėl jis kartais įsi
vaizduoja permainas, nors 
jų ir nebūtų. Nuolat mąsty
damas, kad jis taisosi ar 
pasitaisys, žmogus jau vien 
dėl to kai kada fiziniai pa- — 
sitaiso, bent šiek tiek. Min-! mą 
tis juk daro įtakos kūnui.

Užtat žmogaus gabumas 
mąstyti kartais apsunkina 
tyrinėjimą, kaip iš tikro jam 
atsiliepia įleidimas lytinės 
medžiagos. Reiškia, bandy- ■ 
mams čia geriau tinka kiti 
gyviai, kurie negi žino, kas

Universiteto medicinos pro
fesorius James B. Hamilton 
nusitarė imt vištukus tyri-| 
mui, kaip lyties hormonas i 
veiks juos.

Prof. Hamilton paėmė ką 
tik išperėtus gaidukus ir' 
vienus laikė taip, kaip viš- 
tukai paprastai laikomi— 
tegul sau natūraliai auga. 
O ant kitų vištukų jis darė 
bandymus su minima lyties 
medžiaga, visai dirbtinai pa
gaminta (ne iš šlapumo iš-

naujagimiam gai- i 
kraują lyties hor-

Artimiausiu laiku Mušk
it voj bus atidaryta nauja 
požeminio geležinkelio Met
ro linija, jungianti miesto 
centrą su jo šiaurės-vakarų 
dalimi—kaip rašo “Lietu-

ka ‘gapaką’, gruzinas—‘lez
ginką,’ Kazakstano poetas 
Džambulas dainuoja.

“M a j a k o v s k io aikštės 
stotis beveik visa pastatyta 
iš metalo. Čia naudotasi ne-

lubose ir mozai- 
iš įvairiaspalvių 
sudarytais pa-

šia gražios plieninės kolo
nos. Platformos grindys— 
tikras kilimas (karpetas) iš 
įvairiaspalvio marmuro. 
Skliautus sudaro 36 bonios 
su mozaikos vaizdais, ku-

PINIGAI GALVAŽUDŽIAI ✓

Koks Išauklėjimas Tų Chuliganų, Viešos 
Nuosavybės Naikintojų?

Ar gerai žmonės išauklė
ti ar blogai, galima dažnai 
spręst ir iš to, kaip jie ger
bia viešąją nuosavybę. Ir, 
čia pasirodytų, kad gana 
daug New Yorko gyvento
jų yra prastai išauklėti.

Tokie žmonės per metus

Šlapume vyrų yra vyriškų kol išskyrė menką dalelę 
lyties medžiagų, vadinamų vienos uncijos tos lytinės 
hormonų, o šlapume moterų medžiagos. Jie per tam tik- 
randama tų moteriškų lyti- rus vamzdžius - vamzdelius 
nių medžiagų, kurios ten 
patenka ne iš lyties orga
nų, kaip tūli galėtų įsivaiz
duot.

Tas lyties medžiagas iš 
šlapumo išskyrė Chicagos 
Universiteto mokslininkai 
prof. Fred Koch ir dr. L. E. 
McGee; ir gerai apvalius 
tuos lyties hormonus, išėjo 
gražūs, gryni krištoliukai.

Klausimas: kam 
kia? Viena, čia
įdomus mokslinis atradi
mas; o antra, jis gal 
kaip gyduolė vyram ir 
terim, kuriem stokuoja 
kalingų lytinių sulčių.

Koch ir McGee turėjo il
gai ir kantriai darbuotis,

Ik-
riuos pagamino Leningra
do Meno Akademija.

“Šioje stotyje bus pasta
tyta poeto Majakovskio fi
gūra iš plieno.

“Baltgudžių stoties sienos 
išglaistytos ‘pliona’—rečiau
siu Birobidžano marmuru. 
Nišose (sienų įlenkimuose) 
stovi marmuriniai suolai.

“Dinamo stotis papuošta 
skulptūra įvairiomis sportų 
temomis.

“Aviacijos stotis su savo 
plačia platforma ir skliau
tais be kolonų labai panaši 
į lėktuvų pakilimo vietą. 
Sienos papuoštos marmuri
niais parašiutais.

“Sakalo stotis pasižymi 
marmu rinėmis kolonomis, 
ir paslėptais šviesos šalti
niais.”

to rei- 
savaime

■

su įvairiais prietaisais tu
rėjo pervaryt 5 tūkstančius 
galionų šlapumo, iki gavo tą 
mažą kruopelę lyties hormo
no.

Iš apačios per didelius 
stiklinius vamzdžius buvo 
leidžiamas benzinas milio- 
nais smulkučių burbuliukų; 
jie per šlapumą kilo aukš
tyn, o kildami tie burbuliu
kai ėmė ir nešėsi mažyčius 
truputėlius lytinių hormo
nų, esamų šlapume. Benzi
no burbuliukai su lytinėmis 
medžiagomis paskui liejosi 
j pritaisytą viršuj stiklinę, 
o iš jos benzinas buvo iš
garinamas, kaitinimu paša
linamas; taip ir liko stikli
nėje lyties medžiaga.

Sykį išskyrus lyties hor
moną iš šlapumo, moksli
ninkai paėmė jį chemiškai 
nagrinėt, iš kokių medžia
gų jis susidaro; ir nesun
kiai jau atrado sudėtines 
hormono dalis. O tatai sura
dus, jau galima dirbtinai 
pagamint lyties hormono 
krištoliukus bei skysčius iš 
kitų medžiagų — neberei
kia smardintis tūkstančiais 
galionų žmonių ar gyvulių 
šlapumo.

Kaip gi veikia žmogų ly
ties hormonas? — Įleidus 
šios lytinės medžiagos j 
kraują vyrui, jo balsas da
rosi storesnis, kūnas labiau 
plaukais apželia, ir jis daro
si bendrai “vyriškesnis.”

Kada įleidžia lyties hor
mono po oda “išskapytam,” 
romikliui gaidžiui, tai ma
ža, išblyškus jo skriauterė 
pradeda greit augti ir pa
rausta kaip normalių gai
džių. O daugiau duodant 
“po skūra” šios lytinės me
džiagos romytiem gaidžiam, 
jų skiauterės išauga tokios 
didelės ir storos, kad net 
nusveria galvą į vieną šo
ną.— —N. M.

Šiomis dienomis nusižudė 
Grenoblyj, Francijoj, vie
nas vyras, kuris pirm poros 
metų buvo laimėjęs valsty
binėje loterijoje pusę milio- 
no frankų pinigų. Tada jis 
buvo 50 metų amžiaus.

Laimėjęs tokį lobį, jis jau
tėsi taip laimingas, kad 
“neišsiteko savo kailyje” ir 
nežinojo, kur pinigus dėti; 
leidosi perplačiai gyventi ir 
pirkti vis daugiau loterijų 
bilietų—tikėjosi dar dides
nio laimikio. Bet jau nieko 
neišlošė, tik visus pinigus 
išeikvojo iki paskutinio 
skatiko. O tada atrodė jam, 
kad “neverta gyventi,” ir 
jis pasiuntė sau kulką į gal-

tiks
mo- 
rei-

90 Nuošimčių Žmonijos Dalyvausią New 
Yorko Pasaulinėje Parodoje u.

Pirmininkas 1939 m. pa
saulinės parodos New Yor
ke, G. A. Whalen, tikisi, 
kad 60 milionų žmonių per 
metus aplankysią tą paro-

Vyriausias parodos pla
navimų inžinierius St. F. 
Voorhees, kalbėdamas N. Y. 
Herald-Tribune Forume, at
žymėjo, koks darbas buvo 
atliktas vien tik priren
giant vietą ’parodai. Pirma 
ten buvo milžiniškas šiukš
lynas, kur visokių miesto 
atmatų ir šiukšlių buvo su
pilta 90 pėdų aukščio kal
nas. Tai buvo “bjauriai 
dvokiantis, uodus perintis, 
žiurkių apgultas jovalas,” 
sako Voorhees. O dabar vie
toj to šlykštaus “dumno” 
jau žydinti parko aikštė, ku
rią puošia šaunūs parodos 
pastatai.

kų-šalikelių, numuša bei nu
plėšia pagražinimus nuo sie
nų ir vartų, triuškina vai
kų žaidimo įtaisus, net nu
kapodami vaikų supyklų 
grandinius. Pridirba ir ki
tokių niekšysčių.

Taip tie chuliganai nai
kina viešąją nuosavybę pa
prastai be jokios sau nau
dos, o tik iš pasiutimo. Pa
vyzdžiui, jeigu suvargęs

h*

i
v /A '

dūkam į
mono, jie . po penkių. dienų padaro $250,000 sauvališkų 
jau pradėjo elgtis .kaip vis-1 nuostolių vien tik New Yor-

V* > ko parkuose, kaip skaitliuo-
■ ja miesto parkų inžinierius

P° W. H. Latham. Jie daužo j žmogus išsiplėstų lentą iš 
parko suolo pasikart ’sau 
pečių, tai dar būtų tikslas. 
Bet tie nenaudėliai, prisi
taikę, prilupa lentų iš suo
lų, sumeta į krūvą, uždega 
ir pabėga.

New Yorko parkų valdy
ba reikalauja smarkesnių 
teismiškų bausmių tiem ar
dytojam ir gadintojam; ir 
vidutinis tvarkus pilietis la
bai pritars, kad jie būtų 
baudžiami be pasigailėjimo.

tiniai “jaunikaičiai,” 
skiauterės jiem tiek prasi
kalė, kaip kad tik

Paliktame laiške tas ne
laimingas laimėtojas rašo, 
kad nekenčiąs žmonių nei 
pats savęs.

kelių savaičių kitiem gaidų- pej degina tarnautoju bude- > 
kam, negavusiem to hormo-! les,. išjauž0. kad ir storas

' ąžuolines lentas iš suolų, I 
* nežinia kur, 

nudeda antvožus nuo “sur-

no.
Lyties hormono pasmar- nuiminėja ir 

kinti gaidukai, būdami dar i-------- ---- -
tik penkių dienų amžiaus, sų”> daužo elektros lempas, 
jdu tampėsi kaip gaidžiai, nulupinėja žievę nuo med

žių, laužo gražius krūme
lius, rauna gėlimus augalus, 
prikasa duobių dailiose pie
vaitėse, laužo, daužo įtai
sus išeinamose vietose, už- 
plukdo jas vandeniu, išlau
žia grindimo blokus iš ta

plasnojo sparnais ir giedojo, 
tiesa, dar plonyčiais balse
liais, kaip kanarkų. Sulaukę 
dviejų savaičių, jie, išties
dami kakliukus, raliavo jau 
kaip birbynės. O paprastai 
augantis gaidvs, be lytinių 
priedų, pradeda giedot tik

Kūnas Apmirštas Pir

Ne, Ne Viskas
Žinoma

būsią 
tarp 

dirbi-
meno

■

Nesenai tūlam rašte “Lais
vėj” buvo pasakyta, kad 
astronomų “jau yra išma
tuota beribės dangaus erd
vės. Mokslui viskas žino
ma, viskas suprantama ir 
viskas jau įrodyta tyrais, 
kaip rasos lašai, faktais.”

Išvada: mokslas jau pa
siekė ribas — priėjo savo

Parodoj dalyvaus 62 sve
timos šalys su savo skyriais. 
Sykiu su Jungtinėmis Vals
tijomis ta paroda atstovau
sianti 90 procentų visų že
mės gyventojų. Tai 
draugiškos varžybos 
įvairių tautų—savo 
niais, išradimais ir 
kūriniais.

“Čechoslovakijos pavyzdys 
tai yra įkvėpimas,” sako p. 
Whalen: “Jinai šiuo laiku 
kenčia gal labiau negu bet 
kuri kita šalis, prisidėjusi 
prie parodos; bet jinai vis 
tiek tęsia prisirengimus da
lyvavimui New Yorko pa
saulinėje parodoje.”

Daugelis žmonių didžiuo
jasi sveikata, o silpni ir ne
sveiki dažnai mėgsta kalbėt 
apie savo ligas ir operaci
jas, lyg ir tame būtų gar
bės.

Ir kaip smarkavo tie “už- 
fiksyti” gaidukai, būdami 
dar tik dviejų savaičių! Jie 
puolė kirst, kas tik jiem pa
sitaikė, ir kovojo’kojomis, 
tartum jos jau turėtų pen- i 
tinus-”šporus.” Toks dviejų 
savaičių gaidukas turėjo 
gana stambią, storą skiau
terę ir diktokus pakabučius 
(“bakenbardus”).

Įleidus vyriškių lytinių 
hormonų į kraują vištukėm, 
net jos pradėjo atrodyt ir 
elgtis panašiai kaip gaidu
kai.

Kad nereikėtų dažnai var
gint vištukų leidimais į 
kraują jiem tos lytinės me
džiagos, tai profesorius Ha
milton ėmė kruopeles dirb
tino lytinio hormono, pra
pjovė vištukų odą ir po ja 
užsiuvo šią medžiagą, ir to- 

hormono kruopelė vei
kė net dešimt javaičių.

Gavę lytinio hormono, 
gaidukai tik vienu dalyku 
neatsižymėjo—tai • augimu. 
Jie mažiau augo už kitus 
vištukus, kurie nebuvo ban
domi šia medžiaga. Bet “už-

miau Kaip Smagenys
Pas gydytojus yra priim

tas supratimas, jog žmogus 
i pirmiau praranda sąmonę 
Įsmagenyse, o paskui jau 
pats kūnas netenka jauslu
mo.

Bet kas liečia tulus gy
vius, tai tokį supratimą at
meta North Carolines Uni
versiteto profesorius A. C. 
Cornsweet.

Jis laipsniškai migdė bal
tąsias žiurkes anestetikais, 
kaip kad etheris, cyclopro
pane ir kt. Ir k^is pasirodė? 
Nagi, galva praranda jaus
lumą paskiau negu bet ku
ri kita kūno dalis. Pirmiau
sia “užmiega” uodega, pas
kui kiti pasturgaliniai sąna
riai, ir taip palaipsniui eina 
iki smagenų.

Bet žiurkei prasiblaivant 
nuo apmirimo, tai galva pir
miausiai atgriebia jauslu
mą. t

Tačiau profesorius Corm
sweet dar netvirtina, kad 
taip dedasi ir pas aukštes-

Naujos Kojinės Būsiančios 
Stiprios, “Kaip Plienas”
New York.—DuPont de 

Nemours kompanija prane
ša, kad jinai pradėjo ga- 
mint naują dirbtiną šilką, 
kurį vadina “nylonu.” Šis 
naujos rūšies “rayon” esąs 
labai lankstus ir minkštas, 
bet “stiprus, kaip plienas,” 
sako tos kompanijos vice
prezidentas dr. C. M. A. 
Stine. “Nylon” tiksiąs koji
nėm (pančiakom) ir kitiem 
daiktam, kur buvo vartoja
mas tikrasis šilkas.

Lygint šį naują materijo- 
lą prie plieno, žinoma, yra 
bizniškas perdėjimas. Bet 
kad jis geresnis už senąjį 
dirbtiną šilką “rayoną”, 
apie tai jau buvo pranešimų 
ir iš pašalinių šaltinių, ne 
tik iš pačios kompanijos.

nius gyvius, pav., šunis, ka
tes ir kitus. Na, o kai per
eis arklius ir karves, tai ga
lima būsią patikrint ir jaus
lumo palaipsnį praradimą 
pas žmones. M.

Tai perankstyvus kredita
vimas gamtmokslio tokiu 
laipsniu; tai prilygsta įžei
dimui jo. Gamtmokslis nie
kur ir niekad nėra pareiš
kęs, kad jis jau išmatavo 
beribes dangaus erdves, ar
ba kad jam jau viskas žino
ma. Patsai autoriaus pripa
žinimas erdvės esant beribe 
sumuša jo paties tvirtinimą. 
Juk kaip gi galima išmatuot 
beribį daiktą — daiktą, ku
ris neturi ribų?

Mokslas, tiesa, yra išma
tavęs saulinę sistemą, išaiš- 
kinęš^daugybę josios reiški
nių, bet ir čia jis dar ne 
viską žino. Pavyzdžiui, ko
dėl kai kurių planetų vie
ni mėnuliai skrenda į “tei
singą” direkciją, o kiti į “at
bulą” — kokios jėgos ta
tai tvarko, astronomai to 
dar neišaiškino. Tai tik vie
nas iš daugybės nežinomų 
dalykų saulinė j sistemoj. 
Mokslas dar ne viską žino 
ir apie pačią žemę.

Už saulinės sistemos ribų 
—apie erdvę abelnai—gamt
mokslis žino labai mažai, ir 
jis net nedrįsta tvirtint, kad

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Pakartoja Kalbą, Kurią Sa
kęs 100 Metą Atgal

113 metų amžiaus Benja
minas Kotlowitz sakė žodis 
žodin tą pačią kalbą vienoj 
žydų bažnyčioj, Bronxe, N» 
Y., kurią jis sakė šimtas 
metų atgal, kada buvo dir- 
mavo jamas,—kaip jis da
bar tvirtina, didžiuodama
sis savo atminčia.

Minėdamas 113 metų savo 
amžiaus, dabar jis šoko, 
ypač kai gavo sveikinimus 
nuo prezidento Roosevelto 
ir N. Y. gubernatoriaus 
Lehmano.

Kai kurie jo seniai kaimy
nai pavydį jam tokio ilgo 
amžiaus; o kiti nelabai nori 
tikėt, kad jis būtų jau 113 
metų. Pastarieji prisimena, 
kad Ben. Kotlowitz treji 
metai atgal minėjo 111 me
tų amžiaus sukaktį net du 
kartu—pavasarį ir rudenį. 
Tai dvigubas sukakties mi
nėjimas ir sukėlė pas juos 
abejonę.

Bet Kotlowitz sako: ką 
gi tai reiškia keletas mė
nesių vienon ar antron pu
sėn?

Milžiniškas Laborato- 
rijy Tyrimy Darbas
Įvairios pramonės Ameri

koj palaiko 1,600 laborato
rijų — j ieškot naujų moksli
nių mechaniškų ir cheminių 
pagerinimų bei išradimų. 
Tose laboratorijose dirba 40 
tūkstančių išlavintų žmonių, 
specialistų.

Šiam tyrinėjimų darbui 
vien privačios kompanijos 
per metus išleidžia 300 mi
lionų dolerių.

O kur dar karinių tyrinė; 
j imu valdiškos įstaigos ir 
universitetų mokslinės labo
ratorijos? —G r.

(Mūsų skaitytojai supran
ta, kad kompanijų laborato
rijos darbuojasi tik savam 
bizniui gerint, be minties 
apie darbo žmonių gerovę.)

Middletown, O.— Guber
natorius Davey atsiuntė mi
liciją prieš streikierius pi
ketuojančius Lorillard ta
bako kompanijos fabriką. 
Streikui vadovauja CIO 
unija.

Lenkai Nuteisė Lietuvį už 
Literatūrą ir Radio

nuo
t

i

Vilnius. — Lenkų teismas 
nuteisė lietuviškos skaityk
los vedėją Valentinavičių 
dvejus metus kalėti ir atė
mė šešiem metam teises už\-~ 
davimą ūkininkam skaityt' 
lietuviškų knygų ir klausy
tis Kauno radio.

Katrie Greičiau frunda 
Saulės Spindulių?

Vyrai įdega ultra-violeti 
niais saulės spinduliais 
penktadaliu greičiau ir leng
viau negu moterys.

G e 11 o n p 1 aukės, mėlyn
akės moterys 40 iki 170 pro
centų greičiau nurunda nuo 
saulės negu juodaplaukės- 
juodakės.

Nėščios moterys, nervingi 
asmenys ir tie, kurių kak- 
linės (thyroidines) liaukos 
persmarkiai veikia, taip pat 
greičiau paruduoja nuo sau
lės negu vidutiniai, norma
liai žmonės.
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(Tąsa)
Idant visi, į kurių tik rankas minėtieji plakatai nepapuls, 
suprastų, atspausta buvo trijose kalbose, lenkiškai, lie
tuviškai ir vokiškai—“Dom. Namai. Heim.” “Kodėl mo
kate randą?”'klausė tas cirkuliaras. “Ar negalite turėti 
savo namus? Ar nežinote, jog galite įgyti namus už 
pigiau, negu jūsų randos? Mes jau esame pastatę tūks
tančius ruimų, kuriuos dabar valdo laimingos šeimynos.” 
Toliau gana dailiai aprašinėjo, kaip tai smagu apsive- 
dusiems gyventi nmuose, už kuriuos nieko nereikia 
mokėti.

Jie visi apsėdę klausėsi su atyda, kuomet Ona per
skaitė tąją popierą. Tie namai, pasirodė, turį keturis 
rūmus, apart skiepo, ir tokius galima nupirkti už penkio- 
liką šimtų dolerių stl žeme ir viskuo. Iš tos sumos tik 
tris šimtus reikia išanksto įmokėtį, o kitus galima iš
mokėti po dvyliką dolerių kas mėnuo. Berods, tai vis 
didelės sumos, bet juk jie gyvena Amerikoje, kur žmonės 
apie tokias kalba be baimės. Jie gerai žinojo, kad čia 
reiksią mokėti devynis dolerius mėnesiui tik už porą 
rūmų ant tų pačių lubų ir jų šeimynai, susidedančiai iš 
dvylikos ypatų, reikės būti tenai susigrūdus bent tūlą 
laiką. Jeigu jie mokės randą, gali ją mokėti.visados, bet 
jiems nei kiek geriau nuo to nebus, o čia, jeigu tik 
galėtų sudaryti sumą, reikalaujamą iš pradžių, tai bent 
nors kada toliau ateitų metas, kada jau nereikėtų mo
kėti randos, ir galėtų ramiai gyventi, kol savo gyvastį 
užbaigs.

Jie gerai savo padėtį apsvarstė. Dar buvo šiek tiek 
likę iš tų pinigų, kį teta Elzbieta turėjo, o taip pat dar 
ir pas Jurgį biskelis radosi. Marė turėjo penkiasdešimts 
dolerių, kuriuos visados nešiodavosi įsikišusi pančiakoj, 
o senukas Antanas ir gi turėjo dalį pinigų, gautų už 
šešmargį. Jeigu jie visi sudėtų, kiek turi, į krūvą, tai 
užtektų užmokėti pirmutinę mokestį, o jeigu visi turės 
darbus ir bus užsitikrinę ant toliau, tai su tuomi gal ir 
labai gerai gali išeiti. Žinoma, tai buvo dalykas, už kurio 
nebuvo galima imtis jį apkalbėjus tik paviršutiniai, bet 
reikėjo perkratyti iš padugnių. Iš-kitos gk pusės; jeigu 
jau jie pasiryžo tą pradėti, tai juo greičiau tą įvykdys, 
tuo geriau, nes dabar argi nemoka randos, o gyventi 
prisieina tokiose bjauriose apystovose. Jurgis buvo pri
pratęs prie purvų; nešvarumas mažai įbaugys žmogų, 
gyvenusį su geležinkelio darbininkais, kur blusas buvo 
galima rieškučiomis semti rūme, kuriame jie gulėjo. Bet 
Ona prie tokių dalykų buvo nepripratusi. Jie turi pa
sirūpinti geresnę buvimui vietą ir tai gana veikiai, ištarė 
Jurgis balsu žmogaus, kuris ką tiktai yra uždirbęs do
lerį penkiasdešimts septynis centus į vieną dieną. Jis 
jokiu būdu negalėjo suprasti, kodėl daugelis žmonių, už
dirbdami po tiek, kaip jie, gyvena taip nelemtai toje 
apylinkėje.

Ant rytojaus Marė nuėjo pasimatyti su minėtąją 
“perdėtine” (forelady) dr toji įsakė jai ateiti pradžioje 
kitos savaitės, o galėsianti pradėti mokintis, kaip nuda
žyti blėkines. Taigi Marė ėjo namon linksma, dainuo
dama kokią ten dainelę ir parėjo į pat laiką, kai Ona 
su pamote buvo pasirengusios eiti pasiteirauti kas link 
tų namų. Vakare visos trys išdavė vyrams raport: viskas 
buvo taip, kaip aukščiau paminėtame plakate pagar
sinta, arba taip bent joms agentas sakė. Namai randasi 
apie pusantros angliškos mylios į pietus nuo “jardų,” ir 
buvo labai, puiki proga pigiai juos įgyti. Taip tas ponas 
užtikrino ir pats gyrė. Apart to, jis paaiškino, kad jam 
vistiek esą ar jos pirks ar ne, nes namai ne jo ir asme- 
niai jam nerūpf; jis esąs tik kompanijos agentas, kuri 

-juos pastatė. Tieji namai gi jau esą paskutiniai. Kom
panija stengiasi užbaigti išparduoti ir daugiau tuomi 
neužsiiminės. Todėl, Jeigu kas nori pasinaudoti gera 
proga, lai pasiskubinai Tik jos gerai nežinojo, ar dar 
liko koki namai ar jau ne, nes agentas nusigabeno tiek 
daug žmonių apžiūrėti, o apart to jis ir pats nežinojo, 
gal jau kompanija bus visus pardavusi. Matydamas, kaip 
teta Elzbieta buvo nusiminusi, girdėdama tai, jis, po 
kiek laiko, patarė, j^igu jie iš tikrųjų nori namus pirkti, 
jis nuo savęs ir savo kaštais telefonuos kompanijai, 
įsakydamas palaikyti vienus namus. Pagaliau buvo su
tarta, kad sekantį sekmadienį visi nuvažiuosią namų 
apžiūrėti.

Tai buvo ketvirtadienį. Iki savaitės pabaigos 
Brown’o skerdyklos dirbo daug, kiek fik išgalint, taip, 
kad Jurgis padarė po dolerį septyniasdešimts penkis 
centus per kiekvieną dieną. Jo alga buvo pusvienuolikto 
dolerio savaitei, arba keturiasdešimts penki doleriai 
mėnesiui. Jurgis labai sunkiai suskaitliuodavo, bet Ona 
su tais dalykais apsidirbdavo gana greitai. Taigi ji visos 
šeimynos skaitliavimus ir atlikdavo. Marė su Jonu ketino 
mokėti po šešioliką dolerių kas mėnuo už užlaikymą, o 
senis varėsi, kad ir jis tiek galėsiąs mokėti, kaip greit 
tik'gausiąs darbą. O jis pasitikėjo, jei ne čia, tai kitur, 
darbą vis vien gausiąs. Tai sudarytų devyniasdešimts tris 
dolerius. Apart to, Marė su Jonu mokėtų trečią dalį už 
tuos namus taip, kad Jurgiui prisieitų mokėti tiktai aštuo- 
ni doleriai per mėnesį. Taigi jie dar vis turėtų aštuonias- 
dešimts penkis dolerius mėnesiui, arba, daleiskime, jeigu 
dėdė Antanas ir negaut darbo taip greit, tai dar vis 
būtų apie septyniasdešimts dolerių, o tiek jau turėtų 
užtekti, kad jų šeimyna, susidedanti iš dvylikos asmenų, 
galėtų išmisti.

10-25-38—10

Sekmadienio rytą, visa valanda prieš sutartą laiką, 
visi suaugusieji leidosi namų apžiūrėti. Adresą jie turėjo 
parašytą ant popieros sklypelio ir tąjį retkarčiais kam 
nors parodydavo. Toji inylia ir pusė jiems pasirodė 
esanti labai ilga, bet jie daėjo pėsti, o už pusės valandos, 
ar vėliau, pasirodė ir agentas. Tai bu,vo puikiai ap
sirėdęs vyras ir lengvai galėjo lietuviškai su jais susi
kalbėti. Tas ir gelbėjo jam reikalą su jais atlikti. Jis 
nusivedė juos prie namų, kurių ten buvo ilga eilė, ir 
veik visi vienoki, prastai pastatyti taip, kad toki dalykai, 
kaip architektūra, ten buvo nežinoma. Ona labai nusi
minė, nes namai toli buvo netoki, kaip ant plakato; 
nekalbant jau, kad ne tokiose spalvose, bet ir ne toki 
dideli. Vienok jie buvo naujai nuteplioti ir neblogai 
išrodė. Namai buvo dar visai nauji, taip agentas jiems 
pasakojo, ir jis be paliovos kalbėjo vis išgirdamas taip, 
kad jie jautėsi susimaišę ir neturėjo kada jo klausinėti. 
Iš anksto jie buvo susitarę pasiteirauti apie daugelį 
dalykų, bet kada ląikas atėjo, tai, arba užmiršo, arba 
tiesiog neišdrįso. Kiti namai toje vietoje neišrodė nauji 
ir tik kaikūriuose gyveno žmonės. .Kada jie nedrąsiai 
užsiminė apie tai, agentas paaiškino, jog žmonės, kurie 
nusipirko, veikiai įsikraustys. Daug ko klausinėti, tai 
būtų buvę abejoti, jo žodžiams, m savo gyvenime jeigu 
jiems kada ir prisiėjo kalbėti su ponais, tai visados tą 
darė su pagarba ir nusižeminimu.

Namų skiepas buvo porą pėdų žemiau gatvės pa
viršiaus. Namai gi tik vieno aukšto, ir į juos reikėjo 
dalipti apie 'šešių pėdų laipteliais. Berods, dar pastogėje 
buvo didelis rūmas, turįs po langą galuose. Gatvė priešai 
namus buvo neišgrįsta ir neapšviesta, toliau buvo ma
tyti toki pat menki nameliai, pastatyti ant sąšlavyno, 
kur augo kaikur nunykę žolės. Namų viduje buvo ke
turi, išbaltyti rūmai, .skiepe gi tik grynos sienos ir 
neišgrįsta asla, bet agentas jiems paaiškino, jog visi na
mai taip statomi, kadangi perkantieji, paprastai, mėgs
ta patys pabaigti ir išsitaisyti skiepą taip, kaip jis 
geriau jų reikalams tinka. Pastogė taip pat buvo neiš
taisyta;, ji^ pirmiau buvo pasitikėję, jog reikale galėsią 
viršutinį .rūmą, nusamdyti -kitiems;‘ bet dabar matė jį 
nesant gyvenimui tinkamu, vienok;* ir tai matydami, 
jie neatšalo, nes apsukrusis agentas vis rado: fką nors 
naujo išgirti. Labai dailiai nupasakojo, kiek žmonės 
gauną naudos turėdami savo namus ir per visą laiką 
beveik ir neužsičiaupė. Jis aprodė menkiausią mažmožį, 
kaip spyną duryse ir kitus dalykus, taip pat, kaip 
langai būna pakeliami, paremiami, ir tt. Parodė, kaip 
virtuvėje vanduo “bėga iš krano, o tai buvo dalykas, 
kurio teta Elzbieta nei sapnuoti nesapnavo sulaukti. 
Pamačius tokias įtaisas, kaip toji, jie manė pasirodysią 
nedėkingais, jeigu bandysią ką nors negero išrasti, tai 
gi jie į visus kitus trūkumus užmerkė akis.

Nepaisant to viso, jie buvo kaimo žmonės ir su 
prisirišimu laikėsi, kad taip greit neišleisti savo pini
gus: veltui agentas keletą kartų užsiminė, jog reikią 
pasiskubinti—jie dar pažiūrėsią, jie dar pažiūrėsią, at
sakydavo jam, negalį tikro nieko pasakyti, kol geriau' 
neapgalvosią. Sugrįžo namon, visą tą dieną ir vakarą' 
skaičiavo ir svarstinėjo. Jie tiesiog kankinosi ir neži
nojo, ką tokiu atveju pradėti. O kas aršiausia: negalėjo 
susitaikyti, nes kiekvienas turėjo savo darodinėjimus ir 
kai kuriuos buvo visai sunku pertikrinti. O jeigu ki
tiems pasisekė tąjį į savo pusę patraukti, tai tuo tarpu s 
kitas ką nors prieš išrasdavo. Vieną vakarą, kada visi; 
jau susitaikė ir namai skaitėsi kaip ir nupirkti, užėjo | 
pas juos Šedvilas ir visą dalyką sumaišė. Šedvilui rodėsi, 
jog visai neapsimoką namus pirkti. Jis papasakojo bjau
rių atsitikimų su žmonėmis, kurie kuo ne visiškai tapo 
prapuldyti, įsimaišę į tąsias “pirkite namus” apgavys
tes. Taigi greičiausia bus, kad ir jie tik įklimps ir 
prakiš savo visus pinigus, o apart to, ten be galo su
sidaro išlaidų, kurių iš, anksto negalima numatyti; dar 
kits dalykas, namai gali pasirodyti niekai nuo viršaus 
iki pamato—ką vargšas žmogus tame reikale gali daug 
žinoti? Taip gi pardavėjai apsuks jus darant kontraktą 
—ar daug vargšas žmogus gali apie kontraktus suprasti? 
Ten nieko daugiau, kai tik apiplėšimas, o kad nuo to 
apsisaugoti, geriausia visiškai neužsiimti. Ir mokėti ran
dą? užklausė Jurgis. Na, atsakė tas, tai Tiesa, čia ir gi 
apiplėšimas. Vargšą žmogų visur apiplėšia. Pasikalbėjus 
apie pusę valandos, jiems rodėsi, jog tapo išgelbėti nuo 
prapulties, bet, kaip greit Šedvilas išėjo namon, Jonas, 
kuris buvo nedidelio ūgio, bet aštrus, priminė jiems, 
jog Šedvilas reiškia pesimistines mjntis dėlto, kad jam 
pačiam einasi prastai biznis valgomųjų daiktų krautuvėj. 

^Tas, be abejojimo, ir vėl davė pradžią judinti iš naujo 
namų pirkimo klausimą!

(Bus daugiau)

So. Boston, Mass.
RADIO

Šeštadienio, Nov. 5, radio 
programa per stotį WORL 
8:00 iki 8:30 vai. ryte bus se
kanti :

1— Ona Baltrus, dainininkė 
ir smuikininkė iš South Bosto
no.

2— Kalbės p. S. Paltanavi
čienė iš So. Bostono apie 
“Septynius Senovės Stebuk
lus.”

3— Radio kontesto klausi
mų atsakymai. ,

SekmadienioJ Nov. 6-to ra
dio programa per stotį WORL 
9:30 vai. ryte bus sekanti:

1— Modernistics orkestrą iš 
Cambridge, Mass.

2— Ona Mineikiūtė, daini
ninkė iš Montello.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Meksika Sugrąžino Atgal 
Pabėgėlius nuo Naziy

Mexico City. — Meksikos 
valdžia įsakė atgal važiuot 
Vokietijon 21-nam žydui, 
kurie buvo atplaukę j ieškot 
Meksikoj prieglaudos. 6 iš 
grąžinamų jau buvo bausti 
nazių koncentracijos sto
vyklose.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn,-^. Y. 

168 GRAND STREET
• Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178

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.

NE, NE VISKAS ŽINOMA
(Tąsa nuo 3-čio puslapio)

kada nors erdvė bus išma
tuota, jos ribos pasiekta. 
Apie visatos pradžią, pabai
gą ir ribas žmogaus protas 
sąvokos neturi. *-Jam - tatai 
“aišku” ne'kaip “rasos/la
šai,” bet kaip nepermafoma 
migla. ‘ i > J

i

j' '

Kad kiek plačiau per rak
to skylutę pažvelgt į “beri
bę” erdvę, mokslininkai ga
minasi 200 colių teleskopą. 
Taip, jie rengiasi plačiau 
žvilgtert pėr rakto skylutę, 
bet anaiptol nesitiki išma
tuot erdvę, sužinot viską.

Kad gamtmokslio įrody
mai šventraštį sumušė, apie 
tai ginčytis netenka. S.V.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

j mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
. Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

bet ne su ispaniškos kilmės

Meksiką priims tik labai ir nevedę. Jie turės priža- 
mažą skaičių pabėgėlių iš dėt apsivest su indijonėmis, 
kitų šalių, ir tik tokius, ku 
rie bus jai tikrai naudingi | meksikietėmis

Rūkykite Dvigubai-Švelnius

I) v i g u b a i apsaugotas 
dviem užvalkčiais 
Cellophane. VIRŠUTI
NIS užvalktis atsidaro 
APAČIOJE pakelio.

NOTARY PUBLIC ' Tel; Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS '

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

• • •

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

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
Jonas Skritulskis I Antanas Penkevičius 

Prezidentas | Sales Manager

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

gilia praktika lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

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

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

miežių salyklos, Europiškų apynių. Stiprus ir skanus.

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

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

k Penkevičiui bravaro antrašu: M l

The Cremo Brewing Co!, Inc.
Belden Street New Britain, Conn.
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Polish Corridor and 
not known whether 
has been reached as 
eventual end but it

songs in a torchlight proces- 
Young Nazis demonstrated 

the Governor’s office and in 
of the German Consulate.
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TWICE A WEEKThe Big Sit-Down
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

FRIDAYEDUCATION-STORIES

Threat to Lithuania Sharpens
As Nazis Prepare in Memel
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up?

I can’t.

We also wish to take this oppor
tunity in welcoming our new red
headed member.

The Chattering Parrots.

..'EAST
PRUSSIA?

f (GERMANY)'

too bad. Where 
4 billion bucks? 
He’s against the 

doesn’t like to 
to collecting,

going -you Alien

will you? 
four thou- 

seventeen
Electric,

where ouV 
disappeared all

Company
Banker) Say,
What do you

alto has been 
intermission ?
reason ?
certain male

Three Male 
(Or Two Males and one 

Worker

a big cash
letters: “4 

a false

the 
gun).
Help! Say, boss, 

you if you don’t

This is the third in a series of 
short skits that can be used by 
amateur dramatic groups to explain 
the principles involved in the com
ing elections. Often a snappy skit 
can do more to clarify the necessity 
of voting progressive than long 
hours of discussion.

pay taxes—he’s 
not paying.

Worker: Well, 
used to the new 
to tax him and

Election Playlet, 
tors, 
male: if necessary, The 
be a girl).

Banker is sitting on 
box, marked in large 
Billion Dollars”. He has 
face (mask) and false belly, and 
looks like J. P. Morgan. He is 
guarded by a bristling gunman with 
a machine gun dummy. Working
man saunters up.

Worker (to Banker): Say. buddy, 
move over and give me a seat, will 
you ?

(Banker glares and nods to the 
'gunman, who prods the

with the machine gun). ,
Gunman: Move on. get a move

on. No loitering around here.
Worker: What’s the big idea? 

It's a free country, isn't it ?
Gunman: It’s free if you’ve got 

money. Don’t you know who that 
is? (pointing at Banker).

Worker (Looking over Banker): 
He looks kinda dumb who is he?

Gunman (whispering): That’s the 
Big Shot—J. P.

Worker: Ah, go on! »If that’s J. 
I’., the Big Banker, what’s he do
ing here, sitting down in the street? 
Hasn’t he got a home?

Gunman: You poor boob, he’s on 
a sit-down strike.

Worker:
all that dough!
Why don’t

Gunman:
I work for

Worker:
Police. Phew! (to 
boss, I need a job. 
say?

Banker: No jobs.
down strike.

Worker: What’s 
with all that dough?

Banker: I don’t, like
Deal.

Worker: That’s 
did you get that

Gunman: Shh!
New Deal because

used

A sit-down
He must 

you lock him 
Lock him up! 
him.
So you're the 

Phew!

FOTOkF

man a new deal, didn’t we?
Gunman: You better stop talking 

that way, or you’ll hurt his feelings.
Banker (glancing at some pa

pers): Say—it’s lucky you came 
around. Your name’s Jones, isn’t it? 
Well, you didn’t pay your last elec
tric light bill; you’re behind on the 
installment on your ice box; I’ve 
got your gas bill here too, for $2.87, 
and you’re two months behind on 
your rent. Come on—pay up, or 
else—(points at the Gunman who 
steps up and prods the Worker 
with the machine

Worker: Help! 
how can I pay 
give me a job?

Gunman: Sshhh! Don’t you un
derstand? He’s on ,a sit-down strike. 
No jobs. (

Worker: Do youXown the gas com
pany? And the electric company? 
And the house, too? You ought to 
have plenty of jobs with all those 
companies.

Banker: That’s nothing. I 
the whole shebang—railroads, 
autos, factories, mills. What I 
goes. I’m on a sit-down against 
New Deal. No jobs.

Gunman: Get 
Agitator!

Worker: What 
Agitator? Who 
—me or Kim?

Gunman (pointing gun): He docs! 
This is his democracy, not yours!

Worker: I voted, for the New 
DeaL .Where do you come off, sit
ting on 4 Billion Dollars!

Banker: .Well, profits 
(Glancing at papers), 
suckers are using 10% 
tricity every year, good times 
bad. But I’ve passed out the word 
—no new equipment! I’ll teach you 
to vote for the New Deal! That 4 
Billion Bucks is going to stay right 
here. Say —(calling to 
Tell Consolidated Edison to lay off 
another 
Let’s 
sand 
months, 
and Tel 
Gas--Oh 
Gunman) 
add up 
many millions I’ve laid off since the 
New Deal come out for the people. 
I’m on a Sit-down!

Gunman (to Worker): Figures al
ways did make him dizzy.

Banker (to Worker): And 
get going before I tell him. to 
This is my busy day! Oh! 
ing to Gunman) Tell them to raise 
the price of electricity a couple of 
cents, too. ' I need another billion 
to feel comfortable. (Pointing to 
his seat)

(Gunman leaves)
Worker: That’s a lot of baloney. 

You loosen up and get going, or 
I’ll vote in some real taxes on you, 
and get some real Congressmen in 
there to back up the New Deal! 
We’re not going to let you and your 
kind starve us into submission. We 
will pry him loose! There he goes!

Chicago League to Start 
Basketball Tourney

CHICAGO, Ill.—-The LDS Basket
ball League in the Windy City is 
blowing away the dust as it pre
pares for another tournament. John
ny Petritus, Sports Director, in
forms us that six teams have al
ready accepted invitations to par
ticipate in the games this year.

The six teams which have accept
ed to play include three LDS teams, 
Sparks, Monarchs and Redwings. 
The Hammond "Sleepyheads” and 
the Argo "Metros”, two IWO teams, 
have entered, as well as the Wolves

Two teams which competed in last 
year’s tourney will not have entries. 
The Brighton Orioles and the Rosc- 
LanDerS claim inability to organ
ize teams as the .reason for their 
withdrawal from competition. De
cember 1st has been chosen as the 
tentative opening date of the Lea
gue’s games.

Grade Allen s Pix On 
Tour for China Aid

thousand men,
see—that, makes
fired the past

With Western
and Tel, and Consolidated
Gosh! (Hands paper to 
Tell the bookkeeper to 

the figures and see how

NEW YORK.—The exhibition h<?ld 
here at the Julien Levy Gallery of 
paintings by Gracie Allen of radio 
and "lost brother'’ fame, will be 
toured in the principal cities of the 
country for the benefit of, medical 
and civilian aid to the Chinese peo
ple. The funds raised by the ex
hibitions are turned over to the 
China Aid Council which adminis
ters them through the Chinese Red 
Cross.

Dr. Robert Lim, Director of the 
Medical Relief Commission of the 
Chinese Red Cross, wrote recently 
to the China Aid Council:

“Were it not for the manifesta
tion of such sincere practical sym
pathy from our American and other 
foreign friends, I do not know how 
we would have 
means to begin 
task before us. 
is doing great, 
to know we are 
ly alone as we
our country is fighting for the cause 
of world peace and democracy. If 
we fail, Japan will be so greatly 
encouraged that she will no doubt 
proceed to menace the rest of the 
world. However we are not con
templating failure for we intend 
to carry on until the time when 
Japan herself must fail”.

the courage or the 
meeting the great 
Your organization 

work. Itz is good 
not fighting entirp- 
arc convinced that

(The Worker pushes the Banker 
off his seat/, and up pops a big 
Jack-in-the-box with a big sign: 
"VOTE THE C. P.” (or A. 
etc.) "FOR JOBS, PEACE, 
RITY AND DEMOCRACY”.

Worker 
the only 
Down!

Up to about 1800 in England and 
France, dogs had to work around 
the house. They were forced to run 
for two or three hours at a time 
in a treadmill-like cage, turning the 
meat while it roasted.

SECU-

That’s(pointing to sign): 
answer to the Big Sit

his advance information as to 
Chamberlain and Daladier will 

from an astrologer who notes 
favorable conjunction of the 

We are waiting

FINIS

ENGLISH PART

PUBLISHED EVERY
TUESDAY AND

Hartford Highlites -and 
News of the Chorus

Believe it or not, an article from 
Hartford! Although it is not the 
best, it will do. This is a challenge 
to the other Hartford, writers, if you 
could do better we would be glad 
to have you try. The Laisve Cho
rus as a whole is doing very good, 
but cooperation is needed from 
every member. With the operetta 
near at hand, members are urged to 
attend practices regularly and not 
to run out during intermission.

This and That:
We wonder 

bound hero has 
sudden ?

What, certain 
ning out during 
there be a good

Why does a
glaring at the orchestra with .that 
certain something in his eye? We 
are sure that, it couldn’t be love. 
Can it be that he has acquired a 
taste for good music?

What has happened to our once 
popular bass?

It seems as though a certain so
prano and bass have been doing the 
town together lately . . . What cer
tain soprano sings so loud that you 
can’t hear her?

IL seems that we are very fortu-1 
nate to have a versatile person. Is.i 
there anything that you -can’t do?

What certain soprano has taken a 
vacation lately and has just decid
ed to come back?

Recently our youngest tenor had 
a birthday. He received a gift, from' 
(wo of our youngest sopranos. 
Which will bo the lucky girl? Some 
fellows get all of the breaks .. . We 
would like to know the cause of I he 
change in our once silent member 
of the orchestra?

It is very important 
Bangos Chorus member 
tend this coming rehearsal, Friday, 
November 4 at 8 p; m. I am sure 
the chorus teacher will be present. 
After chorus rehearsal we will have 
a short meeting concerning our fu
ture activity.

Hoping to see you all.
Bangos Chorus Vicc-Pres.

K. Krūtis.

that 
should at-

Fifty comets continuously circle 
the planet Jupiter.

Why Does Germany Want 
To Seize Memel?

Fascists Demonstrate 
Against Lithuanian 

State in Memel

HERE IT IS! AN ALL 
LITH-AMERICAN 

STAR TEAM!
Lithuanians are in every field of 

sport and in*the ranks of

The Memel Territory, 
an area of 1,099 square 
miles with a large Ger
man population, was 
taken from Germany by 

of Versailles 
World xWai 
over to Li- . 
1923. The/ 

surrounding/- 
a valuable

O'
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MEMEL
LITHUANIA ,

KAUNAS, Lithuania.—This week 
brought further alarm to the Li
thuanian Government as more than 
10,000 Memel (Klaipeda) residents, 
many wearing uniforms similar to 
those of the Nazis, marched through 
the streets of Memel singing Ger
man 
sion. 
near 
front

goods coming!
Niemen River!

the Treaty 
after the 
and turned 
thuania in 
city and 
territory 
port for 
down the
from Lithuania, the Vil-*^~^~= 
na Area and northern Poland. 
Corridor (extreme left of map) to Germany Hitler has promised 
Poland Lithuania and trading rights in Memel.
importance of Memel must not be overlooked for Hitler would 
be able to send troops through Lithuania and Latvia to at
tack Leningrad in case of war with the Soviet Union.

SECOND WEEK OF LYS FOOTBALL CONTEST 
ON IN FULL SWING: MAIL ENTRIES NOW!

The second lap of the L. Y. S. Football Contest is now going 
down the stretch as contestants fly by neck to neck to win the 
coveted football and ring tickets. Last week’s winner will re
ceive two tickets today, but all those who failed to pick 8 win
ners out of 10 games will haveS
another chance now.
your pencils, have a postcard 
ready and place a big check by 
the team you think will win.

Be calm and cool about it, if 
you haven’t mailed in the list 
which was published Tuesday 
you have the chance again to
day—but hurry! Entries must 
be in by 11:30 Saturday 
morning. The post date must 
not be later than 11:30 a. m. 
Nov. 5. Winners will be an
nounced in the November 8 
issue of the LY£r. Only one to 
a contestant!

NOV. 5th and 6th 

College Games 
Fordham—St. Mary’s 

Manhattan—No. Carolina
Colgate—Syracuse
Penn.—Michigan

Pitt.—Carnegie Tech 
Navy—Notre Dame 
Ohio State—Purdue

Feeling ran high in this Lithua
nian port as indications continually 
pointed to the fact that Lithuania’s 
days were being numbered by Hit
ler and Polish fascists.

Intensive propaganda by fascists 
have spread the so-called doctrines 
of National Socialism ti^ almost 
the entire German population is 
seething with unrest as rumors of 
Nazi occupation fly back and forth.

Recent negotiations between Pp- 
land and Germany have used Lith- 
uania as the pawn in the game for 
control of the 
Danzig. It is 
any agreement 
to Lithuania’s 
is obvious that the recent fascist- 
created disturbances in Memel are 
leading to some pretext whereby 
Germany and Poland can intervene 
and partition Lithuania.

The threat to Lithuanian indepen
dence is far greater than usually 

I considered/ The elections to be held 
.next month may decide the fate of 
! this small nation if the government 
does not take steps to quell the 
fascist-instigated riots.

Germany Establishes 
New Espionage Style 
To Curb Opposition

EYES OF THE WORLD ONCE AGAIN CENTER ON LITHUANIA

Pro pames
(Chicago Cards—N. Y. Giants 
B’klyn Dodgers—Philadelphia 

Cleveland Rams—Detroit
Green Bay—Chicago Bears 

Washington—Pittsburgh
I Mail coupon or copy to Con
test Editor, LYS, 427 Lorimer 
Street, Brooklyn, DO IT NOW! 

i IJemember, three prizes this 
time.

the

• Hitler, so the New York Times 
tells us, has been seeing stars late
ly. Yes, the truth is finally out— 
he doesn’t see pink elephants and 
hear voices but he most certainly 
gets 
how 
act 
the
stars and planets.
for the time when Mars is no long
er in view and Venus is in the as
cendent. Maybe then will we find 
Adolph reading the future in the 
palms of the trees on St. Helena 
Island . ..

• Matt Sholomskas is 
Vilnis English Section 
place of Bunni Sovetski.
glad, however, to note that 
in the Wind” will be continued un
der the joint care of readers and 
correspondents. A hearty invitation 
to submit items has been extended 
to us in the East. Thanks, we 
will. ..

•The Lithuanian University Club 
of Chicago has started something 
with a play on Lithuanian history 
and tradition that will be present
ed Dec. 5th. It appears that Broo
klyn considers the idea a good one 
for the LMS Theatre Committee is 
beginning to work on a Cavalcade 
of Lithuania that would be appro
priate for February 16th, Lithuanian 
Independence Day ...

• Our Football Contest is going 
into its second week and the re
sponse has justified its introduction. 
Credit must go to Tommy Yermal 
for his help in building up the sports 
angle of the L. Y. S....

•Boake Arthur, the author of the 
“Catalyst” popular psychology series, 
is promising a bombshell article for 
November 22nd. Because that is 
our birthday we are expectantly 
awaiting a present in the form of 
a long interesting and controversial 
correspondence...

• Dame Rumor reliably informs us 
that Mr. and Mrs. Walter Incas are 
infanticipating. The Blessed Day is 
expected sometime in April. Con
grats! Let’s hope it’s a writer!

•H. G. Wells’ “War of the 
Worlds” made New Jersey’s hair 
stand on its head. Here’s hoping 
Clifford Odets’ “Rocket to the 
Moon” has something to make 
Broadway sit up and take notice...

the new,.
editor in __ ___ ... __  ___  __ _  ___

We are' able and famous. Football, too, has 
Straws ' its Lithuanian' young men who are 

scrimmaging their way to 
dear old a'lma mater.

So why not an All-Lith-American 
football team of grid stars? Ah, 
why not? No sooner said than 

done. Below is a All-American Lith 
team as compiled by Tom Yermal: 

£.______
L. E. Johnny Wysocki (All-Amer.) 

—Villanova. '•
L. T. Joe Beinor (All-Amer.) 

North Dakota.
L. G. Joe Drulis (East. All Stars) 

—Temple.
ny White—Catholic U.
Wayne Ambrose—Catholic

c. Joi
R. G.

R. T.
R. E.
Q- B.
L. H.
R. H.
F. B.

This

Marty Petroskas—Fordham. 
Frank Stulgaitis—Columbia. 
Al Matsoukas—Brooklyn C.
Bill Tranavich—Rutgers.
Art Radvilas- Columbia.

Wysocki—Manhattan.

U.

Ed

Uncle Sam is now the 
landlord in the world, with 
a million "distressed” home 
on his rent list, and with
5,000 of them behind in their pay
ments of interest and principal to
taling $75,000,000.

is 
team! How 
in their lists? 
twenty-five 
grid stars 
will soon 
work on 
them in.

our All-Lith-American 
about readers sending 

There arc about 
other Lith-American

and a list of these names 
be published. Meanwhile, 
your selections and send 
The best of Lith-Ameri

can talent should be listed 
group.

View of Vilna Į

the most

fame for

OS

1

» MMK

Gen. Stasys Dirmantas

in the

biggest 
nearly 

owners 
nearly

Early this year Polish troops massed on the 
Lithuanian border to end once and for all the 
semi-state-of-war that existed between the two 
nations ever since Vilna was seized by Poland. 
Lithuania was forced to accept the Polish ulti
matum or face invasion. The Lithuanian gov
ernment capitulated to Polish pressures but it 

- now can be seen that fascist aggression is 
never satisfied. Hitler lias opened a campaign

for the annexation of Meine! and the cession 

of Lithuania to Poland. Thus another threat 

lias arisen to Lithuanian independence but un

fortunately the Lithuanian government has fol. 

lowed a policy of concessions which will final

ly lead to the destruction of the nation. Key 
figure in case of hostilities will be Gen. Stasys 
Dirinantas, minister of defence.

THE KISS
Dear little girl with 

your dark dreaming

(I wonder at what 
unseen beauty they look— 
to have that hint of sweet

Surprise)
And your red red lips— 

filled with knowledge of 
Paradise and love’s own

Bliss
Darling—I’d not be
Afraid to die-——if you 

were there with cool lips 
----- and I felt again your 
last sweet

Kiss
—Donald Kirkpatrick.

HOLLYWOOD PROWL! 
BEWARE THE PEACO

Hollywood is trying out 
form of burglar alarm. It’s 
cock!

a 
a

new 
pea-

to getMary Carlisle, was advised 
a peacock when her watchdog died. 
She did and she now reports:

"Peacocks are the most nervous 
of all domesticated birds. They take 
alarm — and sound it — especially 
during the night. Anyone who has 
ever heard a peoc4ck scream knows 
that a single blast by one of these 
birds will 
prowler, 
everybody 
the run.”

scare off any burglar or 
That screamc will bring 
in the neighborhood on

"Blockwart”, who is a 
to supervise the 
his block. The 
cooperates with 
from whom he

Nazi 
peo- 
Ges- 

the 
gets

certain amount of 
disposal for

officers are 
in two or 
and spend

enter

most- 
three 
large

the
the

Gestapo are 
Registry of-

BERLIN. — While formerly 
Secret State Police (Gestapo) 
lied heavily on voluntary informa
tion from enthusiastic National So
cialists, the Gestapo can no longer 
depend on voluntary' informers, 
since their enthusiasm, because of 
time and events, has worn o ’ . .... 
Gestapo : no./ oblig ‘ 
its methods.

The Acai.I Press Service .eporth 
on the new methods adopted by 
the German Secret State,,/Police:

Officers, who are provocateurs and 
spies, are sent to live-in apartment 
houses. The Berlin Gestapo is 
known to have a special detach
ment of several thousand of such 
officers who are called, by people 
in the know: "The Iron Reserve”. 
Their function is known only to 
the
commissioned 
pie living in 
tapo officer 
"Blockwart”,
his information. He then carries 
out small investigations of his own. 
He also has a 
firearms at his 
gency use.

These Gestapo
ly unmarried, live 
room apartments, 
sums of money.

The officers of 
frequent callers at
fices in Berlin, where every citizen 
is required to register as soon as he 
moves into an apartment. The 
material obtained from these Regis
try offices is the foundation for the 
work of the Secret State Police. It 
is the Gestapo’s task to find out 
which families are "politically sus
picious”.

Officials of the Registry offices 
told our correspondent that about 
two-thirds of the inhabitants of 
their respective districts are under 
“political suspicion”.

The Gestapo gives particular at
tention to visitors from other cities 
and even more vigilence to visitors 
from foreign countries. When such 
a visitor arrives, the Registrars have 
to record his name and address. 
Special orders from the Gestapo 
immediately go to the “Blockwart”. 
This "Blockwart” has to spy on the 
visitor as unobtrusively as possible, 

<and send in reports on all such 
cases.

The dogs of North American In-, 
dians in the days of Chirstopher 
Columbus resembled wolves. Ort the 
western prairies of the hemisphere, 
however, the dogs were more like 

coyotes.

The . telephone company is ex
perimenting with a plan to install 
a device to your telephone which 
will play chimes instead of ringing however, the dogs were more like 
a bell.
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Kai kurie Western Upion ir Postal Telegraph kompanijų darbininkai--vaikai, 
išnešioja telegramas,—kurių algtos, dėka Algų ir Darbo Valandų Nusta

tymo Aktui, pakilo nuo $7 iki $11 savaitei.

pracitoj valstijos kongreso 
sesijoj atmetė.

Svarbiausieji republikonų 
palaikytojai townsendieciai 
nori balsuotojams įkalbėti, 
kad republikonai įves Town
send planą. Tai yra sapnas, 
daugiau nieko. Nereikės re- 
publikonams tų baikų. Tuščias 
prižadas, niekuom neparem
tas. 1

Visų lietuvių ir visų darbi
ninkų visos pastangos turi būti 
sukuoptos, kad sumušti šiuose 
rinkimuose atžagareivį Salton- 
stall ir visą republikonų tikie
tą, jei norime, kad Naujosios 
Dalybos laimėjimai su mumis 
pasiliktų. Z.

AUKOS
Šios aukos buvo^ prisiųstos 

Lietuvių Kom. Gynimui Ispani
jos Demokratijos, iš Girardvil
le, Pa. Aukos yra nuo seka
mų:

J. Dambauskas . . . . 25c.
J. Kariavičius.......... 25c.
J. Šeris......................... 50c.

M, Naudžiūnas .... 25c
P. Krizinauskas .... 25

PmSBURGHO IR APIEŲNKES ŽINIOS
C. I; O. Unijos ir Rinkimai i
Nepaprasta energija Com

mittee for Industrial Organi
zation (C. L O.) Pennsylvani- 
joje metasi į darbą šiuose po
litiniuose rinkimuose. Iš orga-

Clevelando Kronika Boston, Mass. Viso ....................... $1.50

MILŽINIŠKAS NEW DEAL 
• MITINGAS

Nedėliojo, 6 d. lapkričio, di
džiulėj Miesto Auditorijoj Dar
bo Nepartinė Lyga rengia mil
žinišką “New Deal” mitingą. 
Ši masinė demonstracija išva
karėse rinkimu bus paskutinė 
mobilizacija progresyviu jėgų 
už išrinkimą pažangiu kandi
datu j Ohio valstijos ir šalies 
valdvietes. Mitingas prasidės 
lygiai 2 valandą po pietą. Ne
žiūrint, kaip didelė yra Miesto 
Auditorija, vistiek verta pribū
ti pusvalandžiu anksčiau, kitaip 
sėdynių nebus atsilankiusiem.

Mūsų Žymūs Šalies-Valstijos 
Kalbėtojai

Be kandidatu, Charles’ Sa
wyer ir Bulkley, žada būti žy
mūs asmenys iš šalies valdžios 
atstovybės Washing-tone šiame 
mitinge, Harold Ickes arba So
licitor Jackson. Be siu plačiu 
šalies plotu svarbių vyrų, Roo- 
sevelto šalininkų, bus visa eilė 
įvairių valstijos kandidatų ir 
abiejų unijų bei Darbo Nepar
tinės Lygos darbuotojų.

Šioji masinė sueiga yra Ohio 
valstijai be galo svarbi. Nuo 
šios demonstracijos priklausys 
progreso pusės laimėjimas 
šiuose rinkimuose prieš reakci
jos mašiną, kurią suka Repub- 
likonų Partija, aliejuojama su
sikompromitavusio gub. Da
vey.

Reakcinės Jiegos Desperacijoj

Paskutinėmis dienomis pa
aiškėjo “nauja” gub. Davey 
šunystė. Kuomet jis prakišo 
nominacijose, tai slapta užvedė 
derybas su juodojo kandidato 
Brickerio komitetu pervesti sa
vo politinę mašiną republikonų 
tikieto naudai. Dokumentai ro-

SO. BOSTON, MASS.
Komunistų Pozicija Rinkimuo

se ir Tarptautinėj Politikoj
Nepaprasta proga So. Boston 

lietuviams susipažinti su komu
nistų nusistatymu svarbiausiais 
dienos klausimais. Tai bus iš
dėstyta šį sekmadienį, lapkričio 
6 d., 3 vai. po pietų, Komunistų 
Partijos ruošiamam parengime. 
Kalbės tik iš Europos sugrįžęs 
partijos sekretorius drg. Earl 
Browder. Jis kalbės temoje 
“Municho Pardavystė ir kas 
buvo daroma už scenos?” 0 
profesorius Hicks lukštens bė
gančias sociales ir ekonomines i 
problemas šviesoje Amerikos 
tradicijų.

Gi komunistų kandidatas į 
valstijos gubernatorius drg. 
Hood aiškins prasmę ir reikš
mę šių rinkimų.

/ Bet parengime publika turės 
\ Progą išgirst ir meno progra

mą ir pamatyti gražų sovietinį 
ę^judį “Lenin in October.” 

Kviečiame lietuvius skaitliu- 
gai dalyvauti. Įžanga tokia: re-Į 
zervuoti tikietai nuo 55 centų 
iki $1 .10. Abelnas įėjimas tik-1 
tai 25 centai. Rep. |

Į do, jog gub. Davey sutiko dirb- 
|ti republikonų naudai, jei šie, 
| laimėję gubernatoriaus . rinki
mus, paliks 30% jo politines 
mašinos žmonių valstijos poli
tiniuose darbuose. Todėl Davey 
su Brickeriu dirba 30-70 su
tartimi.

Užduokim Juodiesiems Smūgi

Darbo masės abiejų unijų, 
ADF ir CIO nariai, profesiona
lai, smulkūs biznieriai ir far- 
meriai jungia savo jiegas užda
viniui smūgio juodajai gengei 
iš gub. Ddvey, Brickerio-Tafto 
kompanijos. Tai juodajai sai
kai be galo skaudu, kad “New 
Deal” padėjo plieno darbinin
kams laimėti prieš Republic^ 
Steel Co. Jie' griežia dantį 
prieš prez. Rooseveltą ir kitus 
Washington© žmones. Todė] pa
žangiosios spaudos skaitytojai 
visi būkime ir kitus raginkime 
būti nedėlios, lapkričio 6, mi- 

j tinge, 1 :30 po pietų, Miesto
Auditorijoj.
Pažangiųjų Kandidatų Sura

šąs, Kuri Užgyrė Darbo
Nepartinė Lyga

For Governor 
CHARLES SAWYER, Dem.
For U. S. Senator 
ROBERT J. BULKLEY, Dem.

For Lieutenant-Governor 
James 'Metzenbaum (D)

i For Congressman-at-large 
Į Stephen M. Young, Dem. 
■John McSweeney, Dem.

| For Congress
201 h Dist.—Martin L. Sweeney (D) 
21st Dist. Robert Grosser (D) 
22nd Dist.—Anthony M. Fleger (D)

Secretary of State 
William J. Kennedy (D)

State Treasurer 
Clarence Knisely (D)
Attorney General 
Herbert S. Duffy (D)

State Representative 
Martin E. Blum (R) 
Mat. J. Coughlin (D) 
Joseph R. Duffy (D) 
Harry J. Dworkin (D) 
Chester K. Gillespie (R) 
William Hudlett (D) 
Ix)dy Huml (D) 
Margaret A. Mahoney (D) 
Patrick F. Monahan (D) 
Michael P. O’Brien (D) 
Joseph J. Ogrin (D) 
Joseph Petro (D) 
Stephen A. Zona (D)
State Senator
Leo M. Aschermann (R) 
William Boyd (D) 
Frank S. Day (D) 
Tom L. Gallagher (D) 
John S. Gilbert (R)

Judges, Common Pleas 
DAVID RALPH HERTZ

Term 1-4-39 
DONALD F. LYBARGER

'form 1-3-39

County Auditor 
John A. Zangerle.

Pilietis.

Mass. Valstijos Rinkimai
Šiemet valstijos rinkimais 

lietuviai yra rimtai susido
mėję ir, taip sakant, suorgani
zavo savo rūšies platų lietu
viu bendra frontą, rėmimui 
kandidatūros į gubernatorius 
demokrato James M. Curley. 
Nors iniciatyva šio bendro 
fronto buvo individualė, bet ji 
rado derlingą dirvą Lietuvių 
Piliečių Kliubuose, kurių Mass, 
valstijoj yra gana daug ir 
skaitlingi nariais. Kliubuose, 
kaip žinia, priklauso skirtingų 
sriovių žmonės ir šis pasisuki
mas link praktiškos ameriko
niškos politikos ir ’subendrini- 
mas politinės krypties rinkimų 
laiku žymiai atsilieps ant mū
sų lietuviuose •* įsigyvenusios 
ideologines politikos, vėliaus.

Dabar kas links kandidatų : 
Komunistai ir klasiniai sąmo
ningi darbininkai, suprantama, 
balsuos už savo kandidatą į 
gubernatorius, Otis A. Hood. 
Bet tuo pačiu laiku komunis
tai ragina lietuvius darbinin
kus, .kurie nebalsuoja už ko
munistų tikietą, balsuoti už 
James M. Curley, ir va kodėl: 
Nors mes žinome, kad buržu
aziniai politikieriai kaip vie
nos, taip kitos partijos nėra 
liuosi nuo fantastiškų prižadų 
ir pasipinigavimo, kame yra 
kalti ne tiek patys kanadida- 
tai, kiek pati kapitalistinė sy- 
stema, bet svarbu tas, kad. J. 
M. Curley ilgos tarnybos, skir
tinguose urėduose, rekordas 
yra labai palankus darbinin
kams. Jis yra rėmėjas Naujo
sios Dalybos, o su tuom ir pla
tesnių darbininkams teisių, tai 
yra: organizuotis ir kolekty
viai su darbdaviais derėtis dėl 
sau geresnių sąlygų. O tas 
darbo žmonėms labai daug 
reiškia, ir va todėl jis yra re
miamas Amerikos Darbo Fe
deracijos, C. I. O., Darbinin
kų Nepartinės Lygos ir dau
gelio lietuvių. Tai yra ^ma
tiniai teziai, kodėl darbinin
kai remia Curlėy kandidatūrą. 
Suprantama, kas nori jieškoti 
priekabių, gali jų rasti, nes 
Curley nėra tuo aniuolu iš 
dangaus, be grieko.

Mes čia taipgi turime lietu
vių, taip vadinamų “Job See- 
kcr’ių,” kuriems bendri lie
tuvių reikalai neapeina ir jya 
jie laižosi prie republikonųjir 
veblena už juos, dėl didesnio 
savęs paniekinimo. Bet tai £ik 
lašas jūroje. .Republikonas uL. 
Staltonstall yra pats mėlyp- 
kraujis milionierius ir, supran
tama, atstovas stambaus ka
pitalo ir kaipo iš tokio, darbi
ninkai nieko gero tikėtis ne
gali, nes kas darbininkams ge
rai, tas kapitalistams negerai 
ir tam abejonių būti negali. 
Jau tik patyrimas, žinojimas 
ir pati logika nusako, kad 
darbininkai yra biedni todėl, 
kad turčiai yra turtingi. Sal- 
tonstall valstijos legislatures 
tarnybos rekordas yra beveik 
ištisai priešdarbininkiškas, ir 
tą, ką jis žada darbininkams 
dabar, rinkimų laiku, pats $u 
republikonų atstovų didžiūnai

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

nizacijos raštinės šiame mies
te tapo išsiuntinėtas laiškas ir 
programa , visiems unijų loka- 
lams, kuriame nurodoma, ką 
darbininkai ir unijos turi da
ryti, idant užtikrinus, lapkri
čio 8 dieną išrinkimą Naujo
sios Dalybos ^demokratinių 
kandidatų.

, Lokalams . laišką pasirašo 
Philip Murray ir David Mc
Donald. Jame sakoma, kad 
C.I.O. unijos puikiai pasidar
bavo per demokratų partijos 
nominacijas, kai jos rėmė 
kandidatūrą mainierių unijas 
iždininko Kennedy į guberna
torius. Tiesa, jis nebuvo nomi
nuotas, tačiau unijos parodė, 
kad jos yra milžiniška spėka 
politikoje. Laiškas toliau ragi
na visais būdais remti Labor’s 
Non-Partisan Lygą, kaipo go
riausi darbininkų politinį įran
kį.

Siūloma greito veikimo pro
grama susideda iš penkių 
punktų ir skamba sekamai:

1. Kiekviena unija ir kiek
vienas lokalas turi tuojau pa
skirti arba išrinkti specialę

rinkimų dienos komisiją.
2. Tuojau aplankyti kiek

vieną užsiregistravusį balsuo
toją ir paraginti lapkričio 8 
dieną balsuoti už Naujosios 
Dalybos demokratinius kandi
datus.

3. Parūpinti transportaciją 
seneliams ir šiaip nepajėgian
tiems nueiti į balsavimo vietą 
lapkričio 8 dieną.

4. Atspaudinti ir plačiausiai 
paskleisti specialius nurody
mus balsuotojams, už ką ir 
kodėl jie turi balsuoti.

5. Diena iš dienos lankyti 
smulkiuosius biznierius ir pro
fesionalus, raginant juos bal
suoti už demokratinius kandi
datus.

Programoje toliau ragina
ma organizuoti specialius mo
terų komitetus, kurių pareiga 
bus varyti agitaciją tarpe mo
terų piliečių už demokratinius 
kandidatus.

Laiško autoriai ragina uni
jas ir narius nenuilstančiai 
darbuotis iki lapkričio 8 die
nos, nes “Naujoji Dalyba turi 
laimėti, reakcinės spėkos netu
ri būti leistos pasigrobti val
džios kontrolę.” Toliau jie sa
ko: “Jeigu jūs atliksite savo 
pareigas, tai Naujoji Dalyba 
ir darbininkų judėjimas ne
svyruojančiai maršuos pirmyn

po šių rinkimų.”
Šiuose rinkimuose labai ge

rai laikosi Pennsylvanijos ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijos. Jos irgi remia Nau
josios Dalybos Kandidatus. 
Aną dieną per radio kalbėjo 
Pittsburgh o Central Labor 
Union prezidentas Leo Aber
nathy. Jis pasmerkė Republi- 
konų Partijos reakcionierius, 
priešus Naujosios Dalybos ir 
šaukė visus darbininkus bal
suoti už demokratinius kan
didatus.

Abernathy išvadino repub
likonų kandidatą poną James 
dideliu melagium. Mat, James 
dabai* užsigina, kad jis sakęs, 
jog reikia visus 1937 metais 
išleistus įstatymus sudeginti. 
Dalykas tame, kad dauguma 
tų įstatymų buvo naudingi 
darbininkams. Abernathy pa
darė citatą iš Philadelphijos 
laikraščio “Inquirer” už kovo 
26 dieną, kur buvo paduota 
citata iš pono James prakal
bos. Toje prakalboje James 
ištiesų sakė, kad tuos įstaty
mus reikėtų sudeginti ant lau
žo. Tuomi jis pasmerkė vals
tijos seimelį, kurio dauguma 
buvo Naujosios Dalybos šali
ninkai, taip pat gubernato
rių Earlę.

Koresp.

“Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytoju

Dienraščio "Laisvės" Didysis
KONCERTAS

Jau visai arti, laikas tuojau įsigyti įžangos tikietus.

Koncertas Bus 13
Labor Lyceum Salėje

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

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

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

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

pferažaa-Novembeir
949 Willoughby Ave., Brooklyn

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

•
ĮŽANGA KONCERTUI

50c, 75c ir $1.00

Po Koncerto Bus Šokiair

Vien tik šokiam. įžanga 40c.

Prašome nesivėlinti, nes 
Koncertas prasidės paskirtu 
laiku.

, Agota Kenstavičienė, Sopranas
Šiame “Laisvės”- Koncerte dalyvauja garsi lietuvių dainininkė iš Chicagos, Agota Kenstavi čienė. 

Chicagoje, apart koncertų, ji dainuojaper radio iš stoties WGES ir dalyvauja amerikoniškoje scenoje.

IŠTISAS ‘LAISVĖS” KONCERTO PROGRAMAS
Kenstavičienė žymi dainininkė iš Chicagos, Ilk, 

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

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

Adelė Mickevičiūtė, Mezzo-Sopranas iš Provi
dence, R. I. Garsi Naujosios Anglijos lietuvių dai
nininkė. Į

Birutė Indruliutė, smuikininko iš Scranton, Pa. 
Pirmi) kartu saVo talentu teiks malonumo skaitlin
gai lietuvių publikai Brooklyne.

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

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

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

Ukrainų Stygų Orkestras duos gražių kavalkų iš 
liaudies da*inų, 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.

g..®..®..®.*•**•>>•*<• •©•••••••«•»«>*

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



*

Penktadien., Lapky. 1|93$

Laisvoji Sakykla
Tos Pačios Bėdos •

ką pašto ženklu nusi>

atrodo kitaip. Man 
kad niekas kitas, kai

ten 
d ar 
pui-

Gal kam atrodo, kad Balti- 
morėj viskas, kai sviestu pa
tepta; viskas gerai, viskas ra
mu, rodos, kad čia viskas kuo- 
puikiausia? Bet ištikrųjų taip 
nėra, kaip atrodo, čia tokios 
pat bėdos, kai ir kitur; bedar
bė, vargai, kentėjimai, deja
vimai ir skurdas. Bet kitų ko
lonijų draugai apie Balti mo
res vargus nieko nežino, ne
girdi, nemato. Kodėl ? Todėl, 
kad Baltimorės koresponden
tai nieko nerašo. Kodėl jie ne
rašo? Gal viršlaikius dirba? 
Gal dar nuo atostogų nesugrį
žo? O gal nubiednėjo, kad ne
turi už 
pirkti ?

Man 
atrodo,
tik apsileidimas. Pasigirti yra 
kam, o padaryti nėr kam. 
Yra draugų, kurie pasidi
džiuodami sako r “Esu jau'20 
metų ‘Laisvės’ koresponden
tu. ” Bet kur tokio kores
pondento korespondencijos ? 
Nėra, nesimato.

Turiu pasakyti, kad d. Bim
ba Krisluose “Laisvės” nume- 
meryje 254-am pataikė į cie- 
lių, kur jis sakė: “Kas dau
giau susilaukia iš draugų kri
tikos? Ogi korespondentai. 
Mat, jie visiems negali 
ti...” Toliau d. Bimba 
pat rašė: “Kritikuoti ir 
bartis kiekvienas iš mūsų
kiai mokame ir galime, bet vi
sai kas kita, kai prisieina pa
tiems pasirodyti su darbais.”

Čia d. Bimbos buvo pasa
kyta labai daug teisybės. Bet 
jeigu patys korespondentai 
save pateisindami ar apginda
mi taip parašytų, tai “Laisvė” 
tokios kritikos netalpintų.

Kartą pastebėjau Krisluose 
pasakyta: “...Mes norime, 
kad būtų ožka soti ir kopūs
tas čielas...” Taip niekados 
nebuvo ir nebus. Kas vienam 
atrodo gerai, tai kitam atro
do netaip jau gerai.

Matome iš gyvenimo. Ang
lijos ir Francijos* ponai taipo
gi manė, kad ožką prisotins 
ir kopūstą nevisai sudarkys, 
bet kitaip pasirodė, šiandien 
jau matome, kad ožka per
daug apsiėdė, o kopūsto tik 
stiebukas pasiliko. (Čia turiu 
mintyje Čechoslovakijos liku
čius.)

O kita priežastis yra gal ir 
ta, kad Baltimorės korespon
dentai neturi noro ir patrau
kimo " korespondencijas raši
nėti. Girdėjau, tūli nusiskun
džia, kad “Laisvei” būk tai 
ne viskas patinką, ką jie pa
rašo. O yra ir taip, kad tie, 
kurie nerašo arba mažai rašo, 
kritikuoja tuos, kurie daugiau 
rašo. Pavyzdžiui paimsime 
kad ir d. K. M. Kada jis pa
rašė ALDLD klausime disku
sijas, kuomet buvo “Laisvė
je” talpinama tokios diskusi
jos, tūliems draugams nepati
ko jo straipsnis. Jie pradėjo 
d. K. M. kritikuoti ir kitaip 
atakuoti. Tuomet minėtas 
draugas susirinkime papra-
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25c. (258-259)

pra-

9
K.

VARPO KEPTUVE
Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'’ Savo Draugams

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

kurios 
Vaka. 
K. K.

tinimui, sugrąžinkite šiame susirin
kime! — Komisija. (250-260)

PHILADELPHIA, PA.
i Lietuvių Literatūros Draugijos 10 
kp. susirinkimas įvyks 7 d. lapkr., 
8 vai. vak., Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Kviečiame, visus na-, 
.Ųus dalyvauti, atsiveskite- ir naujų 
narių. Galėsite, ats’;',iti knygą “Ūką-, 
nos”. Taipgi bus r daugiau svarbių’ 
dalykų aptarti. — Kp. Sekr.

(259-260)

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

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, lapkr. 7 d., Lietuvių 
Taut. Namo Kambariuose, 7 v. v. 
Visi nariai, kurie ateis, gaus naują 
knygą “Ūkanos,” tai svarbi ir puiki 
knyga, kurią parašė Mikas Rasoda. 
Atsiveskite ir naujų narių. — Ši
maitis. (258-260)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkr. 6 d., 2:30 vai. po 
pietų, 15-17 Ann St., Harrisone. 
Prašome draugų dalyvauti, nes turi
me tris svarbias komisijas, 
išduos raportus Card Party, 
rienės ir Koncerto. — Sekr.

(259-260)

svarbių dalykų apsvarstymui, 
užsilikusių taip ir naujų. Bū- 
laiku.—Komitetas. (259-260)

SCRANTON, PA.
šeštadienį, 5 d. lapkr. įvyks 

kalbos, Lietuvių Svet., 132 W. Mar
ket St. Pradžia lygiai 7:30 vai. vak. 
Kalbės drg. D. M. Šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y. Lietuviai kviečiame 
išgirsti kodėl po Austrijos ir Če- 
choslbvakijos yra pavojus Lietuvai. 
Tą viską sužinosite atėję į prakal
bas. — Komisija. (258-259)

NEWARK, N. J.
Lietuvių Draugijų Sąryšio susirin

kimas įvyks pirmadienį, lapkr. 7 d. 
po num. .180 New York Ave. Pra
džia 8 vai. vak. Visų Draugijų at
stovai prašomi dalyvauti, nes turime 
daug 
kaip 
kime

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkr. 6 d., 2:30 p. p., 
Lietuvių Kliube, 4th ir Upland gatv. 
Visi nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime, gausite naują knygą "Ūka
nos.” — Sekr. P. Dudonienė.

(259-260)

rlkOnfšką veikalą “Walting For Lef- kiui. Iš New Britain bus Radio Sto- 
t¥.iA~BM$šytas Clifford Odet, taip ties geriausi dainininkai. Kviečiame 
naj<r turėsime gerais žinomą kalbėto- visus skaitlingai dalyvauti. Galėsite 
4ą\;Užang^ 25c. Prašome visų skait- linksmai pasišokti prie geros orkes- 

tros.—Rengėjai.—įžanga: Iš anksto 
perkant 35c, prie durų 40c.

(258-260)

SCRANTON, PA. 
Paskaita ir Vakarienė

Rengia Literatūros Draugija, 
kp., sekmadienį, 6 d. lapkr. Pradžia
2 vai. p. p. Paskaita: “Povilas Vi
šinskis, 30 Metų Atgal,” referuos 
St. Jasilionis iš Binghamton, N. Y. 
Po paskaitos mūsų gaspadinės turės 
kugelio vakarienę. Bus ir šokiai. 
Įžanga tik 35c. Kas tik myli gamtą,

"Daily nori išgirsti įdomią paskaitą, atsi- 
ų^OijkčrioĮ’ kampanijos štampas pla- lankykite sekmadienį. —Pranešėjas.

.........  ' ' (258-259)

partijos k a n d i d a t u o ja į klastingai naudoja Roošė-

NE KOMEDIJA

H

bos: kurį ir kokį savo kūno

skelbė trijų dienų visuotiną I R'ioj: tuomi parodo savo ga-

Elizabeth, N. J

BALIUS ĮVYKS

E

nuro-
para-

nj, lapkr. 5 d., po num. 562 
iSt., bus gera orkestrą 
Kvie 
ti.

3

vauti. (259-260)

Šį Šeštadienį

L. D. P. Kliubo Salėje 
408 COURT STREET 

ELIZABETH, N. J.

feuS GERA MUZIKA
Galėsite Smagiai Pasišokti

ĮLapk. 5 Noy

NEWARK. N. J.šė tų draugų, kad 
dytų, kas buvo negerai 
syta,' ptftj aš!Atšauksiu. . . ” 
Jis pareiškė,,, Bęt.. vjętoj, kad 
įrodžius, kas buvo negerai pa
rašyta, iš visų kampų pradė
jo uiti ant draugo. Tuomet 
draugas, matydamas, kad nie
kas rš-’ to ’ beišeina',; numojęs 
ranka iš susirinkimo, .išėjo. Ai
tai organizacijai sveika toki 
įvykiai ? žinoma, kad ne.

Skaitydamas “Laisvę”, daug 
kartą;pastebėjau, kur buvo po 
korespondencijomis prierašas 
nuo redakcijos, prašant, kad 
korespdndehtai* įlėrašinėtų il
gų korespondencijų, nes, gir
di, ne visi skaitytojai myli jas 
skaitytį. / Tąs >tiesa. jĘet kas 
kaltas tame, jeigu korespon
dentas parašo dvi ar tris ko
respondencijas ir- jas vienam 
konverte pasiunčia, kad su-Į 
taupinus pašto ženklelį, na, o, 
redakcija, patalpina tas ko
respondencijas į vieną MLais- 
vės” numerį, arba net po; vie-

Paimkim ‘‘Laisvę” už spa
liu 10, 1J)38 ;nV Ten randame 
dvi mano korespondencijas 
vienam numeryje. Paimkim 
“Laisvę” spaliu 12 dienos. 
Ten rasime dviejų korespon
dentų dvi skirtingas korespon
dencijas po vienu -antgalviu. 
Tai kas čia dabar kaltas, ko
respondentai, ar koresponden- 7 I I cijų redaktorius? • ’

Aš jau kelis kartįis prašiau 
redakcijos, kad nętalpintų 
dviejų korespondencijų viena
me numeryje. Bet mano pra
šymas iki šiolei nieko negel
bėjo. Todėl dar kartą siunčitM 
pastabą “Laisvės” korespon
dencijų redaktoriui. V-s.

Jungtinių y aisti jų senato
rius. Prezidentas atsiuntė 
laišką, kuriame protestuo
ja, kad republikonai taip

velto vardą.
Prez. Roosevęįtąs vijūosi^ 

džiai remia guįe^įii|t;oiįįūūfc 
Earle kandidatūr^' į'ščii^fą.

(Tąsa iš 2-ro puslp.) 
tą vietą ir naujam karui 
pi;ieš Sovietų Sąjungą Eu
ropa išvalė naujus laukus; 
preliminarinį prisirengimą 
padarė. Tai gelbėiįųiasis pa* 
saulinio kapitalizmo nuo tų 
pavojaus, kur žmonės teigiu 
g&lį gyventi be kapitalistų.!•

Derybos su žudynėmis
’Dabar eina tarp. Čechoslo-:

Kitaip sakant, nebuvo tra
gedijos!: Ubui U ;rJ ...IJL

Galima buvo pavadinti’ 
komedi j a 1 Klaipėdos1 ' sukili-^ 
mą, nes jį surengė Lietuvos 
valdžia., bendrai rsu * ;Fi?anci« 
j os valdžios, atstovybę,,, ku
ri iki to laiko valdė J^lajpę? 
dą, Tas sukilimas turėjo būt, 
prieš pačią Francijos atsto
vybę..-Jimod ui y.

Komedija, ar ne? Bet tai

— --------8 kp. rengia balių, šeštadic.' 
E. Ferry, 
šokiams.' 

iecįl&'hiię visus skaitlingai dalyvau-1 
—:‘Kdm. . (259-260) 1

PHILADELPHIA, PA.
; Ateinantį Sekmadienį, 6 d., visi 
“Laivės” bankieto garsinimų rinkė
jai, suneškit visus garsinimus, nes 
būš paskutinė diena, turime siųsti į 
spaudą, h iTie, kurie paėmė

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 6-6191

vakijos ir Vengrijos dery-j'.politika. Taiįšventinimas 
bos: kūrį ir kokį savo kūno' naujos valdžios ŪAujaiftie 
šmotą pirmoji^šųtiks leisti ‘ krašte. Ffahčūzai 'Klaipė-

Penktadienį, lapkr. 4 d. Komu
nistų Partija rengia apvaikščiojimą 

j 21 m. Sovietų Sąjungos gyvavimo. 
Įvyks Lawrence Street Svetainėje, 
netoli Park St. Pradžia 8:15 v. v. 
Kalbės vienas iš geriausių kalbėto- 

ijų, Robert Minor, kuris nesenai su
grįžo iš Ispanijos. Taipgi dainuos 
Laisvės Choras ii' skambins Laisvės 
Stygų Orkestrą po vad. V. Visoc
kio. Kviečiame visus lietuvius daly
vauti. Įžanga 25c. — Komitetas.

(258-259)antrajai atsikirsti' ir. nau
doti, kaip savo. Štai ką apie 
tas derybas..^praneša iš 
Pragos,, garsus"' “United. 
Pr|šs ŠfSbo Rąš-yt.ojąs” Reyr 
nold Packard 'spalių d.:

J t ’v

■ “Pragos ^vyriausybė parov
4 ' ‘ ‘ ‘ i 100

tapo užmušfą' ir 
tarp 30& ir 500 areštuota 
suirutėse Rusini j oįjė ’ '■ ( 
thenią) tuo? tarpų, kai Če- 
choslovakija; ir Vengrija ve
da derybas, kad išsprendus 
suverebįinjfy. tajjųfe^ričiai” 
(t. y., kuri- valsfyb ė į Valdys 
ta sritį).

Vengriją® A^elVi^T^ro- 
i-isLii iš y'Už^rūmiųA šaūdo 
ki kvien^rĄė^^^l^ąlC)- 
vnkijos

Lenkaf. lygiai 
kuomet?įjo jų' 
Čechoslovakija 
iškasto Tešeno 
bas. Jie šaudė, 
chus.

Taip daro visados galin-

( Pragos vyriausybe i 
ydė, kad daugiau, kaip 
I asmenų tapo užmuši

Arabų Generalis Streikas 
Palestinoj per 3 Dienas
Jeruzalė. — Arabai dar

bininkai ir biznieriai pa-

streiką Palestinoj. Jis ga
lioja visame krašte, apart 
Haifos miesto.

Streikuoja prieš Angliją 
ir žydus, bet ypač prieš 
Anglų valdžios patvarkymą, 
kad kiekvienas automobilis 
privalo turėt valdišką lei
dimą ir kiekvienas vyriškis 
automobilio vairuotojas dar 
turėt savo fotografiją prie 
leidimo.

Kai ir pasibaigs arabų 
trijų dienų visuotinas strei
kas, bet arabai autorhobilių 
vairuotojai ir toliau strei
kuos.

Roosevelto Protestas Prieš 
Pa. Republikonu Klastas 
Philadelphia, Pa. — Re

publikonai melagingai pa
skleidė gandus, būk prezi
dentas Rooseveltas taipgi 
“nelabai pritariąs” Pennsyl- 
vanijos gubernatoriui Earle, 
gana pažangiam žmogui, 
kuris dabar nuo demokratu

taip darė, 
derybos 
apie iš 

naujas 
daužė

su 
jos 
ri- 
če-

lybę, įtikina valdinį, kad jis 
turi jo klausyti, nusilenkti. 
Taip darė Lietuvos tauti
ninkų valdžia po savo maiš
to, kuomet nuvertė legalę 
demokratinę valdžią: ji su
šaudė keturis darbininkus 
komunistus, kurie prieš bur- 
žujinę valdžią aktualiai nie
ko nebuvo padarę. Tuomi 
tie liet, fašistai pasirodė, 
kad, ve, mes valdžia!

Taip Menšikovo tarnaitė 
Katarina parodė savo galę: 
kuomet sugrįžo iš Petro I 
miegamojo kambario, kuni
gaikščiui Menšikovui rėžė į 
snukį. Tai tarnaitė! Tad 
Menšikovas pradėjo jos ran
kas bučiuoti; caro dvarinin
kai, gal per rakto skylutę 
tat pamatę, subėgo į vidų, 
kaip avių pulkas ir tūpčio
ja prieš Katrę: ji jau ne 
tarnaitė, ji jų ponia. Tar
naitė būtų nedrįsus kirsti 
plaštaka ponui į veidą.

Čia tai gali būt komedija, 
nes nebuvo užmušėjystės.

dą galėjo valdyt dėl to, kad 
“laimėtas” pasaulinis karas 
jų valdžią taip. pąsyęntino 
prieš pralaimėjusią Vokieti
ją. Kuomet lenkai užsima
nė Vilhiauš, frarieūžai, Len
kijos globėjai, jiems atida
vė jį. Ir tada “sukilo” Že
ligovskis. Fraųcūzai lietu
viams kareiviams įsakė nie
ko nedaryti, nešokt prieš 
užpuolikus. Prancūzai pas
kui pasigerino ir lietu
viams: atidavė jiems Klai
pėdą. Bet turėjo “Klaipė
dos . sukilimą” padaryti. 
Tuomi įšventino Lietuvos 
valdžią Klaipėdoj. Jeigu 
džentelmanišku, ramiu bū
du francūzai buvę perdavę 
Klaipėdą Lietuvai, tai Vo
kietija, man rodos, būtų jau 
senai ją atsiėmus iš Lietu
vos. Bet tas sukilimas pa
šventino Lietuvos valdžią 
Klaipėdoj, įtvirtino ją tenai. 
Tą “šventumą”, Tiesa, dilino 
ir dilino vokiečiai naciai, 
bet iki šiol vis dar neišdili- 
no. Dabar, kada Čechoslo- 
vakijos tragedija—ne kome
dija—baigiama, prasideda 
Lietuvos tragedija: patys 
lietuviai fašistai ir kiti bur
žujai ir buržujukai, užsuko 
užpakalį į rytus ir, lyg pa
gal komandą, pilnu pryša- 
kiniu plozu atsigręžė stačiai 
į vakarus, nes ten jiems pa
tinkama galybė, ir " ten 
pradeda kišti savo galvas su 
visu likusiu klaipėdiniu ir 
kauniniu valdomuoju šven
tumu. Jie jau pradėjo išsi- 
žadėt ir lietuviško valdišku- 
mo, ir Lietuvos nepriklau
somybės ir... savo laisvės.

Visa, kas išrodo kartais 
lyg valdiška komedija, susi
veda į didelį klasinio valdiš- 
kumo principą: spėka yra 
teisė—might is right.

J. Baltrušaitis.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro Nariams

Visi choristai būtinai nepamirški
te ateiti j Bangos, Choro pamokas 
šį penktadienį, lapkr. 4 d., 8 v. v. 
Šį kartą choro mokytoja būtinai da
lyvaus. Labai svarbu, kad visi daly- 
vautumėt,' nes turėsime svarbų pasi
kalbėjimą choro reikalais po prakti
kų. Tuomlaikinis Choro Sekr. 
Krūtis.

WILKES-BARRE, PA.
Jūs ir jūsų draugai esate kviečia

mi dalyvauti apvaikščiojime 21 m. 
Sovietų Sąjungos Gyvavimo. įvyks 
sekmadienį, 6 d. lapkr. Vakarienė 6 
vai. vak. Crystal Ballroom, 325 E. i 
Market St. Bus Bankietas, Masinis ■ 
Susirinkimas ir gražus programas. I 
Mother Bloor dalyvaus kaipo vieš- I 
nia-kalbėtoja. įžanga 50c. Be vaka
rienės

HARTFORD, CONN.
Laisvės Stygų Orkestrą rengia 

pirmą Broadcast po vad. V. Visoc
kio. įvyks lapkr. 6 d., Lyric Hali, 
593 Park St. Pradžia 2 vai. p. p. 
Programą išpildys čia gimę jaunuo
liai. Bus sulošta juokingi veikalėliai, 
bus duetų, oktetų, solistų ir šokikų, 
taip pat turėsime ir smuiko solų. 
Laisvės Stygų Org. išsimokinus gra
žių muzikališkų kavalkų pritariant 
dainavimu. Taipgi dalyvaus ir Lais
vės Choras vadovaujant V. Visoc-
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“Laisvės” Vajininky |

Balius
Į šis balius yra rengiamasi 
(naudai “Laisvės” vajininkų,[ 
J padengimui važinėjimo kas-Į 
Į tų. Visi “Laisvės” skaity-’ 
Į tojai, visi širdingi jos rėmė-[ 
•jai yra prašomi dalyvauti? 
• šiame baliuje ir padėti 
Į “Laisvės” platintojams.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

Literatūros Draugijos 84 kp. ir 
Amerikos Lietuvių Kongreso Pater- 
sono Skyrius bendrai rengia prakal
bas šį sekmadienį, 6 lapkričio, 3 v. 
po pietų, Bakanausko Svetainėj, 62 
Lafayette St.

Pirmu kartu Patersone kalbės 
Jonas Gasiunas, “Tiesos” redakto
rius, apie pasaulinę padėtį ir mažų
jų tautų likimą, o ypatingai apie 
Lietuvos nepriklausomybės išlaiky
mą. Įžanga nemokamai.

MAHANOY CITY, PA.
Sekmadienį, lapkr. 6 d., įvyks So

vietų Sąjungos 21 m. gyvavimo ap- 
vaikščiojimas. Pradžia 8 vai. vak., 
Norkaus Svetainėje. Bus gera pro
grama: suloš plačiai žinoma ame-

Chinijos lyderio Čiang-Kai-šeko žmona dirba ligoninėj slaugės darbą;* ji.gydo sužeistuosius.

ą

f

R ’
IPradžia 7:30 vai. vakareiJ r
j ĮŽANGA 25c ASMENIUI Į
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Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Sumrper Avė., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8
Nėra valandų sekmadieniais jy

A

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

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

1

v <

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 SOUTH 5th STREET ♦ .
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

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

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

K
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Penktadien., Lapkr. 4, 1938

N ovv W ko 2i nios
Vladeck Iškilmingai

Palaidotas
Cacchione Kalbės lietuvių Į Surado Nužudytųjų 

Komunistų Suruoštame
Mitinge Šį Vakarą Kaulus Skiepe

New Yorko Miesto Ta
na rys, pereitą trečia- 
iškilmingai palaidotas

B. 
bietis 
rybos 
dienį
Mt. Carmel kapinėse, Brookly- 
ne. Kūnas buvo pašarvotas 
žydų laikraščio “Forward” į 
Auditorijoj, 175 E. Broadway,

Laidotuvės buvo be religi
nių ceremonijų. Išlydint, cho
ras padainavo porą dainų. Pa

Lietuvių Komunistų Kuopa 
i jau turėjo Liet. Pil. Kliubo sa- J 
j lėj prakalbas pereitą antra
dienį, kur aiškinta, dėlko pilie
čiai turėtų balsuoti už Am- ■ 
terį į kongresmanus, taipgi už į

I darbiečius ir kitus progresy
vius kandidatus. Tačiau 
dalyvavo tiį^litfthviai.

Kad supažindinti ir 
tautų darbo žmones su komu-j kulkų.

Trečiadienį policija išardė 
• cementines grindis skiepe, 217 
i E. 6th St., N. Y., jieškant ko
kių nors žymių-įrodymų Friedo 

j nužudymo, apie kurį liudijo 
j ketiŲ’i nužiūrėti ir suimti 
; minalistai.

v. j Skiepe 
cia j tuvas ir 

stovinčio 
kitų j aukštyje,

kri-

šau- 
apie 

galvos

rasta mašininis 
vienoj sienoj, 

žmogaus
rasta 15 skylių nuo 

Manoma, kad ten ne
lydėtas su procesija Essex ir nistų programa ir kandidatu, vienas pagrobtų baigė dienas 
Houston gatvėmis, Second Lietuvių 
Avenue iki I 1th St. ir Avenue, sykiu su 
A. Procesijos priešakyje mar- kalbas atvirame ore. Jos bus! degintas 

se-jšį penktadienį, lapkričio 4-tą, Plains pirklys Fried.
prie apynaujus cemento 

Extension ir Have- grindyse, rasta kaulų, 
Brooklyne. įmanoma, esą žmonių
kalbės Peter V. Į Tuojau pašaukta 
puikus kalbėtojas! egzaminierius.

šavo majoras LaGuardia, 
natorius Robert E. Wagner, 
kontrolierius McGoldrick ir 
Miesto Tarybos nariai. Gub. 
Lehmanas, pamaršavęs kelis 
blokus, vėliau nusiskubino į 
politinį mitingą, kur jis turėjo 
sakyt prakalbas .

Komunistų Kuopa, ir suspirgėjo tame pačiame 
kuopa, rengia pra-i pečiuje, kuriame, sakoma, su- 

1 ’ 1 > pasiturįs White 
Atkėlus 

blokus 
kurie, 

kaulai, 
medikalis 

O ant medi- 
kurislnių grindų toj vietoj, kur, spė-

vai. vakaro,lygiai 8 
Grand St. 
meyer St., 

Mitinge 
Cacchione,
ir komunistų veikėjas, 
pats beveik buvo išrinktas įijama, aukos būdavo nudeda- 

Aprokuojama pro c e s i j o j1 Miesto Tarybą pereito rudens mos, rasta kraujo dėmės, bet
rinkimuose. Jisai dabar ener- kol kas neištirta, ar ten žmo- 
gingai darbuojasi už išrinkimą gaus kraujas. x—
Amterio į kongresmanus.

Lietuviai kviečiami dalyvau- 
kapinių palydė- ti, išgirsti d. Cacchione ir pa

dėti komunistams padaryti šį 
prakalbas sakė mitingą sėkmingu.

Liet. Kom. Kuopa.

būt apie pusė i 
kapinių palydė- ■

' maršavus apie 30,000, o žiū
rėtojų tirštai apgyventos East 
Sides gatvėse, languose ir ant 
stogų galėję 
miliono. Ant 
jo 900.

Šermenyse
majoras LaGuardia, gub. 
Leh manas, Miesto Tarybos 
pirmininkas Morris, garmen- ■ 
tiečių unijos viršininkas Du-, 
binskis ir keletas kitų unijinio 
judėjimo ir žydų organizaci-į 
jų viršininkų, 
vo New Yo 
Isaacs, Brooklyno prezidentas 
Ingersoll, civilės tarnybos ko- 
misionierius Kern, unijų vir
šininkai Hillman, McNulty, 

į Woll, Bellanca ir eilė kitų.
Radio stoties WNYC‘garsia

kalbis perdavinėjo šermenų 
prakalbas miniai susirinkusių 
parke priešais “Forward” bil- 
dingą.

Miesto Tarybon Vladeckas 
buvo išrinktas pereitą rudenį, 
Amerikos Darbo Partijos ti- 
kietu. Taryboj jis buvo iš
rinktas darbiečių ir progre
syvių bloko lyderiu-vadu.

Amterio Radio Prakalba
Israel Amteris, komunistų 

pgi dalyva-' kandidatas į kongresmanus, 
prezidentas• kalbės per radio šį sekmadie

nį, lapkričio 6, nuo 3:30 iki 
3:45. Jo> prakalba bus per- 

ryšiais po visą

“Pigus Pasigarsinimas”

Michael Collucci, 20 m., pa
sikorė ant ievos kalėjime, ka
da jam pasakė, jog jis ten tu
rės būti dar 1 mėnesį po išbu
vimo 2 laukiant teismo.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

duodama NBC 
valstiją.

New Yorke 
stoties WEAF. 
te jo kalbą
WSYR, Rochesteryj—WHAM,

Buffa-

jisai kalbės iš 
Syracuse mies- 
perduos stotis

Schenectady — WGY, 
lo—WBEN.

Unijų Viršininkas 
Lehmana

uz

NewAllan S. Haywood,
Yorko Industrinių Unijų Tary
bos prezidentas, išsiuntinėjo 
visiems CIO unijų vadams

Pereito mėnesio 19-tą New | New Yorko valstijoj paragini- 
1 _ ’ ” ■ “Sun” tilpo imtis smarkiai pasidarbuoti už

išrinkimą į gubernatorius Leh- 
mano ir visų Amerikos Darbo 
Partijos kandidatų. Savo pa
reiškime jisai sako:

“Darbininkų priešai renkasi 
paskutinės savaitės vajui, kad 
rinkimuose paremt Dewey ir

York o laikraštyje “Sun 
paveikslas dviejų Grand Cen
tral stoties raudonkepurių, 
įteikiančių Dewey kampanijai 
$195, kurie neva buvę surink
ti tarp raudonkepurių stoties 
darbininkų.

Dabar tų darbininkų unijos 
prezidentas John Lee pareiš
kia, kad darbininkai neautori
zavo tokios kolektos ir niekas 
jos nedarė: kad darbininkai 
aukštai gerbia Lehmana ir lin
ki, xkad jis būtų išrinktas. Jis 
sako, kad ta neva raudonke
purių auka yra “aiškiai poli
tinis, pigus pasigarsinimo trik- 
sas.”

Gaisras Išgąsdino
Nakčia eksplodavus alieji

niu! pečiukui virtuvėj, 343— 
3rd St., 50 žmonių, daugelis 
naktiniuose drabužiuose, išbė
go gatvėn ne tik iš to, bet 
ir iš gretimų bildingu, kada 
jie prisipildė dūmais. Padary
ta medžiaginiu nuostolių.
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tus.
“CIO Valstijinė Taryba už- 

gyrė gubernatorių Lehmaną, 
Wagnerj, Poletti, Mead ir vi
su kitus Amerikos Darbo Par
tijos kandidatus.

“Aš atsišaukiu j visus atsto
vus unijų ir jų narius susivie- 
nyt ir darbuotis nenuilstančiai 
iki galo, kad gub. Lehmanas 
ir kiti Amerikos Darbo Parti
jos kandidatai laimėtų ir kad 
darbininkų kovos už žmonių 
geresnį būvį galėtų eit tolyn.“

Judžiai iš Lietuvos

Betty Maringo, 8 m., 104 
Classon Avenue, tapo mirti
nai užgauta troko prie savo 
namų. Mašinos vairuotojas, 
Henry Rogg, 543 Manhattan 
Avė., sulaikytas.

Šeštad., Lapkričio (Nov.) 5
7:30 vai. vakaro

Liet. Amer. Piliečių Kliube
bus rodomi judami paveiks

lai iš Lietuvos

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ke
tvirtadienį, lapkr. 3 d., “Laisvės” 
Svet., 419 Lorimer St., pradžia 7:30 
v. v. Prašome visų skaitlingai daly
vauti, nes turėsime daug svarbių 
dalykų aptarti. Prie progos / nepa
mirškite ir duokles užsimokėti. — 
C. Reinis, Prot. Sekr. (257-258)

'* Rodys Broliai Motuzai

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio vyro dirbti 

prie pečių (fireman) Turkiškoj Pir
tyj. Kreipkitės: 29 Morrell St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas: Ever
green 8-1090. (258-260)

Vietą surast valdžios detek
tyvams padėjo vienas iš pa
grobtųjų, Norman Miller, ku
ris buvo paleistas gyvu po 
sumokėjimo už jį $13,000 iš
pirkimo pinigų. Jis tame skie
pe, užrištomis akimis, buvęs 
išlaikytas beveik ištisą parą ir 
prisiklausęs netoli esančios 
bažnyčios varpams, taipgi 
šuj buvusiems biliardams, 
su detektyvais išklausė 
200 varpų skambinimo, 
nustatė savo buvusios nelais
vės vietą.

ligoniui, o ir didelio pasiten
kinimo mum patiem jo išgel
bėjimu. Jei visi jo draugai su
mestum po dolerį, po du, o 
gal kai kas ir penkinę ište
sėtų,—tai ir būtų jam ant ke
lionės. Ir lengva, ir kilnu— 
paduot draugui ranką nelai
mėj.
Kas Turėtų P adaryt Pradžią?

Kadangi drg. Januška dar 
tebepriklauso prie ALDU) ir 
LDS kuopų, tai gal tinkamiau
sia būtų, kad tos kuopos ar
ba jų komitetai, — neaplen
kiant nei Aido Choro, kurio 
gyvavimas drg. Januškai ne
mažai skolingas, — ant grei
tųjų sudarytų komisiją ir pa
skelbtu kėlimą fonduko. Ti-C c.

kriaušiai, dar suspėtumėm d. 
Janušką pasiųst j Kaliforniją 
pirm užpulsiant žiemai.

Apie šį reikalą kalbėjausi 
su draugu V. Paukščiu. Ir čia 
išreikštas pasiūlymas yra mu
dviejų bendras. Neabejoju, 
atsiklausus daugybės k i t ų 
draugų, jie būtų'mielai už tai 
pasisakę taipgi, 
reikėtų sueikvot 
ko. O reikalas

Ką sakote, draugai ?
Šį raštelį pabaigęs, sutikau 

ir užklausiau drg. R. Mizarą.
entuziastingai tam pri- 
Jis taipgi sako, kad 

reikale labai da.ug ga- 
padėt (tarp vietinių) 
aidietė draugė Marytė

J. Kuodis.
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BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberini
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais Susitarus ♦
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1 -2 p. p.
6- 8 vakare 
ir pagal sutartį.

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9-12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vakare

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Bet tam vis 
nemažai lai- 

labai skubus.

Il
’!L

v i r- 
Jis 

virš 
kol

Drg. Januškos Reikalu

gyvena 109-47—

Kas tai
Jis pats

nuė- 
į ligonbutį, daktarai ma- 
kad tai džiova jį kanki-

Ir jis 
taria, 
šiame 
lėtu 
sena
V aicekauskaitė.

PARDAVIMAI
Parduodu 10 m. batų (shoos) tai

symo biznį iš priežasties miesto ap
leidimo. Biznis gerai eina. Galit at
vykt ir pasiteiraut. Turiu daug šla
ko skūros ir mašinų, dalį balų nau
jų ir vartotų. Labai gera vieta ge
ram mechanikui. Jonas A. Kuržins- 

I kas, 2219 South St., Philadelphia, 
Pa. Telefonas:’ Locust 1929.

(259-262)

JO, 
pa

šino 
Bet

Užvakar ir man teko aplan
kyt sergantį draugą V. Ja
nušką. Senojoj vietoj ant Li
berty Avė. jo jau neradau, tik 
jo naują adresą ten gavau. 
Jis ’ dabar
115th St., Richmond Hill.

Iš ligonbučio parėjęs jaučia
si biskutį lengviau. Bet labai 
baiminasi žiemos. Sako, jei 
kada pačiups mane šaltis, tai 
bus po visko.

Jo tikrosios ligos, sakoma, 
nei daktarai nežino, 
panašaus į dusulį.
spėja, kad ar tik tas nepaeina 
nuo jo laikrodinio darbo, nuo 
metaliniu dulkiu ? Jam 
jus 
nė,
na; bet po nudugnaus ištyri
mo pareiškė, kad pas jį nėra 
jokių džiovos pradų. Gyduo
lių, sako, tau nėra. Vienin
telė viltis — tai sausas ir šil
tas klimatas.

Norėtų draugas važiuot į 
Kaliforniją. Ten gal būtų 
lemta atsigaut ir dar kiek pa- J 
gyvent. O gyvent, anot 
šiais laikais taip įdomu: 
žiūrėt, kas ryt-poryt su 
neramiu svieteliu atsitiks,
kaip dasigaut iki Kalifornijos, 
kuomet kišenė ne tik išsekusi, 
bet net kiaura ?! Moteris 
šiek-tiek dirbinėja, bet jos už
darbio vargiAi užtenka šiaip- 
taip pragyvent. Bet jei ligonį 
kada šaltis spusters, tai, anot 
jos, imk ir lysk į žemę abiem 
ir tuojaus! Jei taip Kalifor
nijoj, sako ji, tai visgi gal 
gaučiau kur darbelį, iš kurio 
galėtum abu šiaip-taip pragy
vent, ir tinkamas klimatas gal 
pataisytų jo sveikatą.

Pagelbėkim Jam!

Drg. Januška yra populia
rus žmogus, visą savo gyveni
mą veikęs darbininkiškose or
ganizacijose—ir Brooklyne, ir 
Connecticut valstijoj; turi la
bai daug pažįstamų. Na, kad 
taip visi tie jo pažįstamieji ir 
buvusieji artimi draugai taptų 
jo draugais nelaimėj. Iš to 
būtų ne tik išganingos naudos

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

NAUJIENA DĖL VISI]
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų
a Visas, maistas geriausios rūšies.

/

J KAINOS ŽEMOS

• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKftJE

J 520 Metropolitan Avė.,
• corner Union Avenue

Lietuviškame Monopoly 
Naujienybe

šią Savaitę Yra Papigintos Sekančios 
Degtines į

PHILADELPHIA RYE, 4 metų bonded degtine, 
100 pijoof, kurios kaina buvo kv. $3.39, dabar 
$2.49 kv.,. $1.29 pantei, 68c puspantei. J

TWO NATURALS, Kentucky bourbon, Glen< 
more distilerio degtines, 90 proof, 1 metų senu* 
mo, nustatyta kaina kv. $1.84, mes parduoda
me pilną kvortą už $1.45, o 3 kvortas už $4.00-

UUBLEIW

JhttCLUlManhattan

TAIPGI TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DEGTINIŲ, 
KONJAKŲ, SCOTCH IR ĮVAIRIŲ VYNŲ

Tel. EV. 7-2089 LIG.—L 72

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

Lietuvos-Amerikos Importo 
Ir Eksporto Bendrove

Importuoja ir parduodi Lietuviškus Maisto 
ĮLvės Konservuotus kumpius ir Picnic hams 
didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kum
pius, rūkytą bekoną, luncheon meat, raugin
tus agurkus ir kepeninį paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN
Import & Export Corporation

157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

rheA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

I I Vapor Room, 
\ 1 Room, Large

Y\u Artesian Water, Restaurant, Barber — 
——Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriskai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




