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Krislai
Taikos Sąjudis.
Plūstasi.
Kodėl gi Jie Tyli?
Sorkemis Liaudies

Neapgausite.
Už Vienybę.

Rašo A. B.

t

nesi- 
dide-

Sausio 6, 7
Washingtone 
amerikinis taikos ir demo
kratijos kongresas. Jį šau-( 
kia Amerikinė Lyga Dėl 
Taikos ir Demokratijos.

Tai žada būti didžiausias 
tos rūšies kongresas, kokius 
tik šitas didelis kraštas iki 
šiol buvo matęs.

O kaip su lietuviškomis 
organizacijomis?, Jos turėtų 
dalyvauti. Jos visos gaus 
pakvietimą. Kurios negaus 
laišku, matys laikraščiuose 
kongreso šaukimą. , y

Kaip sau norite, bet “N.” 
redaktorius nei kiek 
mokina. Jis kaip buvo 
lis plūdikas, taip ir pasilie
ka. Beveik nei burnos jis 
neatidaro apie komunistus, 
idant jų neišplūstų.

Pavyzdžiui, savo laikraš
čio lapkričio 15 dienos lai
doje jis mus išplūsta “de
magogais” ir “Stalino pa
kalikais.”

Tas žmogus turėtų žino
ti, kad šitokis šaudymasis 
niekam nedaro garbės. Tai 
parodo žmogaus silpnybę, 
nepajėgimą šaltai ir rimtai 
argumentuoti.

* * *

“Užsispyręs, kaip ožys,” 
tai labai senas lietuvių prie
žodis. Tai nėra joks kolioji- 
masis.

Bet vietoj pavardės, žmo
gų vadinti ožiu, jau yra ne
gražus koliojimasis.

To nesupranta p. Vitai- 
tis. Gal dėl to jo redaguo
jama fašistų “Vienybė” 
virto nešvariausios kalbos 
laikraštis. Jis, matyt, neži
no, kur prasideda ir kur 
pasibaigia koliojimasis.

* * *

Kas dabar dedasi Vokie
tijoje, kelia pasipiktinimą 
kiekvieno doro žmogaus 
galvoje. Ir organizacijos ir 
pavieniai žmonės protestuo
ja ir smerkia naziškąjį bar
barizmą.

Bet ar girdite protestus 
iš mūsų kunigijos lūpų? 
Nei vieno.

Tuo tarpu naziai jau ke
lia kumštį ir prieš katali
kus. Neužilgo prasidės ir jų 
masinis trėmimas iš Vokie
tijos, jeigu pasaulis nesu
valdys fašistinių barbarų.

* ♦ ♦ <______

Pagaliau oficialiai Lietu
vos tautininkai pakrikštijo 
Smetoną “Lietuvos prezi
dentu.” 

niekas. Sau jale Smetonos 
draugų Smetoną išrinko vi
sos Liefcuyog preziętentuį^

TokSJžST sorkemis Tarui- 
ninkai Lietuvos liaudies ne
prigaus. Ji reikalavo ir rei
kalaus tikrų rinkimų, tik
ros demokratijos. Kai pasi
taikys jai, ji tuos savo no
rus viešai išreikš. O tada 
Smetona sėdės ne Lietuvos 
prezidento » palociuose, bet

Japonų Taierchwangy
am-

garo lankas apries mus.Palaidotas vom Rath

Hitleris

Vokietijos konsulatą.

Sąjungos darbo

Federacija sako: Mes pa-

Berlin. — Naziai areštuo
ja visus žydus gydytojus.

Abelnai giedra. — N. 
Oro Biuras.

pir- 
kaip

atsisa- 
jauni- 
jokio

Berlin, lapkr. 17. — Jung- 
nės Valstijos atšaukė ir 

avo prekybos atstovą D. 
dillerj, narį Amerikos 
basados Berlyne.

Berlyno naziai baisiai
Sveikiname Fra n c i j o s pyksta, kad New Yorko ma- 

Darbo Unijų Federaciją. Ji.joras La Guardia paskyrė 
_ - ? Amsterdamo žydus policininkus saugot

I tI va n/ii n

Francijos ministeris 
liniukas Daladier, 
ranešama, grūmoja išvai- 

kur nors kitur —.ten, kur seimą, jeigu jis nepasi- 
visi uzurpatoriai sėdi, kai .duos Daladiero valiai, 
jų karjeros pasibaigja. ♦ * ♦

išėjo, i
Darbo Unijų Internaciona
lo vadovybę, kurią sudaro 
senosios gvardijos socialde
mokratai ir kuri nei kalbėti (Sovietų 
nenori apie visų darbininkų uniibs.

‘apvienijimą prieš fašizmą.
Francijos Darbo Federa- vėlavome gelbėti Čechoslo- 

cija žada savo vardu šaukti vakiją, bet mes neleisime, 
tarptautinę visų darbo uni- kad fašistai padarytų tą 
jų konferenciją. Jon įeis ir patį su Ispanija!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Dies’iška Pasaka, Kaip Jau- 
nos Komunistės, Girdi, 

“Vilioja Milicininkus”
Washington. — šnipukas 

John T. Pace iš Detroito 
iškepė naują pasaką kon
gresinei komisijai, kuri su 
Diesu priekyje neva tyrinė
ja prieš-amerikoniškus ju
dėjimus. Tas šnipukas šne
kėjo, kad, girdi, jaunos ko
munistės, high schoolių mo
kinės “lindo” prie milici
ninku Detroito saliūnuose ir 
taip, esą, skleidė “komuniz
mą tarp Amerikos ginkluotų 
jėgų.”

Tai panašiem “tyrinėji
mam” ir “liudininkam” Dies 
reikalauja paskirt jam mi- 
lioną dolerių iš šalies iždo.

Liaudiečiai Pasitraukė per 
Ebro Upę be Nuostolių
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos kariuomenė persi
kėlė atgal iš vakarinės į ry
tinę pusę Ebro upės, ir fa
šistai “nesuėmė nei vieno 
kareivio, nei vieno šautuvo.’’

Hendaye. — Ispanijos 
liaudiečiai tebevaldo virš 
20 ketvirtainių mylių skly
pą, kurį'jie užėmė prie Seg- 
re upės. Liaudiečiai ataka
vo fašistus srityj Trempo 
vanden-elektros stočių.

Harvardo Studentu Protestas 
Prieš Nazių Terorą

Boston, Mass. — Harvar
do Universiteto ir Simmons 
Kolegijos studentai padarė 
daugmeniškas demonstraci
jas prieš nazių pogromus 
Vokietijoj ir priėmė bendrą 
rezoliuciją.

Studentai savo rezoliuci
joj šaukia “pasaulį tuoj pa- 
remt mūsų kilnų preziden
tą (Rooseveltą), kuris rei
kalauja teisybės ir žmoniš
kumo aukoms nazių barba
rizmo ir duot progos tiem 
jžmonėm persikelt kitur ap
sigyventi.”

EXTRA!

kuoja Lietuvos Moki 
nius, net Mergaites

Daugmeniškai Atiminėja Rinkimų Teises iš Lietuvių; 
Varžo Lietuviam Darbo1 Gavimą Klaipėdos Krašte
Klaipėda, lapkričio 15 d.- 

Seimelio rinkimams vokieti
ninkai ruošiasi^su ligšiol ne
būtu jėgų įtempimu. Prieš 
rinkimus numato dar tūks
tančiui lietuvių atimti pa
sus. Į rinkikų sąrašus ne
įtraukta daug lietuvių.

Organizuotos nazių gru
pės užpuldinėja lietuvius 
moksleivius ir net mergai
tes.

Klaipėdos miesto savival-

Francuos Veteranai At
meta Valdžios Pasimo- 

jimą ant Jų Pensijų
’ ______

Paryžius.— Francijos mi
nisteris pirmininkas Dala- 
dier atsišaukė į buvusius pa
saulinio karo kareivius “pa- 
siaukot” ir sutikt, kad val
džia numuštų jiem pensijas.

Buvusių Kareivių Susivie
nijimas griežtai atmetė val
džios pasinešimą kapot jiem 
pensijas. Tą atmetimą as
meniškai įteikė Daladierui 
buvęs pensijų ministeris Ri- 
volet, ex-kareivių vadas. Ri- 
volet yra radikalas socialis
tas, tai tos pačios partijos 
žmogus, kaip ir ministeris 
pirmininkas Daladier.

Uždraudė Hitleriškus Ūsus 
Kanados Apskrityj

Goderich, Ont., Canada.— 
Huron apskrities valdyba 
vienbalsiai uždraudė nešiot 
hitleriškus ūsus ir įsakė po
licijos viršininkui areštuot 
kiekvieną vyrą su panašiais 
ūsais.

Ar keno ūsai yra hitle
riški ar ne, tatai pavedė 
spręst pačiam policijos vir
šininkui.

Gubernatoriaus Taryba Pa- • Chiny Partizanai Atėmė iš 
smerkė “Bestijas” Nazius
Boston, Mass. — Guber

natoriaus C. F. Hurley’o ta
ryba, susidedanti iš septynių 
krikščionių ir vieno žydo, 
pasmerkė “bestijiškus” Vo
kietijos nazių žiaurumus.

Syracuse, N. Y. — Teisė
jas Nathan Abelson 
ko duot šliūbą tiem 
kiam, kurie neturi 
darbo ar įplaukų.

(Kai kur ponai reikalauja 
neleist bedarbiam piliečiam 
balsuot.)

Washington. — Amerikos 
prekybos ministeris Roper 
pareiškė, kad jis “sudrebin
tas” nežmoniškais nazių 
darbais.

dybė pranešė, kad sklypus 
namams statyti gaus tik iš
gyvenę mieste daugiau kaip 
15 metų. Direktorija lapkri
čio 12 d. išleido politinį pa
liepimą darbui tvarkyti, 
varžantį lietuvius darbinin
kus Klaipėdoje.

Šiomis dienomis įvyko 
gausūs Klaipėdos krašto lie
tuvių Visuomenės Sąjungos 
ir Darbininkų Susivienijimo 
suvažiavimai.

Anglija Galutinai Pasi
rašė “Draugiškumo” 

Sutartį su Italija
Roma. — Anglija pripaži

no Italijos karalių Ethiopi- 
jos imperatorium ir galuti
nai pasirašė “draugiškumo” 
sutartį su Mussoliniu.

Ta sutartis buvo pradiniai 
padaryta balandžio mėnesį 
šiemet. Anglijos valdžia ta
da sakė, kad sutartis bus 
vykdoma tik tada, kai Itali
ja atšauks žymią dalį savo 
armijos iš Ispanijos. Bet da
bar sutartis užbaigta, ne
žiūrint, kad apie 100,000 
Mussolinio armijos tebeka- 
riauja prieš Ispanijos respu
bliką.

Ispanijos Respublika Žada 
Prieglaudą Žydams

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia prižadėjo 
prieglaudą žydam, katali
kam, protestonam ir kitiem 
svetur persekiojamiem žmo
nėm dėl jų religinių ar po
litinių įsitikinimų, — kada 
pasibaigs karas Ispanijoj; 
tik jie turės žadėt “ramiai 
dirbt ir nesikišt į vidujinius 
mūsų šalies reikalus.”

Shanghai, lapkr. 17.—Chi- 
nai partizanai atkariavo 
nuo japonų Taierchwangą. 
Japonų bombininkai sten
giasi nukirst Chinijai susi
siekimus su Sovietais.

Naziai Atiminėja iš Žydų 
Radio Priimtuvus

Munich, Vokietija. — Na
ziai vaikščioja po žydų na
mus ir atiminėja radio pri
imtuvus. Sako, “radio yra 
vokiečių kultūros dalykas ir 
žydam nieko nereiškia.” „

Washington.—Mary Pick
ford, buvusioji garsiausia 
Amerikos judamųjų paveik
slų aktorė, atsišaukė, kad 
Amerika geriau apsigink
luotų atremt karo pavojų, 
kuriuom grąsina Hitleris ir 
kiti fašistiniai diktatoriai.

“Hitleris yra pasiutęs, 
kaip morčiaus zuikys,” sako 
M. Pickford: “Kada Hitle
ris apsidirbs su žydais, jis 
grobs katalikų bažnyčios 
turtus, paskui protestonų. 
O kur paskui jis pasineš?— 
Nagi, į Ameriką, kuri turi 
daugiausia aukso pasau
lyj."

USA Turely Veikt su SSRS 
Taikai Ginti

Maskva. — Sovietų vy
riausybės organas “Izviesti- 
ja” rašo, kad turėtų būt 
sumegsti glaudesni ryšiai 
tarp “dv ie jų milžinų”— 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos prieš užpuoli
kų fašistų valstybes.

“Izviestija” primena, kad 
Amerika iki šiol rėmėsi An
glijos politika ir bandė lai
kytis “bepušiškumo,” ir dėl 
to jau turėjo stambių nuos
tolių.

Perkraustyt Vokietijos žy
dus Lėšuotų $150,000,000

London, lapkr. 17. — An
glija sutinka duot vietos 
savo kolonijose daugeliui 
žydų, bėgsiančių iš Vokie
tijos, ir ragina, kad jų dalį 
taip pat priimtų Jungtinės 
Valstijos, Pietinė Amerika, 
Franci j a ir Holandija.

Skaitliuojama, kad reikė
tų bent $150,000,000 per- 
krausyt 600,000 Vokietijos 
žydų į kitus kraštus.

Atšauktas Išmislas, bet 
Diesui “Faktas”

Madison, Wis. — Savo 
laiku New Yorko republi- 
konų dienraštis “Herald 
Tribune” išspausdino pasa
ką, būk kongresinė Piliečių 
Laisvių Komisija buvus su
daryta pagal komunistų, 
CIO ir kitų radikalų spau
dimą.

Senatorius La Follette, 
tos komisijos galva, prime
na, jog už poręs dienų 
“Herald Tribune” tada bu
vo priverstas atsaukt tą iš
mistą. Bet fašistuojančio 
kongresmano Dieso komisi
ja dar šiomis dienomis ren
gėsi panaudot tą “Herald 
Tribune,” pasaką neva kaip 
“faktus” prieš Pilietinių 
Laisvių Komisiją!

Vokietijos žydų vadai 
prašo, kad Jungtinės Vals
tijos tuo jaus priimtų 81,'- 
000 jų tautiečiu.

Hitlerio valdžia be pra
nešimo išmes 8,000 žydų šei
mynų iš namų Berlyne.

CIO Pasveikino Prez 
Roosevelto Pareiški

mą prieš Nazius
Priėmė Konstituciją; Pakeitė Vardą j “Industrinio 

Organizavimosi Kongresą”; Nutarė Gint Negrų Teises
Pittsburgh, Pa. — Stei

giamasis CIO suvažiavimas 
priėmė'naują vardą “Con
gress of Industrial Organi
zation” (Industrinio Orga
nizavimosi Kongresas). Su
važiavimo priimtoji kons
titucija yra trumpa ir de
mokratinė duoda centra
lizuotą galią išrinktai va
dovybei, bet palieka teisę 
unijom ir nariam apeliuot į 
suvažiavimus.

Suvažiavimas p a s i u n te 
prezidentui Rooseveltui 
sveikinimo telegramą už jo 
pareiškimą prieš nazius, te
rorizuoto jus žydų ir krikš
čionių.

Suvažiavimas priimtose 
rezoliucijose gina negrų ly
gybę su baltaisiais, žada 
juos lygiomis organizuot 
pietinėse valstijose ir reika
lauja panaikint pagalvius

Roosevelto Pareiškimas 
Užtaria Ne lik Žydus, 

Bet ir Katalikus
Washington. — Preziden

to Roosevelto pareiškimas 
prieš nazių terorą Vokieti
joj buvo taikomas ne tik 
užtart žydus, bet sykiu ka
talikus ir protestonus nuo 
hitlerizmo žiaurumų,—kaip 
paaiškino prezidento sekre
torius. Jis sako, jog kasdien 
suplaukia daugybė protes
to telegramų prieš nazių 
žvėriškumus.

400,000 Tonų Įtalpos Naujų 
USA Karo Laivų

Washington. — Amerikai 
jau statoma ir šį mėnesį bus 
užsakyta statyt naujų karo 
laivų 400,000 tonų įtalpos iš 
viso. Tarp jų yra 6 karo did- 
laiviai, vienas lėktuvų išve
žioto jas, 3 šarvuotlaiviai, 40 
laivų-naikintuvų ir 6 sub- 
marinai. Tam kongreso nu
tarta išleist-“ne mažiau kaip 
bilioną dolerių.”

Duesseldorf.
tylėjo laidojant vom Rathą, 
Vokietijos atstovybės tar
nautoją, kurį nušovė žydas 
jaunuolis Grynszpan Pary
žiuje. Bet keršto kalbą pa
sakė Ribbentropas, nazįų 
užsienių reikalų ministeris.

Kiekvienas
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 

Laisvės” vajuje.

sliu 'V

taksus už teisę ten balsuoti 
rinkimuose.

Suvažiavimas buvo labai 
vieningas; tik biskį pasigin
čyta apie taksus, kokius 
įvairių unijų nariai turėtų 
mokėt centrui.

Jungtinės A u t o m o bilių 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas Homer Martin pra
nešė, jog 90 nuošimčių strei
kų toj pramonėj kilo todėl, 
kad kompanijos atsisakė : 
vykdyt sutartis su unijo
mis.

Delegatai sustojo ir tyliu 
stovėjimu per dvi minutes 
atidavė pagarbą dešimčiai 
žuvusių Republic Plieno 
streikierių, kuriuos nužudė 
policija South Chicago j.

Naujoji CIO Pildomoji 
Taryba susidaro iš unijų at
stovų ir suvažiavime išrink
tų valdybos narių. • , .

$

1

Tjaa 'jį

.^3

Francūzy Unijų Vadas 
Šaukia Kovon prieš 
Diktatoriškus įstatus
Nantes, Franci ja. — Su

važiavime Generates Darbi
ninkų Konfederacijos, jos | 
sekretorius L. Jouhaux ra
gino visas darbo unijas stip
rintis ir vieningiausiai veik
ti, idant sumuštų diktato
riškus valdžios įsakymus- 
įstatymus. Tais įsakymais 
dabartinė valdžia stengiasi 
sunaikint Franci jos Liau
dies Fronto laimėjimus ir 
stato pavojun pačią demo
kratiją ir taiką, kaip nurodė 
Jouhaux.

Jis persergėjo šį didį uni
jų suvažiavimą, kad Franci- 
jos valdžia eina į neva “tai
kos” sutartį su Hitleriu, bet 
ta “sutartis tikrai vestų į

a

i
t J

v

1
Generates D arbi ninku 

Konfederacijos vadas, L. 
Jouhaux šaukė stipriau 
remt Ispanijos respubliką. 
Nes jeigu Ispanijos liaudis 
bus nugalėta, tai “mes irgi 
būsime sumušti, ir tada pra-

Amerikos Draugiška Preky 
bos Sutartis su Anglija
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė pasira
šė draugišką prekybos su
tartį su Anglija ir Kanada. 
Tuom numušama muitai d 
nuo kokio tūkstančio dirbi
nių bei produktų. įvežamų 
iš Amerikos į Angliją ir Ka
nadą ir iš šių dviejų kraš
tų į Ameriką.



z

LITHUANIAN DAILY, PUBLSHED BY

The Laisve,Inc. 
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year....... $6.00
Foreign countries, per year..... $6.50
Canada and Brazil, per year.... $5.50 
United States, six months..... $3.00

* Brooklyn, N. Y., six months..... $3.25
Foreign countries, six months, $4.00 
Canada and Brazil, six months, $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
tbr ’’ost Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Tikra Tiesa!
‘•’Draugas”, lapkr. 15 d., 1938, rašo:
“Associated Press vakar trumpai pra

nešė, kad lapkričio 4 d. specialiai išrink
tieji ‘tautos atstovai/ susirinko į Kauną 
lapkričio 14 d. ir vienbalsiai ‘išrinko’ p. 
Antaną Smetoną prezidentu septyniems 
metams.

“Šis pranešimas—tai jokia naujiena. A. 
Smetona buvo ‘išrinktas/ nes rinkėjus ji
sai pats pasirinko. Tautai buvo atimta 
teisė ir kandidatus į prezidentus pasi
rinkti ir taip pat atimta balsavimo teisė.

“Tad, Lietuvos tautininkai dar vieną 
komediją vidaus politikoje suvaidino. 
Bet toji komedija yra skaudi. Yra žai
džiama su tautos šventomis teisėmis ir 
valstybės likimu.

“Šiandien Lietuva yra tokioj padėty, 
• kad jai būtinai reikalinga stipri tautos 
vienybė, reikalinga, kad prie valstybės 
vairo stovėtų rinktiniausios jėgos. Bet 
tautininkų partija į tai nekreipia dėme
sio. Ji stovi ant kelio tautos vieningu
mui, ji atstumia nuo valstybinio darbo 
pačias geidausiąs tautos jėgas.”

Pasakyta tikra tiesa. Mūsų komentarai 
nebereikalingi.

Buržuazinis Laikraštis Apie Sovie
tą Nusistatymą Čechoslovakijos 

Klausimu
Žemiau paduodame žymaus Kanados 

(išeina Toronto mieste) liberalų dienraš
čio, “Toronto Daily Star”, sukauptus 
faktus apie tai, kaip Sovietų Sąjunga 
žiūrėjo į Čechoslovakijos gynimo dalyką. 
Šis straipsnis yra atsakymu tiems žmo
nėms, kurie dėl Čechoslovakijos sudras
kymo bando kaltę primesti prie Sovietų 
Sąjungos durų. Aišku, straipsnis rašytas 
išeinant iš Anglijai naudingų sumetimų 
taškaregio, tačiau jis visvien įdomus, nes 
turi daug davinių, dar kartą patvirti
nančių Sovietų Sąjungos nusistatymą 
.tuo taip svarbiu klausimu (Lietuvių kal- 
bon vertimas “Liaudies Balso”.).

“Toronto Daily Star” nurodo, kad to
kie priekaištai, būk Sovietų Sąjunga ne
norėjusi Čechoslovakijos ginti, “reikalau- 
te reikalauja, kad Britanijos valdžia ofi-' 
čia1' u paskelbtų tą tiesą, jog Sovietų 
va’džia visuomet buvo pasirengusi Če- 
choslovakiją ginti.” Ir toliau dienraštis 
nurodo:

“Čechoslovakija pyksta ne ant. Rusijos, 
o ant Francijos ir Britanijos. Praga ži
no, kad Maskva buvo ištikima. Vienas 
iš Čechoslovakijos ministerių, M. Vav- 
recka, pareiškė, jog kuomet Čechoslova
kijos valdžia parodė norą Vokietijoj rei- 

•. kalavimams priešintis su jėga, Rusijos 
valdžia tuojau sutiko eiti Čechoslovaki- 
jai pagalbon nulaukiant atsakymo, ar 
Franci j a pildys sutarties uždėtas parei
gas. Jeigu Rusija susilaikė nuo pareiš
kimų, tai tik todėl, kad Vokietija ir Vo
kietijos šalininkės šaukė, jog Čechoslb- 

*v. vakija yra bolševikų avanpostas ir kad 
Rusija nori išprovokuoti visuotiną karą.

“Dar gegužės mėnesį Rusijos užsienio 
reikalų ministęris, Litvinovas, skundėsi 
Bonnetui, Francijos ministeriui, kad pir
mesnės Francijos valdžios atsisakė nuo 
Francijos ir Rusijos štabų pasitarimų 
kariniais reikalais. Rugsėjo 2 Litvinovas 
vėl siūlė Francijos, Rusijos ir Čechoslo
vakijos karo departmentų konferenciją. 
Šį savo pasiūlymą jis pakartojo rugsėjo 
11. Ant galo, rugsėjo 23, lordas De La 

/ Warr gavo instrukcijas tuojaus pamatyti 
Litvinovą Genevoj. Rusijos atstovas jam 
pasakė, kad būtinai reikalingas kariškas

£

pasitarimas, dalyvaujant Britanijos ofi- 
cieriams. Britanijos ir Francijos val
džios, bijodamos užpykdyti diktatorius, 
nuo tokio pasitarimo atsisakė.

“Genevieve Tabouis, garsi francūzų 
komentatorė, New Republic lapkričio 9 
dienos numery rašo, kad sprendžiamu 
Čechoslovakijos išdavystės faktorium 
buvo ‘klasiniai interesai, kurie nežiūri 
jokių tautinių rubežių/ Francūzų aris
tokratija ir didieji finansieriai bijojo, 
kad dabartinės socialės institucijos karo 
tarp demokratijų ir diktatūrų nepergy
vens. Taipgi buvo bijoma, kad šiame ka
re Sovietų Sąjunga suloš perdaug svar
bią rolę. M. Tabouis tiki, kad demokra
tijos pasidavė turėdamos savo rankose 
geriausias kortas. Net tris sykius Hit
leris maldavęs Mussolinį paskelbti mobi
lizaciją, bet veltui. Rugsėjo 23 dieną va
dovaujanti Vokietijos armijos oficieriai 
palikę Hitleriui užantspauduotą laišką, 
nurodantį, jog nėra nė 20 nuošimčių at
sakingų karininkų, kurie tikėtų, jog per
galė galima; kad rytinis frontas per- 
silpnas, kad reichui trūksta 150,000 ka
rininkų ir kad Čechoslovakija viena gali 
Vokietiją atlaikyti per tris mėnesius. 
Tabouis išvada tokia, kad Franci j a Mu- 
niche aplaikė didžiausį visoj istorijoj 
smūgį, ir kad Francija ir Anglija, patin
ka joms ar ne, savas imperijas* gali iš
laikyti tik su Rusijos pagalba.

“Rusija bus geriausias Anglijos są
jungininkas sunkiuose Anglijai laikuose 
ateityje. Todėl būtinas reikalas linkui jos 
atsinešti su išmintimi ir jieškoti galutino 
susitarimo sutikimui abiems šalims grū
mojančių pavojų.”

Mes kaip tik visą laiką nurodinėjome 
panašiai. Kiekvienas, pagaliau, žmogus, 
kuriam rūpėjo tiesa, tą galėjo puikiau
siai matyti ir suprasti. Deja, lietuviškoji 
atžagareivių spauda rašė visai priešin
gai. Ji tai, žinoma, darė sąmoningai, nes 
jos visuomet buvo tikslas pažeminti So
vietų Sąjungą.

Sovietų Spauda Apie Pavojų 
Lietuvai

Sovietų Sąjungos spauda rašo daug ir 
užtariančiai apie Lietuvos nepriklauso
mybę. “Krasnaja Zvėzdą” (Raudonoji 
žvaigždė)—organas Raudonosios Armi
jos ir “Krasnyj Flot” (Raudonasis Laivy
nas) — organas Sovietų karo laivy
no rašo, kad Klaipėdos krašte hitlerinin
kai iškėlė tokius pat reikalavimus, kokius 
naziai kėlė čechoslovakijoj. Pagal tuos 
Sovietų laikraščius, Klaipėdos krašte ga
lima laukti tuojautinio hitlerininkų su
kilimo, kuriam naziai ateis į pagalbą iš 
kitos Nemuno pusės.

“Pravda,” Komunistų Partijos Centro 
Komiteto organaš 293 numeryje rašo: 
“Berlyne skleidžiamos žinios, kad tarpe 
Vokietijos ir Lenkijos yra susitarimas 
pasidalinti Lietuvą. Sulyg to plano—Vo
kietijai teks Lenkų Koridorius, kurio 
vieton mainais Lenkija gaus sau dalį 
Lietuvos teritorijos. Matyti, kad sąryšy j 
su tais planais Vokietijos spauda pradė
jo griežtą kampaniją prieš Lietuvą. Pir- 
miaušiai pradėjo 'tą kampanija nazių 
spauda Rytų Prūsijoj ir Silezijoj, talpin
dama straipsnius, būk “Lietuvoj spau
džia vokiečius,” kad “Lietuva lošia po- 
yojingą lošį”...

“Bet vėliau Lietuvos klausimas iškilo 
Berlyno spaudoj ir visi nazių laikraščiai 
visu griežtumu išstoja prieš Lietuvą.”

Tas patsai “Pravdos” numeris padavė 
žinių iš Lietuvoj einančio laikraščio 
“Mūsų Kraštas” apie nazių žygius Klai
pėdos krąšte ir tarpe kitko “Pravda” 
rašo, kad Lietuvos valdžia pataikauja 
hitlerininkams ir paleido hitlerininkus, 
kurie dar 1934 metais organizavo suo
kalbius, kad Lietuvą prijungus prie hit
leriškos Vokietijos.

“Pravda” 294 numeryj rašo, jog “hit
lerininkai Klaipėdos Seimely j reikalauja, 
kad iš Klaipėdos krašto būtų atšaukta 
lietuvių policija, kad hitlerininkams per
duotų paštą, telegrafą, geležinkelius ir 
valdžios organus. Pagal Londono kores
pondentą “Daily Telegraph” ir “Morning 
Post,” Klaipėdos krašte bile dieną gali
ma laukti hitlerininkų išstojimo.”

Tą mato Sovietų Sąjungos spauda, tą 
mato ir visi, kam tik brangi Lietuvos 
tautinė laisvė, tik Smetonos režimas 
aklai veda Lietuvą savo fašistinės dik
tatūros keliu ir tuo silpnina jos apsi
gynimo jėgas.
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“Laisves” Vajus Šiandien
. “Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų jau baigiasi. Jis 

pasibaigs su 1 d. gruodžio. Jau tik savaitė ir pusė laiko beliko 
iki pabaigai vajaus.

Waterbury stipriai laikosi pirmoje vietoje. ALDLD 6-tas Ap
skritys lipa ant kulnų Stripeikai. Kontestantų surašąs šiandien 
stovi šiaip:

čiui. Bet tai dar ne viskas. 
Laike “Laisvės” Koncerto 
pereitą sekmadienį teko pa
sikalbėti su daugeliu drau- ^parama duoda stiprią viltį, 
gų ir draugių dienraščio 
reikalais ir draugai suteikė 
puikios paramos. Apie tai 
greit matysime platesnių

davinių dienrašty j.
Tokia širdinga ir iš taip 

didelio skaičiaus žmonių

jog dienraštis “Laisvė” per
galės visus finansinius keb
lumus ir maršuos pirmyn.

P. Buknys.

Waterburio Vajininkai ................2631
A. Stripeika, Elizabeth ..............2164
ALDLD 6 Apskr............................ 2074
ALDLD 9 Apskr......... ‘................. 2031
Hartfordo Komitetas .................. 848
K. Žukauskiene, Newark .........  745
D. M. šolomskas, B’klyn .........  600
J. Simutis, Nashua ir
S. Penkauskas, Lawrence .......... 549
S. Puidokas, Rumford ................ 582
C. K. Urban, Hudson, Mass......... 475
A. Buivid, So. Boston ..........  366
L. L.D. I Rajonas, Montreal ..... 358
A. Balčiūnas, Brooklyn ................ 804
V. Černiauskas, Rochester .......... 282
J. Rudman, New Haven ............ 276
ALDLD 20 kp., Binghamton .....  242
P. Buknys, B’klyn ........................ 240
G. Šimaitis, Montello .................. 222
J. Grybas, Norwood, Mass........... 160
Bridgeport© Komitetas ................ 154
J. Adams, Grand Rapids ........   134
K. Kazlauskas, S. Boston .......... 182
E. Dovidoniene, Worcester .......  130
Pittsburgh ir Apylinkė .............. 124
S. Žostautas, Kapuskasing ....... 122
F. Kiezis, S. Boston ..................  120
J. Kalvaitis, B’klyn ..................  120

J. Bimba, Paterson .................... 119
S. K. Mazan, Cleveland .............  110
J. Burba, S. Boston .................... 108
A. Lideikienė, Gr. Neck .............. 104
Mrs. Stepon, Lewiston ................ 100
C. Stasis, Sellersville .................. 100
S. Mason, New . Haven ...............  100
C. P. Lewis, Los Angeles ........ 100
V. Kavaliauskas, Tacoma .......  100
A. Daukantaitė, Boston ...........  100
J. Žilinskas, Lewiston .............. 94
P. Šlekaitis, Scranton ............... 89
V. Padgalskas, Mexico, Me........ 88
S. Paulenka, Lowell .................. 66
R. Mizara, B’klyn ....................... 60
V. Jonauskas, Bloomfield .......... 55
M. Slekienc, Gardner ................. 44
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ... 44
J. Naruševičius, Red Lake ....... 44
K. Mugianlenė, San Francisco.... 44
V. Globich, Wilkes-Barre........... 44
J. Galdis, Maynard, Mass........... 44
B. A. žalimas, Worcester ;........ 42
J. Sleivis, Chelsea ....................... 22
J. Ruseckas, B’klyn ................... 22
J. Kairys, B’klyn ......................... 22
I. Klevinskas, Scranton ........... 16
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Kemal Ataturk

• Visų “Laisvės” skaitytojų prašome gauti savo dienraščiui nors 
po vieną naują skaitytoją iki vajaus pabaigai. Eikite į namus 
pas savo kaimynus ir kalbinkite juos užsirašyti “Laisvę.”

Pluoštelis Žinių Apie
Paramų Dienraščiui

Audros ir potviniai su
naikino daugelio “Laisvės” 
skaitytojų _ nuosavybių. 
Vanduo apsėmė daug fabri
kų rytuose, daugelis skaity
tojų ilgai turėjo būti be 
darbo. Tačiau savo dienraš
čio reikalais rūpinasi net ir 
tie draugai, kurie nukentė
jo nuo audros ir potvinių šį 
rudenį. Daugelis atsinau
jindami laikraščio prenu
meratą primetą po doleriu- 
ką ar po pusę doleriuko au
kų palaikymui savo dien
raščio.

Pasiskaitykime gražių 
laiškelių:

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: 
Gavau paraginimo atvirutę 
atnaujinti ‘Laisvės’ prenu
meratą. Ačiū už paragini
mą.

“Prisiunčiu čekį aštuonių 
dolerių vertės. Penki ir pu
sė doleriai už ‘L.’ prenume
ratą ir du ir pusė auka 
‘Laisvės’ reikalams.

“Atleiskit už negavimą 
naujų skaitytojų. Visiems 
laisViečiams geriausių lin
kėjimų. Draugiškai, Pranas 
Jačionis, Dearborn, Mich.”

“Gerb. ‘Laisvės’ Redakci
ja : Čionai prisiunčiame pi
nigus $10.00, kuriuos esa
me paskyrę dienraščio ‘Lai
svės’ naudai. Tai bus kaipo 
Kalėdų dovana nuo Mote
rų Apšvietos Kliubo. 
O. Šemberienė, Minersville, 
Pa.”

Kiti draugai, atsinaujin
dami prenumeratas, dova

nų davė sekamai:- .
Po $1.50: A. Mikalauskas, 

Rockford, Ilk, M. Severinas, 
Rochester, N. Y., ir J. Stan
ley, Rochester, N. Y.

Po $1.00 aukojo: B. Sut- 
kin, San Francisco, Calif.; 
S. šaltys, Rockford, 111.; Jur
gis Stasevičius, N. S. Pitts
burgh, Pa., Mr. &Mrs. War
wick, Elizabeth, N. J.; M. 
Bagdonas, New York City, 
J. Kaculis' H. Brewster, 
Mass, ir V. Mineika, Water
bury, Cęnn. 75c.

Po 50c: J. P. Chepulis, 
Southbury, Conn.; J. Lau
kaitis, Irvington, N. J., M. 
Subačiene, Thomas, W. Va.; 
John Mankus, Waterbury, 
Connecticut; M. Ben
din s k a s, S ummerlee, W. 
Va.; Adam Siekis, Gardner, 
Mass.; Natalija Grigiene, 
Rockford, Ilk, P. Zablackas, 
Clinton, Indiana, J. Stan
kus, Union City, Conn.; L. 
Nečienė, Phila., Pa.; S. Juk
nienė, Phila., Pa.; T. ir P. 
Bačanskai, Phila., Pa.; L. ši- 
labaitis, Brooklyn, Conn.; 
J. Birbilis, St. Clair, Pa.; Z. 
Klibienė, Chicago, Ill.; Chas. 
Laužaitis, Great Neck, N. 
Y.; D. Zamblauskas, Glou
cester, N. J.; A. Petruškevi
čius, Brooklyn, N. Y.'; B. 
Kersevičius, Passaic, N. J. ir 
A. Navickas, Hartford, 
Conn.

Puikus žiupsniukas dova
nų, graži parama dienraš-

Lapkričio 10 dieną mirė 
Turkijos prezidentas Mus
tafa Kemal Pasha — Kemal 
Ataturk. Jis buvo 58 metų 
amžiaus. Šis žmogus Turki
jos istorijoj bus lygus Ru
sijos istorijoj carui Petrui 
Didžiajam, kaipo didelių 
darbų žmogus, vedęs šalį 
prie progreso.

Mustafa gimė 1880 me
tais, Solonikuose. Jo tėvas 
buvo oficierius turkų armi
joj. Mustafa Kemal Pasha 
gero padarė savo šaliai. 
1934 metais jo patvarkymu 
panaikinta įvairios asmens 
luomų privilegijos ir suteik
ta kiekvienam piliečiui tei
sė pasirinkti vardą, kokį 
jis nori. Tada ir Mustafa 
Kemal Pasha pasirinko Ke
mal Ataturk, kas reiškia 
“Turkų Vadas” arba “Tėvas 
Turkų.”
Sovietai Išgelbėjo Turkiją
Pereitam kare Turkija 

ėjo išvien su Vokietija, 
Austro-Vengrija ir Bulgari
ja. 1918 metais ji pirmoji 
suklupo kare. Turkų sulta
nas pabėgo. Įsisteigė res
publika. Prieš karą Turkija 
buvo didelė, ji valdė Siriją 
ir kitus plotus. Turkija už
ėmė 710,224 ketvirtaines 
mylias plotą ir turėjo apie 
24,000,000 gyventojų. Angli
ja ir Francija pavergė tū
las jos turtingas žibalu da
lis. Graikija, kurstoma an
glų ir francūzų imperialis
tų ir jų remiama 1919 me
tais užpuolė vėl ant Turki
jos tikslu pavergti jos ge
riausius plotus, išsodino ar
miją Smirnos srity j. Tur
kija buvo silpna. Ji maty
dama, kad Sovietų Sąjunga 
draugiškai link jos atsineša, 
gražiai sugyvena, atsikrei
pė į Sovietus prašydama pa- 
gelbos. Sovietų Sąjunga bu
vo dar silpna, bet ji davė 
visokeriopą pagelbą Turki
jai. Turkai sustiprėjo ir 
1921 metais baisiai sumušė 
graikus, išvijo juos iš Smir
nos srities, suvarė į jūras ir 
tuo išgelbėjo savo šalį. Nuo 
to laiko tarpe Turkijos ir 
Sovietų Sąjungos buvo gan 
draugiški santikiai.

Apsiginus Turkija nuo 
užpuolikų, ji dabar užima 
294,492 ketvirtaines mylias 
plotą ir turi apie 14,000,000

gyventojų. Vadovystėj Ke
mal Ataturk Turkija iš
auklėjo galingą armiją, ku
ri su rezervais turi apie 
500,000 karių, turi stiproką 
jūrų karo laivyną savo 
kraštų apgynimui, nemažai 
tankų ir lėktuvų.

Padarė Didelį Progresą
Turkija buvo labai atsi

likęs kraštas, žmonės gyve
no vargingai, kultūra buvo 
ant žemo laipsnio, berašti- 
ja viešpatavo, moterys bai
siai pavergtos, priverstos 
vaikščioti uždengtais vei
dais, turtingi vyrai galėjo 
turėti po kėlės žmonas. 
Abelnai moteris buvo bai
sios vergės padėtyje.

Kemah Ataturk vadovys
tėj padaryta didelės refor
mos: įvesta nauja rašliava 
su- lotynų raidėmis, Įsteigta 
daug mokyklų, griaunami 
seni niekam netikę namai, 
kur būdavo molio grindys, 
viena pusė žema, o kita 
aukšta, kuri tarnaudavo 
“stalu,” “lova,” “suolais.” 
Įvedė lygybę tarpe vyrų ir 
moterų. Padarė naujas kul- 
tūriškesnes reformas šeimy
noj. Išvystė jaunimo spor
to organizacijas, fizinio kul
tūrinio lavinimosi, įsteigė 
apšvietos kliubų, išvystė ge
resnį žemės apdirbimą ir 
industriją. Padarė ir kitų 
progresyvių žygių. Jau vien 
tas faktas, kad moterys nuo 
beteisio gyvenimo pakilo 
net iki parlamento narių, 
kada 1935 metais 17 mote
rų buvo išrinkta į ”parla- 
mentą, parodo, kokis dide
lis skirtumas tarpe senos ir 
naujos Turkijos.

Politinis Nusistatymas
Politiniai Kemal Ataturk 

buvo nusistatęs už buržu-
(Tąsa ant 6-to puslp.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar galėtumėte paaiškinti 
“Laisvėje”, maždaug, kokios 
ir kiek šeimynų sudaro 
Amerikos taip vadinamą 
“vidurinę klasę.”

Skaitytojas.
Atsakymas

Tai netaip lengvas ir pa
prastas klausimas, kaip at-

Laiku T artas Prezidento Žodis
“Kelių paskutinių dienų žinios iš Vo

kietijos giliai sudrebino viešąją nuomonę 
Jungtinėse Valstijose. Tokios žinios iš 
bile kurios pasaulio dalies neišvengiamai 
sukeltų panašų gilų tam priešingumą 
tarp Amerikos žmonių kiekvienoj šios 
šalies dalyj.

“Aš pats vargiai galėjau tikėt, kad 
tokie dalykai galėtų dėtis dvidešimtojo 
amžiaus civilizacijoj.

“Kad gaučiau tiesioginį vaizdą tos pa
dėties Vokietijoj, todėl, aš pareikalavau 
valstybes sekretoriaus, kad jis įsakytų 
mūsų ambasadoriui Berlyne tuojau su
grįžt (Amerikon), kad galėtume išgirst 
jo raportą ir pasitart.”

Šitaip pareiškė USA prezidentas Roo- 
seveltas dėl tų baisių žiaurybių, kurios 
šiandien atlikinėjamos Vokietijoj ir Aus
trijoj. Tai nepaprastai reikšmingas pa

reiškimas. Tai labai retas buvo dalykas, 
kad vieilos valstybės galva šitaip kalbėtų 
apie kitą valstybę.

Prezidentui Rooseveltui, kaip ir kiek
vienam civilizuotam ir kultūriškam žmo
gui, ilgiau nebuvo galima tylėti, skaitant 
apie tas baisias orgijas, apie tuos besti- 
jiškus nazių darbus, kokius jie atlieka 
su žydų tauta ir katalikais. Ir jis lauk
tąjį žodį tarė. Tarė viešai, dramatiškai, 
kad jis nuskambėtų per visą kraštą "ir 
pasaulį.

Dabar tenka tarti žodis Amerikos tau
tai, visam kraštui,—kiekvienam, kuris 
turi širdį ir protą. Jis galima tarti or
ganizuotai ir pavieniai. Prezidentas
Rooseveltas davėjam toną. Tauta turė
tų jį sekti.

Yra menama, kad prezidentas dar gali 
pasiųsti savo pareiškimą Vokietijos val
džiai. Jei tai jis padarytų, aišku, turėtų 
dar didesnės policinės reikšmės.

Mes nekantriai lauksime!

eiškimą Vokietijos val-

lauksime!

rodo. Mat, žmonių luomos 
yra paprastai apskaitomos 
pagal jų įplaukas. Tuo tar
pu ypač šioje krizio gady
nėje tos įplaukos kinta, ne
stovi ant vietos.

Bet štai ką sako vėliau
sios t Washington© valdžios 
paskelbtos skaitlines:

3,300,000 šeimynų turi 
metinių įplaukų nuo $2,500 
iki $5,000 per metus.

856,000 šeimynų turi me
tinių įplaukų nuo $5,000 iki 
$25,000 per metus.

Tai ot šitos šeimos, su
imtos krūvoje, šiuo tarpu ir 
sudarys taip vadinamą Am
erikos vidurinę klasę. O jų, 
kaip matote, yra 4,156,000. 
Čia įeina smulkūs biznieriai, 
smulkūs pramonininkai, val
dininkai ir profesionalai.



Proto- Gabumai ir As- fe“
draugų, su kuriais jis gali 

! žaist, kurie mąsto panašiai 
_ . .. . kaip ir jis.” O vaikai turin-
Jau ne gana jaunuoliui aukščiausius inteligen- 
igt vidutinę mokyklą; tingumo laipsnius daugu- 

11 ^eiai.Sįmoj yra vieniši ir jaučiasi 
kad jis nitų pi i-, ne]aimjngj? sap0 ta profeso

rė.
Bet taip neturėtų būt, 

jeigu vaikas ar jaunuolis,

meniška Laimė

“Viešosios Nuomones In-

laipsniais, 
imtas į “pirmos rūšies” 
universitetus bei kolegijas 
Amerikoj. Norintiem įstot į 
tokias įstaigas yra daroma, 
vadinami i 
kvotimai—patirt, kaip vik-i 
riai veikia jaunuolio ari 
jaunuolės protas, kaip jis! 
gabus panaudot jau turimą 
žinojimą, atsakant Į duoda
mus klausimus.

Tie inteligentingumo kvo
timai, beje, būna naudoja
mi ir blogam tikslui. Leis
kime, žydas jaunuolis turi i 
puikius pažymėjimus už! 
mokslingumą vidurinėj mo-| 
kykloj ir lygiai puikiai jis Į ^fkla 
atsako inteligentingumo j 
klausimus. Bet kolegija yra! 
poniškai-amerikoniška, ir 
jos viršininkai nenori pri
imt žydų studentų. Užgin- 
čyt mokslingumą jie negali 
— mokslingumą įrodo vidu
rinės mokyklos rekordai, stitutas” Amerikoj neperse- 
Ką tad darys viršininkai i nai apklausinėjo daugį pi- 
tos “parinktinos” kolegijos? liečiu. Į klausimą, ar Ame- 
Jie pasakys nepageidauja- iika turi labiau ginkluotis, 
mos tautos jaunuoliui, kadį74 procentai atsakė, kad 

reikia didint šios šalies ka
ro laivyną; 69 procentai sa
kė, kad Amerika turi padi
dint nuolatinę savo armiją; 
80 procentų matė reikalo 
stiprint šios šalies oro lai
vyną.

73 procentai užklaustųjįj 
įsitikinę, kad bus nau i as pa
saulinis karas, bet 80 proc. 
snėja, kad jis šiemet nepra- 
sidėsiąs.

56 iš kiekvieno šimto iš
reiškė nuomonę, kad Jung
tinės Valstijos galėtų išsi
laikyti nuošaliai nuo pasau
linio karo.

Kas liečia Vokietijai už
kartos Versalės sutarties 
po praeito pasaulinio karo, 
tai 41 iš šimto sakė, kad su
tartis buvus dar peršvelni; 
30, kad persunki ir 29, kad 
teisinga.

Į klausimą: “Ar Jungti
nėms Valstijoms dar teks 
kariaut su Vokietija?” 46 
procentai atsakė, taip.

Kuri vakarų Europos ša
lis labiausiai patinka ame
rikiečiams? Is atsakymų į 
šį klausimą pasirodė, kad 
55-kiem iš kiekvieno šimto 
labiausiai patinka Anglija, 
vienuolikai Francija ir tik 
aštuoniem Vokietija.

.nežiūrint savo smagenų ga- 
i ntehgent ingumo į j)umo> būtų tinkamai socia

liai išauklėtas. Psichologai 
i pripažįsta, jog galima pa
taisyt nusistatymas tokių 
vienpusiai “protiškų” jau
nuolių. Jų būdui ir ūpui pa
gerint, pav., tarnauja net 
tokie paprasti dalykai, kaip 
dalyvavimas sportuose, šo- 

! kiai, prakalbėlių sakymas, 
i fizinė mankšta, veiklus daly- 
ivavimas debatuose - disku
sijose ir bendra draugijinė 

—N. M.

Ką Amerikiečiai Mano 
Apie Karą ir Vokietiją

“tu neišlaikei inteligentin
gumo kvotimų,” todėl nega
li Įstot į šią kolegiją.

Viršininkai aukštu, bet 
atžagareiviškų k o 1 e g i j ų 
kartais taip pasielgia net 
su senųjų, “tikrųjų” ameri
konų vaikais, apie kuriuos 
sužino, kad jie high schoolė- 
je buvo radikalai, “raudo
ni” bei komunistai.
Inteligentingumas ir Būdas

“Peraukštas prigimtinis” 
proto gabumas dažniausiai 
neduoda asmeniškos laimės 
jo savininkui, sako profeso
rė d-rė Leta S. Hollings
worth, direktorė Speyer 
Mokyklos, New Yorke. Ta 
mokykla yra skirta nepa
prastai gabiem vaikam, iš 
vienos pusės, ir labai nega
biem, iš antros pusės. Jinai 
susirišus su Mokytojų Ko
legija ir veda tyrinėjimus, 
kaip asmens inteligentingu
mas atsiliepia asmeniškam 
jo gyvenimui. Ir paskutiniu 
laiku profesorė Hollings
worth 
lingu 
šiuom 
tokios:

Vaikai su nepaprastais 
gabumais, virš 150 punktų 
inteligentingumo, nesijau
čia tokie laimingi, kaip tie, 
kurie turi tik vidutinius ga
bumus.

Daugelis gabiausių vaikų 
yra fizikiniai menkesni ir 
jie jaučia ar įsivaizduoja, 
kad kiti juos niekina. Inte- 
ligentingiausi mokiniai da
žnai perdaug kritiškai žiūri 
į gyvenimą ir pasaulį; kiti 
dar tik pusberniai, o jau 
sako, kad “neverta gyvent.” 
Didelis nuošimtis gabiausių 
vaikų niekina netokius ga
bius savo bendrus. ,

Profesorės Hollingsworth 
raportas, be to, tvirtina, 
kad “juo inteligentingesnis 
yra žmogus, nežiūrint kiek 
metų jis turėtų, tuo mažiau 
jis turi tikrų draugų. Vai-

viešai paskelbė skait- 
patyrimų išvadas 

klausimu; o išvados

Neblogai Maukiame
Rašo V. Paukštys.

Amerikoj blogmetis. Be
darbė siaučia. Washington© 
valdžios apskaičiavimu, vi
soj šalyj randasi arti vie
nuolikos milionų bedarbių, 
bet tikrenybėje jų yra dau
giau. Nuo elgetų negalima 
apsiginti, landžioja po stri
bas dėl išmaldų.

Ir nepaisant to visko, mes 
maukiame pusėtinai gerai. 
Gal kam nepatiks mano iš
sireiškimas “mes” ir pasa
kys: ar autorius iš proto iš
sikraustė sakydamas, kad 
“mes maukiame.” Juk aš 
nuo svaigalų šalinuos taip, 
kaip nuo senmerges bučkių, 
nei prie lūpų neprikišu, o 
ką jau kalbėti, kad jie pilve 
atsidurtų.

Atsiprašau, tokių aš nesi- 
savinu, nes jų labai mažai 
randasi, o didelė didžiuma 
maukia, tai ir sakau—mes 
maukiame.

Kiek Amerikos žmonės 
per metus išgeria ir kiek 
prageria ?

Apskaičiuojama, kad 1937

Nosių ir Ausy Prekyba 
Amerikoj

o pasaulinio karo Ame- 
išsivystė nemažai 

specialistų dailint žmonėms 
veidus per operacijas. Jeigu 
kas turi per didelę, kuprotą 
nosį, kaip “vąškarą,” tai 
jau nesunkus dalykas ją su- 
mažint ir išlyginti. Leng
va taip pat apkarpyt perdi- 
deles, “kopūstiškas” ausis 
bei priartint prie galvos 
tokias ausis, kurios perdaug 

' atsikišusios.
Blogiau, jeigu kas yra vi

sai netekęs ausies arba tu
ri permažą, įdubusią nosį 
arba yra praradęs dalį jos. 
Čia jau reikia medžiagos. 
Galima paimt iš
paties bla^^^Kaip pat iš 
krūtinės k^^^« bei šon
kaulio ; bet turOTgesni žmo
nės nenori viena savo kū
no dalim lopyt kitą. Jie už
tat geriau perka dalis nosių 
bei ausų iš beturčių. Tuo 
tikslu New Yorke yra susi
darius' ir bendrovė “Funny- 
face.” Jinai iš anksto susi
dera su vargšais, sutinkan
čiais parduot dalis savo no
sies, ausies, kaulu bei krem
zlių kaipo medžiagas norin- 
tiem pasidailint turtinges- 
niem.

Kur Europoj Dar Galima 
Pirkt Merginas Apsivesi
B u 1 g a r ij o j paskirtomis 

dienomis tėvai vežasi savo 
dukteris į miestelių turgus: 
Suvaž/uoja ir jaunų vyrų, 
norinčių apsivest. Jie vaikš
tinėdami apžiūrinėja sau pa
geidaujamas merginas.

Pasirinkęs merginą vai
kinas klausia tėvą, kiek jis 
norėtų už savo dukterį. Tė
vas, suprantama, užsiprašo 
daugiau, o vaikinas siūlo 
mažiau. Eina smarkios, il
gos derybos. Bet 'už 30 iki 
45 dolerių gaunama graži, 
jauna mergaitė.

Kiek Dabar Gyventojų 
Jungtinėse Valstijose

Washington. — Valdiškas 
gyventojų skaičiavimo biu
ras atranda, jog dabar 
Jungtinėse Valstijose yra 
130,215,000 gyventojų, ne
skaitant'žmonių, gyvenan
čių Amerikos salose. Tai 
per metus prisidėjo bent 
950,000 daugiau gyventojų.

Per 12 mėnesių iki šių 
metų birželio gimė 916,000 
daugiau negu mirė; tuo tar
pu į Ameriką 43,000 asmenų 
daugiau įvažiavo negu ją 
apleido.

metais išgėrė 1,939,869,030 
galionų įvairių svaiginančių 
gėrimų ir pragėrė $3,602,- 
555,706.

Tiek išmaukus, rodosi 
troškulys negali kankinti.

Media Record’s Inc. da
viniais, kiekvienas Jungti
nių Valstijų pilietis tais me
tais išgėrė 15.8 galiono svai
ginančių gėrimų, pragerda- 
mas po $29.35.

Bet čia ne viskas. Skait
linės paimtos legalio biznio 
—kiek bravorai išleidžia 
svaiginančių gėrimų. Tuo 
tarpu kiekvienas žino, kad 
randasi ir slaptų bravorų ir 
jų gaminiai ’ į paminėtas 
skaitlines neįeina. Dar dau
giau. Daugelis pasidaro na
minio vyno, ypatingai italai 
daro po kelis šimtus galio
nų ant šeimynos ir per me
tus išmaukia. Jeigu šiuos 
svaigalus pridėsime prie 
oficialių skaitlinių, tai jos 
žymiai padidės.

Kokių gėrimų daugiausia 
išgeriama?

Daugiausia išgeriama ir

Lietuvos Praeitis Baž
nyčią Knygose

Pirmieji metrikai Lietu
voj buvo pradėti rašyt Rie
tave, žemaičių vyskupijoje, 
1612 metais, tai 326 metai 
atgal. Tuose metrikuose bu
vo žymima tik krikšto, o ne 
gimimo laikas. Metrikai bu
vo rašomi lotynų, kalba. Ten 
lietuvių pavardžių galūnės 
tada buvo visos lietuviškos, 
apart vieno Vaičekausko. 
Pavardžių lenkinimas met
rikuose Rietave prasidėjo 
tik 1639 metais. Kur pir
miau buvo Mikolaitis, Lau-| 
rinaitis ir kt., jau prasideda 
Mikalauskas, Laurinavičius 
ir tt.

Per trejų metų metrikus 
tada rasta tik vienas “pa-| 
vainikis” (mergvaikis).

Vyskupų apsilankymo se
nojoj knygoj Rietave užtin
kama ir vardai pinigų taisx 
laikais: timpai, dukatai, 
muštiniai, zlotai, grašiai ir 
kt.

Randama vyskupų ir Ru
sijos carų atsišaukimų, lie
tuviškai rašytų, prieš Že
maičių sukilimą. Yra seno-! 
viškų patvarkymų, kaip pa
žint įvairias limpamąsias li
gas, kaip jų saugotis ir ko
kiais vaistais gydytis.

Į vyskupų lankymųsi 
knygą Rietave taipgi jrašy-ją' up§s~ vandens ’surinktū- 
ta kun. kanauninko Klapa-jvą. Tuo būdu bus galima 
tausko skundas Lietuvos- Karnos upės vandens lyg- •v 1 C • 1 1 W • .T-l • Y _ _ * • 1 1 J • • iLenkijos karaliui. Miestelė
nai varydavo savo galvijus 
į ganyklas per to klebono 
žemę. Dėl to dažnai jis peš-« 
davosi su jais. Galop, jis nu
važiavo'į Varšavą su skun
du pas patį karalių.' Ir ka
ralius šitaip išsprendė gin
čą: Davė klebonui dar vie
ną baudžiauninkų kaimą, 
bet užtat įsakė, kad klebo
nas turi leist miesčionims 
nekliudomai varyt savo gal
vijus į ganyklas per klebo
nui priklausomą žemės skly
pą.

prageriama ant alaus. Pa
vyzdžiui, 1937 m. išgerta 
56,172,330 bačkų ir prager
ta $1,685,169,000. Teisybė, 
kaip kurie sako, kad dabar
tinio alaus negalima esą iš
gerti, kaip pirma blaivybės 
galima buvę. Pavyzdžiui, 
nesenai traukiniu važiuoju 
iš darbo. Priešais mane 
žmogus kalbasi su dvasio
mis. Mano kaimynas, buvęs 
žmogus, bet dabar išrodo, 
kaip ridikas išpurtęs, kokių 
šešių dešimtų, o gal ir dau
giau, metų, sako:

—Tai alus taip veikia, 
alus.

Aš atsiliepiau:
—O gal mėnulio spindu

liai?
—Ne, alus. Dabar nėra 

tinkamo alaus, nuodai. Aš 
dirbu 35 metai prie alaus ir 
žinau. Pirma blaivybės aš 
kasdien išgerdavau po du 
“keisu” (48 butelius), ir nie
ko nejausdavau, o dabar iš
geriu dešimtį butelių ir ap- 
svaigstu. Dabar ne alus, bet 
nuodai.

Bet žmonės, neturėdami 
“geresnio,” maukia ir nuo
dus.

Po alui seka taip vadina
mi stiprieji gėrimai, kurie, 
veikiausiai ir nuodus perga
li. Jų išgerta 133,426,000 
galionų ir pragerta $1,680,- 
925,332.

Vynas nelabai populiarus, 
nes išgerta tik 65,100,000 
galionų ir pragerta $236,- 
460,474. Beje, gal bravorų 
vynas todėl skaitomas ne
populiarus, nes jo mėgėjai 
naminio pasidaro, kuris 
jiems pigiau apsieina.

Kur daugiausia geriama?
District of Columbia, kur 

randasi šalies sostinė, gy
ventojai daugiausia geria ir, 
suprantama, daugiausia 
prageria. Ten pragertų pi
nigų kiekvienam gyventojui 
išeina po $79.95 į metus. 
Mažiausia geria Mississippi 
valstijos gyventojai. Ten 
kiekvienam gyventojui išei
na pragertų pinigų po $2 į 
metus.

Kaip matote, maukiame 
neblogai ir maukimo srity
je krizio nėra.

SOVIETUOSE DAROMA 
NAUJA JŪRA

Jau netolimoje ateityje 
Volgos upė žymiai pakeis 

Isavo vagos padėtį ir dėl to 
l susidarys kita jos tekėsena. 
Kad būtų galima jūreivys
tei išnaudoti ir Karnos upės 

. aukštutinę dalį, numatyta 
prie Permos pastatyti nau- * *• — 1 • w .

meni žymiai pakelti ir tas 
vanduo galės užlieti apie 
5,000 kvadratinių kilomet
rų žemės. Ši naujoji jūra 
būsianti pavadinta “Karnos 
jūra.” Ji būsianti du kar
tus didesnė už “Maskvos 
jūrą.” Iš užliejamųjų vietų 
gyventojai jau gabenami 
automobiliais kitur.

Pavardžių Lietuvinimo 
Įstatymas

Kaunas. — Svarstymas 
įstatymo “atlietuvint pavar
des” atidėtas iki gruodžio 1 
dienos.

Kurie Javai Pirmi At
sirado Europoj?

jVIiežiai yra seniausias ži
nomas javas Mažojoj Azi
joj, Aigipte ir Europoj. Se
novės sanskritų kalboj mie
žiai taip ir vadinasi javah. 
Gal mūsų prabočiams tais 
laikais jie buvo vienintelis 
žipomas javas.

Dašuro paminkluose - pi- 
ramidėse, Aigipte, buvo at
rasta miežių ir kviečių lie
kanos iš ketvirtojo tūkstan
čio metų pirm krikščionių 
gadynės.

Europoje rasta miežių 
tarp naujesniojo akmeninio 
amžiaus palaikų, o tas am
žius buvo 6 iki 4 tūkstančių 
mėtų atgal.

Tik vėliau iš Azijos atėjo 
kviečiai į Europą.

Pirminiai miežiai buvo 
tiktai dvieiliai. Laikui bei
nant, jie tapo išvystyti į 
ketureilius ir šešiaeilius.

į Senovės Aigipte miežių 
dūona buvo valgoma pras
tuomenės. Senovės Romos 
armijos kareiviams buvo 
duodama po maišelį kviečių 
kaip maistas; bet jeigu ku
ri armijos dalis nusikalsda- 
vb, tai tūlą laiką gaudavo 
tik miežių, vietoj kviečių.

Bet miežiai nėra prastas 
javas. Iki p e n k i o 1 i k tojo 
šimtmečio Švedijoj miežiai 
buvo beveik vienintelis pla
čiai naudojamas javas* o 
švedai ir tada buvo dideli ir 
stiprūs žmonės. Iki šešiolik
tojo šimtmečio kviečiai ir 
rugiai beveik nebuvo varto
jami maistui šiaurvakari
nėje Europoje.

Miežiai yra dažnai minimi 
senovės graikų didžioj po
emoj “Iliadoj,” kuri para
šyta apie 3,000 metų atgal.

Senovės romėnai labai 
mėgo, iš miežių gamintą gė
rimą.

Anais laikais virintų mie
žių skystimas buvo'vartoja
mas įvairiem vaistam.

Senovinėje, klasikinėje 
Graikijoj spirginti mięžiai 
buvo laikomi labai svarbiu 
maisto daiktu.

Pas “Iliados” laikų grai
kus niekur nėra minima 
rugiai ir avižos. Šių javų 
dar neturėjo nei indai, nei 
aigiptiečiai, nei babilionie- 
čiai, nei chinai.

Pirmiausia rugiai ir avi
žos pasirodė lygumose pieti
nės Rusijos.

Iš pradžios buvo manoma, 
kad rugių duona skilviui 
“nesveika,” o pasirodančios 
dirvose avižos buvo laiko
mos “piktžolėmis.” Jeigu 
jos tada ir buvo sėjamos, tai 
tik pašarui.

Rugių duona dabar dau
giausiai naudojama Lietu
voj, Sovietų Rusijoj ir Vo
kietijoj. Bet nieks negalėtų 
pasakyt, kad lietuviai, ru
sai ir vokiečiai būtų silpnes
ni už tautas, vartojaųčias 
kviečių duoną. —N. M.

ŽMONA SUKILO PRIEŠ 
PERTVARKŲ VYRĄ

Vyras gali būt taip “ge
ras” ir tvarkus, kad jis pa
sidaro moteriai negeras. 
Dėl to nesenai tūla Green- 

dillienė užvedė perskyrų 
bylą prieš savo “pavyzdin
gą” vyrą New Yorke.

Greendillis visuomet lai
ku grįždavo namo, tik laiku 
valgydavo, laiku eidavo pa
sivaikščioti, pažymėtu lai
ku s skaitydavo — visas jo 
gyvenimas buvo sutvarky- ? 
tas kaip laikrodis ir kalen
dorius.

Tas nepaprastas vyro 
tvarkingumas, pagaliau, 
įkyrėjo žmonai; jinai ėmė 
pykti, erzintis ir pareikala
vo, kad vyras gyventų su ja 
kaip žmogus, o ne kaip lai- * 
krodis. Bet jis nesutiko; sa- 
kė, jog tvarka tai didžiau
sia dorybė ir kelias į pasise- " 
kimą.

Kad taip, tad moteris ir j; 
pašaukė jį į skyrybų teis
mą; bet teismas neperskyrė 
jųdviejų, ale šitaip sutaikė:"?

Moteris turi prisilaikyti 
daugiau tvarkos, o vyras,'- 
mažiau žiūrėt į laikrodį ir . 
daugiau laiko pašvęst šei- J’ 
myniškam draugavimui su 
savo žmona. —A.

Arantai Tebegeria 
Žmonių Kraują

Už keliasdešimts mylių .< 
nuo Hermansburgo, Aust
ralijoj, gyvena pusiau lau
kinė tautelė arantai. Misio- ' 
nieriai, bekrikšty darni 
arantus, pramokino juos ir-* 
kaip žemę dirbti; tačiausk 
pak* arantus dar užsilikę 
keisti ir žiaurūs įsitikini
mai. Taip antai, užmušt 
svetimos giminės žmogų ir 
išgert jo kraują “dievaičių 
garbei” tai duodą jų taute- 
lei stiprybės ir sveikatos. Ir 
dar visai nesenai jie pasi- : 
gavo vieną kitatautę mote- " 
riškę, nusitempė ją į savo 
urvą, nužudė ir su maldin- ‘ 
gomis ceremonijomis išgėrė * 
jos (kraują. •

Anglijos “Skolininkų” 
Senasis Bokštas .

Anglijos karalienės Elz
bietos laikais buvo įsteigtas 
bokštas-kalėjimas, kur so
dino ypač skolininkus. Tai • 
buvo daugiau kaip 300 me
tų atgal, o Anglijos įstaty- ' 
mai dar ir dabar skiria ka- 
lėt bokšte už skolų neatsi
teisimą; bet tas supelėjęs 
bokštas jau negalėtų šutai- • • 
pint nė kelintos dalies visų.- 
skolininkų.

Anglijos įstatymuose yra f 
surašyta pėr šešis tūkstan- ’ 
čius visokių nusikaltimų, už ' 
kuriuos prasižengėliai ture- . 
tų būt įkalinti tame bokšte, j 
kaip tai: paprastos asme- * 
niškos skolos, nesumokėji-'■ 
mas įstaigoms mokesčių už" 
namus; nemokėjimas buvu- ” 
šiai žmonai pragyvent tiek M * 
pinigų, kiek teismas nusta- * 
tė, kada vyras su ja persi
skyrė, ir tt., ir tt.

Anglijos teisdarystė ne- : 
kreipia domės į tai, kadiį 
žmogus negali atmokėt sko
lų. Neatsitėisei, tai ir marš., 
į kalėjimą.

Anglų įstatymai prieš * 
skolininkus taip atsilikę ir” 
nusenę, kaip ir tas karalie-' 
nes Elzbietos bokštas. —J. •e?
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STOUGHTONIETIS JAUNUOLIS-GERIAUSIAS FUTBOLES 
LOŠĖJAS COLUMBIA UNIVERSITETE

Šiemet yra daug lietuvių 
jaunuolių įvairių universi
tetų futboles komandose. 
Retai mes apie juos girdi
me lietuvių spaudoj, o dar 
rečiau matome juos veikiant 
lietuvių tarpe.

Štai vienas tokių jaunuo
lių, Artūras Radvilas, gi
męs ir augęs Stoughton, 
Mass., netoli Bostono, pasi
rodė ne tiktai gabus moks
le, bet ir sporte. Artūras 
baigė Stoughton High 
School su aukšta pagarba, 
kaipo vienas iš geriausių 
studentų. Jis šioj mokykloj 
parodė savo sporto gabu
mus. Čia jis lošė baseball 
(sviedinį), basketball (krep
šinį) ir futbolę. Paskuti
niais mokinimose metais 
High Schoolėj, Artūras bu
vo kapitonu savo mokyklos 
futboles komandos.

Sulaukęs 17 metų am
žiaus, Artūras įstojo į Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimą ir tapo veikliu nariu. 
Pradėjo uoliai raginti 
Stough tono lietuvių jaunimą 
organizuotis į jaunimo gru* 
pę ir veikti ne tiktai spor
to srityje, bet ir abelnai lie
tuvių visuomeniškame gyve
nime.

Vėliaus Artūras Radvilas 
įstojo į Columbia Universi
tetą, kurį baigs ateinančiais 
metais. Būdamas New Yor
ke ir lankydamas universi
tetą Artūras atsižymėjo kai
po vienas iš geriausių fut- 
bolistų rytinėse valstijose, 
ir veikiausiai visoj Ameri
koje. Jis tačiaus nepamiršo, 
kad reikia organizuoti LDS 
jaunimo skyrių savo mieste. 
Pa*rvažiavęs į namus, su sa
vo broliu Antanu ir su ki
tais jaunuoliais, apie tai 

ARTHUR E. RADVILAS, žymiausias Columbijos Universiteto futbolistas, Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo narys.

kalbėdavo, kad reikia pra
dėti veikimą. J. Lavas, vie
tinis LDS veikėjas, jiems 
pritarė ir gelbėjo.

Pereitą v a s arą tapo 
įsteigtas LDS jaunimo sky
rius Stoughtone, ir Artūras 
dabar, nors gyvendamas 
New Yorke, priklauso prie 
to skyriaus. Artūras dabar 

'yra žymus sportininkas. Vi
si New Yorko lai k r. apie 
jį rašo labai plačiai. Jis at
sižymėjo futboles srityje. 

' Dažnai jo • paveikslai telpa 
New Yorko laikraščiuose.
Vienok, kai teko su Radvi
lu pasikalbėti, tai jis pir
miausiai ėmė kalbėti ne apie 
savo didelius atsiekimus, 
bet apie Stoughtono LDS 
jaunimo skyrių. Jis klausia, 
ką tas skyrius veikia, ar 
jam sekasi. Artūras yra pui
kaus būdo jaunuolis. Jis ne- 
sididžiuoja savo atsieki-

I mais. Tokių jaunuolių, kaip 
Radvilai, turėtų būti dau- 

! giau.
Artūro brolis, Antanas, 

lanko Tufts Medical School 
ir neužilgo baigs mokslą, 
taps gydytojas. Artūras no- 

i ri tapti mokytojam — mo
kyti Amerikos istoriją, ir 
mes tikimės, kad kai .ątei- 

Inančiais metais jis baigs 
■ savo mokslą, nebus jam 
i sunku darbuotis savo profe
sijoj. Tikimės, kad tada, 
turėdamas daugiau laiko
ims aktyviškesnį dalyvumą 
čia gimusių lietuvių jaunuo
lių veikime.

Užklausiau, ar yra dau
giau lietuvių jaunuolių Co
lumbia futboles komandoj. 
Jis man atsakė, kad yra F. 
Stulgaitis, iš Wilkes Barre, 
Pennsylvania, ir jie abu daž
nai tarpe savęs kalbasi lie- 

tuviškai. Taipgi treiniruo- 
tojo pagelbininkas yra lie
tuvis iš Lawrence, Mass., 
t. y. Red Matai. Kitas gabus 
lietuvis futboles mėgėjas 
yra Antanas Balčiūnas, iš 
Abingtono, Mass., bet jis 
tik šiais metais pradėjęs 
lankyti Columbia Universi
tetą.

Ne tiktai verta jaunus 
Radvilus pagerbti, bet taip 
pat ir jų pažangius tėvus, 
kurie juos taip gražiai išau
gino, kad jie nepamiršta da
lyvauti lietuvių organizaci
jose. Jaunų Radvilų motina 
laiko valgomų daigių krau
tuvę Stoughtone ir yra pla
čiai žinoma, kaipo gera vei
kėja lietuvių tarpe. Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mas džiaugias turėdamas 
savo tarpe tokių jaunuolių.

J. Ormanas.

Italijos Karalius Norėtų 
Žmonint Vedybų Įstatymą
Roma. — Popiežius Pius 

savo ranka parašė laiškus 
Italijos karaliui Viktorui 
Emmanueliui ir diktatoriui 
Mussoliniui, prašydamas pa
taisyt dabar išleistąjį įsaky- 
mą-įstatymą, kas liečia ve
dybas tarp italų “arijų” ir 
žydų bei kitų “nearijų.” 
Popiežiui atrodo, kad toks 
įsakymas varžo krikščioniš
kas ir žmoniškumo teises; 
popiežius sako, kad šis 
įsakymas pažeidžia ir 1929 
m. sutartį tarp Italijos val
džios ir popiežiaus.

Italijos karalius manda
giai atsakė į popiežiaus 
laišką, ir žadėjo kreipt “di
džiausios domės” į jo pra
šymą.

Buvusis Anglijos premjeras, Lloyd George, skelbia, 
jog Municho išdavyste labiausiai atsilieps pačiai 

Anglijai; kadangi sekančiam kare su Vokietija 
Anglija neturėsianti draugų.

Oakland, Calif.
LIETUVIŲ VEIKIMAS
Mes ir vėl susilauksime 

svečio iš vidur-vakarinių vals
tijų. Lankysis pas mus drg. 
Prūseika su prakalbomis.

Oakland ir San Francisco 
kuopos jau rengiasi pasitikti 
šį gerą kalbėtoją ir rašėją. 
Pernai, kuomet jis čia lankėsi, 
visiem patiko, todėl tikimės, 
kad ir šiemet visi bus paten
kinti jo atsilankymu.

Oaklandc jau nutarta su
rengti draugišką vakarienę. 
Draugai pasižadėjo darbuotis, 
kad draugui Prūseikai būtų 
galima pasiekti visus lietuvius.

Kadangi draugas Prūseika 
atvyksta spaudos reikalais,, vi
sos pastangos turi būti deda
mos, kad padaryti vakarus 
pasekmingais. Lietuviai turės 
progą susipažinti su dabar 

' degančiais klausimais, koks 
likimas laukia Lietuvą, kuo
met naziai grūmoja užgriebi
mu. Taipgi įdomu daugiau 
patyrusio pasiklausyti apie 
abelnai pasaulio įvykius.

—o—
LLD 198 kuopa buvo suren

gus kazirių vakarą. Įvyko 
mūsų gerų darbuotojų namuo
se. Draugai Jankauskai ne
sigailėjo suteikti vietą savo 
namuose ir todėl uždirbome 
virš $8.

—o—
Čia buvo susiorganizavus 

LDS jaunuolių kuopelė. Ka
dangi čia mažai lietuvių pri
augančio jaunimo to amžiaus, 
tai buvo gauta nedaugiausiai. 
Pastaruoju laiku viena narė 
apleido Californiją, kitas na
rys žuvo nelaimėj. Kuopelę 
labai tas pakrikdė. Mūsų 
organizacijos keletą sykių 
diskusavo šį klausimą ir da
bar ragina jaunuolius darbuo
tis—gauti dar keletą narių, o 
suaugusieji parems kiek galės.

Kadangi čia nedidelė lietu- 
vię grupelę skiria San Fran
cisco įlanka ir dabar riša til- 

■ tas, bet kelione mašina $1, 
tai sunku laikyti bendrus su
sirinkimus. Kalbėta, kad 
LDS kuopą skelti ir padaryti 
po kuopą abiejose pusėse tos 
nelemtos balos. Tuomet ga
lėtų geriau nariai lankyti su
sirinkimus. Jaunuolių kuopelė 
galėtų būti geriau prižiūrima 
ir remiama.

—o—
Lapkričio 24 d. įvyksta LDS 

kuopos balius San Francisco 
po No. Ill Jones St.

Kuopos Koresp.

Pradėjo Kirsti Miškus
MERKINE. Pradėjo kirsti 

miškus, kurių, gana daug ker
tama. Vietos darbininkai, at
siradus laisvam laikui, gali 
būtinam reikalui užsidirbti 
centą kitą, o ūkininkai mano, 
kad lengviau gal būsią nusi
pirkti statybinės miško me
džiagos.

Mahanoy City, Pa.
Prisimena man laikas, kaip 

būdavo Lietuvoj “Velykos.” 
žmonės rengiasi prieš Velykas 
per ilgą laiką, kad apvaikščioti 
tą šventę kuo puikiausiai.

Pasižiūrėjau į LDS 104-tos 
kuopos baliaus renkimo komisi
ją ir prisiminė man Velykų lai
kas. Komisijos nariai pasidali
nę darbus dirbo, kad padarius 
šį balių, kuris įvyko lapkričio 
10-tą dieną, š. m., kuo puikiau
siu ir užganėdinti visus atsi
lankiusius. Nariai griebėsi už 
darbų: gaut svetainę, pagamin
ti tikietus, gėrimus ir užkan
džius. žinoma, prisiėjo nema
žai padirbėti gaspadinėm: 
Aponikienei, Senkuvienei ir 
Valiukienoi, kurios pagamino 
gardžių dešrų. Tai buvo sun
kus, bet geras darbas ir gaspa- 
dinės yra užsitarnavusios dėkos 
žodį.

Abelnai kalbant apie šį balių, 
tai buvo pasekmingas, žmonių 
dalyvavo ne tik iš Mahanojaus, 
bet ir iš aplinkinių miestelių, 
kuriem ištariu, varde LDS 104 
kuopos, širdingiausį ačiū už 
skaitlingą atsilankymą ir pui
kią tvarką.

Finansiniai taipgi turėsime 
puikaus pelno. Nes viskas iš
parduota, ką tik turėjome, tik 
iki šiam laikui visos bilos ne
išmokėtos. Ačiū visiem atsilan- 
kiusiem ir prašome ateityje at
minti LDS 104 kuopos paren
gimus.

LDS 104 Icp. Koresp.

Padvigubink sau Smagumą

—DvigubaiSsvehyWi
OLD GOLD

Copyright. I’. Lori Hand* Company, 1935

VISADA ŠVIEŽIAS! Dvigubai 
apsaugotas dviem užvalkč.'eis 
Cellophane. VIRŠUTINIS užval
ktis atsidaro APAČIOJ Pakelio.

UŽSISTATYKITE: "Melody & Madness” su Bob Beachley. sekmadienių vaka
rais nuo Lapkr. 20, Columbia Network.

Nazių Šnipė Bando Atsaukt 
Savo Išpažintį

New York. — Nazė Joh-
anna Hofmann, teisme prieš 
Vokietijos šnipus, mėgina 
atšaukt savo raštišką išpa
žintį. šią išpažintį apie sa
vo ryšius su K. Schluteriu ir 
kitais Hitlerio šniukštais ji
nai padarė, kada buvo areš
tuota.

Dabar Johanna Hofmann 
pasakoja, būk tuometinis 
Amerikos valdžios agentas 
L. G. Turrou “iškaulijęs” 
iš jos tą išpažintį. Jis, girdi, 
žadėjęs, kad jeigu Johanna 
pasirašys ją, tai bus paleis
ta. Johanna taipgi šneka, 
būk vieną kartą Turrou 
įbrukęs jai šimtadolerinę į 
delną.

Bet kai Johanna Hof
mann buvo suimta, Ameri
kos valdžios agentai rado 
pas ją nazių šnipų slaptraš- 
tį ir jų perdėtinio K. Schlu- 
terio laišką. Jame buvo 
įvardyti ir tūli kiti Hitlerio 
Šniukštai, kurie darbavosi 
išgaut kariškas Amerikos 
slaptybes. Pati Johanna ta
da išaiškino nazių slaptraš- 
tį; ir bent šiuo punktu jinai 
negalės išsisukt.

Johanna Hofmann neva 
tarnavo Vokietijos laive 
“E u r o p a” kaipo moterų 
“plaukų raityto j a,” o Schlu
ter neva kaip ' reikmenų 
“priežiūra-šteward.” Tikru
moj jiedu buvo tik Hitlerio 
šnipijados agentai.

PITTSBURGH, PA.
Įvairios Žinios

Praeitą savaitę įvyko Lietu
vių Radio valandos vedėjo P. 
Dargio suruoštas koncertas. 
Programa buvo įvairi. Zarem- 

; bos orkestras sugriežė keletą
■ gražių lietuviškų melodijų. 
! P a n e lė Yurkoniutė dainavo 
' dviem atvejais. Vienas svetim-
■ tautis paskambino ant “cimbo- 
: lų”. Po tam vienas anglas su
dainavo keletą gražių dainų. 
Trys seserys Liepiutės griežė 
smuiku ir skambino pianu. 
Ponia Milerienė padainavo ke
letą liaudies dainų. Miloskiuki 
(?) iš McKeesporto pagraji- 
no armonika polką ir maršą. 
Vėliaus ukrainų gana skaitlin
ga grupė pašoko įvairius tau
tiškus ir kitokius šokius. J. 
Budnikutis sugriežė keletą ka- 
valkų ant koncertinkos. Ant,

galo lietuviškų skautų mergai
tės pašoko “aguonėlę” ir “ju
das pūdas”.

žmonių koncerte buvo apie 
du šimtai. Išsiskirstė patenkin-
ti.

Lapkričio 5 d. atsibuvo So
vietų Sąjungos 21 metų su
kakties paminėjimas Carnegie 
svetainėje, ant Federal St., 
North Sidėje. *

Pirmininkavo Myerscough. 
Pirmas kalbėjo Beni Croaters, 
juodveidis. Kalbėjo apie rin
kimus ir republikonų užma
čias. Antras kalbėtojas buvo 
Martin Young. Jis perbėgo 
savo kalboje rusų revoliuciją, 
fašizmą ir Muniche Chamber- 
lain-Daladier pardavystę. Tre
čia kalbėjo Gurley Flynn. Ji 
kalbėjo apie rusų revoliucijos 
atsiekimus budavojime socia
lizmo. Ji nurodė, kaip sun
kiai Sovietų Sąjungos darbi
ninkam reikėjo kovoti ir bu
dėti, idant išlaikyti revoliuci
jos laimėjimus. Jos kalba bu
vo labai aiški ir graži.

• Paminėjime žmonių galėjo 
būti apie penkius šimtus. Ma
tėsi keliolika ir lietuvių. Ne
mažai išparduota literatūros.

Pereitą pirmadienį vaikėzai 
buvo užpuolę Igno Rumbacko 
saliūną. Užpuolimą padarė 
apie 1 vai. naktį. Du plėšikai 
pasiėmė gėrimo prie baro ir 
kada Rumbackas pradėjo iš
duoti atgrąžą, jie atstatė re
volverius ir liepė rankas iškel
ti į viršų. Bet Rumbackas su
syk linktelėjo galvą po baru 
ir vaikėzai pradėjo bėgti lau
kan. Po tam pribuvo policija, 
bet plėšikų nepagavo.

Pasimirė Marcelė Akstinie- 
nė iš Castle Shanon, Pa., Jono 
Lekavičiaus švogerka. Paėjo iš 
Lietuvos Eičių kaimo, Taura
gės parapijos. Paliko vyrą ir 
vaikučius. Palaidota tautiško
se kapinėse.

Lapkričio 3 d. Lietuvos Sū
nų Draugijos svetainėje įvyko 
republikonų mitingas. Davė 
gėrimo visiems, kas tik norė
jo. Miesto čermanas ių kiti 
kandidatai visokiais būdais 
niekino demokratų kandidatus 
ir Naują Dalybą, o agitavo už 
savo kromelį. Sakė, kad kada 
jie bus išrinkti, tai darbai pra
dės gerai eiti ir vėl laimingi 
laikai sugrįšią. Iš publikos di- 

i delio pritarimo nesirado. Su
ėjo tik todėl, kad gėrimo bu-

I vo.
D. P. Lekavičius.

Gaukite '‘Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.
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Not One of the Weeds
by S. SHELDON

FOR two years he had been 
drifting around the country 

doing odd jobs when he could get 
them—bindle-stiffing, palming for a 
coin, laying over in flop houses. All 
the way up from Tuscaloose he had 
pounded the highways, hopped the 
freights with the other young men, 
hnudreds of them on the bum, on 
the move, heading somewhere, any
where. nowhere. Nowhere! Like 
drifting through a maze. That’s 
what stiffened his heart in panic 
and terror. Nowhere! Black word 
You couldn’t laugh it off. Two years 
of going nowhere, getting nowhere, 
busting around the country like a 
wild animal, just eating and sleep
ing wherever you happened to drop. 
It left a fellow nothing to hope for, 
nothing to believe in...

After laying off in Georgia, the 
labor in the sunseared fields crack
ing his skin, he took stock of him
self. What the hell was he ankling 
around the country for? That was 
no life for him. After all, he had 
an 
like 
the 
was 
vagrants had. Then there was the 
name. His name. Lawson. Who 
didn’t know the Lawsons of Alaba
ma? The ‘‘manufacturing” Lawsons. 
The depression could wipe out a 
factory but a name stuck. It had 
tradition, prestige. Jim Lawson, son

to go. He 
to wipe out 
the endless 
palming. He
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education. He* was no bum 
the riff-raff he had seen on 
roads. B. A. Alabama. That 
more than any of those chronic

of Tom Lawson. By God! that had 
class. Pride, that’s what counted. 
A man had to have something to 
believe in. A name, a tradition. He 
had forgotten that in the animal 
struggle for food and shelter 
tramping across the country.

He had to blot out that nowhere. 
That black nowhere. Settle down. 
Get a job. Maybe even get married. 
At twenty-six his life should just 
begin to burgeon. That was it, 
sprout. He was going to sprout. 
A new plant, specie Jim Lawson. 
They were weeds because they were 
born weeds. They would always be 
weeds. He had places 
was a Lawson. He had 
that black nowhere, 
tramping, odd jobs and
had seen the country. There had to 
be a place for him. He was a Law- 
son, not a weed.

THAT was the new vision he 
brought with him to New 

York, the vision he carried along 
the employment- lines and into the 
agencies. It was a towering vision, 
magnificent as the skyscrapers, real, 
potent as the crowds. It gave him 
courage and strength as he ham
mered at the city walls, the new 
voice inside him crying: Lawson. 
That’s me. Lawson. I’m not one of 
the weeds. I’ve got a pedigree. I’ve 
got prestige. You can’t shove me 
into black nowhere. I’m a B. A. 
You’ve gotta have 
You’ve gotta!

But the new voice 
buildings, returning
with emptiness, futility, returning 
dull, a hopeless sound. Spent his 
energies, the’ first 
the vision of a new 
ness encircled him 
drifting, now in 
before the roads 
America...

Where was the 
had happened to
he had fashioned for himself out 
of misery and disappointment... 
gone, all gone. The strong new 
plant had withered even before it 
bloomed. And the weeds? Jim Law- 
son didn’t know... he didn’t know.

He retraced the entire ground of 
He remembered the 

the homeless, name- 
the wheat fields 
pushing on pur- 
the hobo camps 
young men and

a job for me.

glanced off the 
in and echo

a

flush of hope, 
life. The dark- 
again. Jobless, 
large city, as

and highways of

vision now? What 
it? The aspiration

WORCESTER HOLDS MEMORIAL MEET IN HO
NOR OF A. MAZURKA, MARTYR FOR LIBERTY

A Memorial Meeting 
Anthony Mazurka who 
fighting against 
in Spain, will 
ember 20th, 8 
nian Hall, 29 
ter, Mass.

We request

to honor 
died while 
barbarismfascist

be held Sunday, Nov-
P. M. at the Lithua-1 
Endicott St., Worces-'

all members of the 
Aido Chorus and all his friends

Anthony Mazurka

tO'

pay homage to this young fighter 
for democracy, who gave his life so 
democracy might live. Marzy, as he 
was called, spent most of his life 
in the progressive Lithuanian orga
nizations working ' constantly to 
build that movement. He loved best 
that group of people who knew and 
worked with him iri the Worcester 
Aido Chorus, and in leaving for 
Spain had willed some money, in 
event of his not returning, to the 
chorus. Marzy had been a staunch 
supporter of the labor movement, 
he was a member of the C.I.O. 
organizing corhrriittee and was also 
a member of the Young Communist 
League. '

Worcester has lost one of 
ablest fighters. We mourn that 
but we carry on where Marzy
off. We send our condolences to 
his mother, father, and .younger 
brother and also to his sweetheart, 
who took his death so bravely. AN
THONY MAZURKA—WE SALUTE 
YOU.

The speakers for the evening of 
the 20th are Roy Mizara of the 
Laisve staff, Joe Sakalauskas, re
turned veteran from Spain, Francis 
Ausčius of the Y.C.L. plus other 
representatives of fraternal orga
nizations.

WAR...
..a magnificent sport-

(Vittorio Mussolini)

COLLEGE STARS TO PLAY PRO TEAM 
TO AID VICTIMS OF HITLER’S DRIVE

it’s, 
loss 
left

THERE WAS, I felt, no doubt 
at all about the fact that she 
was a beautiful girl. Ev.en now her 

queenly walk had with it that cert
ain touch of dignity that does not 
die under the hands of barbarians. 
Unable to ignore the pathos her 
bearing expressed I went to her, 
ignoring the seven shadowy figures 
that clustered 
ively.

“Dear girl,” 
allow tears to 
softness of your eyes?”

She looked at me and said noth
ing, but 
unhappy 
had her 
and my

“What has he done to you?” I 
asked, “who is this beast 
would lift a finger to harm one 
of your lovely head? Who is 
monster?”

She looked at me so tenderly 
she, Snow White, replied, 

“Benito Mussolini.” 
“Huh?”

“Benito Mussolini, you 
her,” yelped one short figure 
I recognized as Grumpy, one 
notorious Seven Dwarfs.

Doc, the intellectual of the 
interrupted and said, “Last 
fascist Italy issued an announce
ment that Walt Disney’s films are 
henceforth banned as being against 
the fascist ‘firm imperialist spirit’.”

Grumpy’s “Bah,” echoed my own 
sentiments.

I left them there, Snow White 
and the Seven Dwarfs, and watched 
them go across the rocky road and 
around the mountain, in search of 
the country where beauty and 
charm would live and not die un
derneath the leaden heel of those 
who march in search of glory, ter
ror and death.

The slim white girl disappeared 
over the horizon and I waved a kiss 
to her, knowing that a countless 
million Prince Charmings were being 
built by the people of Uns world 
who knew that beauty <md justice 
would conquer in the struggle 
against war and fascism.

about her so protect-

I said, “why do you 
mar the deepness and

I felt that this silent and 
girl, this demure creature, 
heart broken by some one 
own welled in anger.

that 
hair 
this

and

heard 
whom 
of the

group, 
week

the decks for

issue of the 
our desk this

Will the secretary of 
call for the 
which was

column en-
cannot be

•Elizabeth, N. J.: How are the 
plans for the “Welcome the LDS 
Council” dance of Nov. 27 getting 
along? President Paciunas: Brook
lyn is expecting to come en masse 
to the affair, so clear 
a swell time.....

•The November 
“VOICE” just came to
week and we see most noticeable 
improvement in appearance and 
make up under C. Kwarren’s edit
orial hand..

•Personal
the A.L.P. Lith Branch 
cut of Louis Waldman 
used in the L.Y.S. ?...

•Great Neck: Your 
titled “Chorus Gossip”
usetf as we do not. know the identity 
of the writer. All correspondence 
to the Youth Section must be ac
companied by the- name and address 
of the writer. Such inforrnation, 
of course, is not divulged.....s

•Everyone knows that Art Rad
vilas is the apple of one of the 
Columbia Lion’s eyes on the gridi
ron, but few know that Art is a 
Lithuanian and a L.D.S. member at 
that. This issue of “Laisvė” contains 
an interview and a swell picture of 
this famed halfback in the Lithuan
ian section. Read it...

B’klyn to Pick Check 
ers, Chess Champs in 

Two Weeks

Long Sleep Broken 
Chorus Active in 

Waterbury

If you’re tired of polo, 
If golf’s not your line, . 
If bridge bores you silly, 
And you’ve drunk enough 

wine, 
If you want some distraction, 
Real, red-blooded action, 
And killing one striker 
Still leaves you a piker, 
Then don’t overlook 
And dismiss with a snort 
That rollicking hobby, 
Magnificent sport 
Know as 
War.
Now war is a sport 
Of the jolliest sort, 
With rules to be broken. 
Pacts to be scrapped— 
Peace to be spoken 
And war to be mapped. 
Technique of slaughter 
Down to a T— 
Bomb the civilians, 
Chortle with glee, 
Tame them and maim them 
And make them agree. 
There’s nothing so thrilling, 
Oh quite so killing. 
As a war to the finish 
With plenty blood spilling. 
It’s 
It’s
It’s the only way out 
For a fascist nation.

stimulation— 
recreation—

of 
against the ebbing 

long marches inland 
and wood to avoid 
land... the roads...

one of

word, 
rooted,

mind 
past 
over 
and

raced back- 
two years, 
dim almost 

recollections, 
fields again.

BROOKLYN, N. Y.—The pawns 
and checkers are still sliding across 
the board as entrants practice up in 
order to be in trim for thb Chess 
and Checker Tourney to find the 
Champioqs of Brooklyn. The first 
play-off date is Novembei’ 30 
all contestants will play to see 
will enter the semi-finals.

A beautiful award signifying 
championship will be given to each 
winner of the tourney in the Chess, 
Checker or Ping Pong division. To 
pay for the trophies an entrance 
fee of 25 cents per contestant is 
necessary.

The registration committee, com
posed of John Orman, Walter Kubi
lius, Peter Taras, Adolph Nedvara 
and Keistutis Michelson, is busy at 
the task of gathering the entries. 
Sign up with them for the Tourney!

and 
who

thc

News gathered from 
there, brought to you by 
reporter. It looks like

and

“Cliveden Set” Just a 
Gang to British

here
your news 
Waterbury 

has finally broken its spell of sleep
and has waked up. If choruses are 
organized in Hartford, New Haven 
and elsewhere, we tljink we can get 
together also. With the present 
winter season coming on the chorus 
has been invited to sing at a play, 
December 11, Sunday. By that time 
we will have a. number of new 
songs to sing. DanCing Will follow 
the play so everybnė come!

There were quite a lot of people 
at our last rehearsal, many of 
whom were girls. Now anyone read
ing this article in Waterbury or 
vicinity is invited to come down 
to the hall and join our singing 
group. Older people can come down 
and listen to us sing. Wp had a 
little talk about getting new mem
bers. Next week the minutes will 
be read and officers will be elected 
for the coming year, 
to be on hand. After 
and cake was served, 
good, don’t you think

Everyone take notice of 
week’s rehearsal, it begins 
p. m. sharp, so anyone who wants 
to sing should be at the hall on 
Bank St. Don’t afraid to come, 
we’ll make you feel at home. Danc
ing will follow every rehearsal. You 
have nothing to lose by coming one 
night a week—Friday night, 
us seė neW faces at the hall 
week. I have to close now, 
I hope to see' you all in the
terbury chorus at our next rehears
al!

Oh the beautiful poem 
Of a well-planned attack, 
The sportsman - like joy 
Of a stab in the back.
Get a seat in the grandstand, 
Listen to the brass band, 
Watch the blood flow, 
Gloriously red. 1
The black shirts are coming, 
Their bullets are humming, 
By daylight tomorrow 
A thousand more dead. *

A trouble-

his thinking, 
breadlines... 
less men bent over 
of the West, then 
poseless, drifting.. . 
at night, faces 
women etched 
firelight.. . the 
through swamp 
the cops... the
the face of America covered with 
drifting feet, drifting bodies, drift
ing minds. And he, Lawson, 
them ? One of the weeds ?

Weeds was the wrong 
Weeds stuck in the soil,
firm and had to be torn out. He 
and the others had no roots. They 
drifted over the face of America 
like a rudderless ship on a black sea. 
Weeds? No! His 
wards over the 
raced backwards 
forgotten pictures
There were the cotton 
Or was it up in the timberland of 
the Northwest that he and the tall, 
blond Irishman had jumped the 
freight for a few breathless seconds 
before the cops? Mike, that was 
him. Michael in polite society, he 
said. A solid rock of a fellow, but 
too many convictions,
maker to steel and auto. A union 
man with guts—on the run, on the 
blacklist, on the* death list of com
pany thugs. Weed? Then there was 
that thin wisp of a girl who clothed 
her sex behind corduroy pants and 
a sheepskin coat, a roadgirl with 
black, glowing eyes and a voice like 
a nightingale. An Italian flower 
from a Chicago slum, kicked out 
of an impoverished home because 
there was too much music in her 
throat and not enough strength in 
her white arms for the factory j 

callgrind. Weed? You couldn’t 
people like that weeds. They had 
nothing... but neither 
he wasn’t a weed... 
weed.

did he... and 
he wasn’t a

that earnest

as he remembered, 
Faces. Gestures. A 

A laugh. A life, 
things he was re-

the pictures that

HE remembered
young fellow fresh from col

lege who wanted to be a writer... 
the young factory worker who lost 
an arm in a leather-cutting machine 
... the insurance broker... the gaw
ky hoofer and his blonde gal... and 
even, he laughed 
the millionaire.
look. A person. 
These were the 
membering...
came rushing back at him from the 
past... from the plains and roads 
of America. And he was remember
ing something else—these were the 
people. Not weeds!

The people jobless, dispossessed. 
Like himself. Yes, like himself. That 
was it! He and the people. One. He 
was a Lawson. Sure! But that 
didn’t seem to matter now. The 
thing that mattered was that he 
and the people were one. They were 
all jobless, drifting, all facing black 
nowhere together. Together' they 
could do something about it. But 
they had to know how and why. 
This was their land and they had 
to know why they were being push
ed over the face of it, aimless, drift
ing. They had to know... 
had to know. NoZ ojily for 
But for the people...

For two years he had

and he 
himself.

pushed

We ask you 
rehearsal tea 
Hmm! 

so?
It is

The Fascists go shrieking 
That war is a sport—

| We prefer our games peaceful, 
Should be oųr retort.

1 But if they persist, 
Refuse to desist. 
We

NEW YORK, N. Y.—This Tuesday American sportsmen 
showed that their hearts were in the right place by leaping to 
do their share for the refugees from Nazi barbarism. At a 
meeting of the N. Y. Football Writers Assoc, it was announced 
that the Brooklyn Dodgers, crack professional team, would 
meet the pick of' New York’s®-------------------------------------- *
five major college teams in a 
game at Ebbets Field on Saturday, 
December 3, With all proceeds going 
to Jewish, Catholic and Protestant 
organizations assisting victims of 
the Hitler Terror.

Hartf’d Chorus Reviews 
Successful Activity

No Red Tape
All red tape and precedence were 

smashed as players, coaches and 
athletic directors of Fordham, Co
lumbia, Manhattan, NYU and C.C. 
N. Y., the pro Dodgers, the A AU 
and metropolitan sports writers 
unitedly and enthusiastically agreed 
to throw all their resources into the 
game, which will be a football fans’ 
dream.

Special permission from the five 
universities has already been grant
ed to allow, the players to remain 
in training and take part in a 
game against professionals without 
losing collegiate status for next year.

The Brooklyn Club, which ends 
its official season on Thanksgiving 
Day, will maintaiA training head
quarters until the game, and will, 
incidentally pay the 
the team for the extra 
ing.

members of 
week’s train

HouseExpect Packed
packed house, netting $50,000 

the combined funds, ' is a cer-for 
tainty for this game, which will 
answer the ever present question as 
to the superiority of pro and 
lege 'teams. Sports editors of 
New York papers will select 
all-star college team this week.

Gone but not forgotten..... What?
Why, the broadcast of course. 
Although the day was dreary and 
wet, there was a very large attend
ance, 
of the 
tend, 
sented 
was 
playlets presented by the orchestra 
members. A most delightful number 
was presented by the New Britain- 
radio quartet, plus a swell female 
and male duet. It was certainly 
appreciated and we hope you will 
be with us again. It isn’t surprising 
that this first venture was success
ful as all members were so willing 
to cooperate.

Another interesting spectacle was 
I the appearance of the orchestra in • 
picturesque Lithuanian costumes.

i The contrasting bright colors of the 
girls’ costumes and the background 
of the boys’ white satin blouses and 
dark 
hold, 
given 
made 
sation

We were sorry that sorhe 
choruses were unable to at- * 
The program was well pre- 
and full of variety as there 

music, singing, dancing and

col-1 
the 
the

NY-NJ LDS YOUTH 
CALL PARLEY 
FOR NOV: 27

delegates to the LDS 
Conference to be held 
Street, Elizabeth, on

trousers was beautiful to be- 
Credit and thanks must be 

to Mrs. Galun who so kindly 
the blouses without compen- 
of any kind.

With this event leaving pleasant 
memories, we are about to begin 
another with more memories to 
come, that is the forthcoming ope
retta. Therefore I urge all mem
bers, who have not been present* 
lately, to attend all future rehears
als. Renjember, we are expecting 
you!

Therefore I urge all mem-

Personal Memos and Headlines:

LONDON. — Lady Astor, Ameri
can-born organizer of the pro-Nazi 
Cliveden Set, took it on the chin 
twice last week in the House of 
Commons. Stafford Cripps, Labor- 
itc leader, was on the giving end.

During debate Cripps declared:
“The country will not be de

luded in the future by 
statement that the 
wants war.”

Lady Astor, forgetting 
ty as a lady and the 
peer, shouted:

“They do!”
Labor members protested. Cripps 

turned his back to her and com
mented:

“I do not trouble to answer the 
noble lady. She is so irresponsible.”

Cripps turned his attention to her 
later, however, when he said that 
members of her set were not gain
ing the approval of the people, 
who were turning more “to the 
saner and more hopeful policy of 
the Labor Party.”

Lady Astor jumped up again, 
exclaimed:

“Set! What set?”
“I withdraw the word ‘set’,” 

torted 
it, and 
‘gang.’ 
try do
member of her gang—the policy of 
which means that Great Britain is 
to be junior partner in a fascist 
international.”

the lying 
Opposition

her digni- 
wife of a

and

ro
torCripps, “and apologize 

substitute for it the word
The people of this coun- 

not fancy the future as a

in his heart. And now, some- 
he was quiet inside. Deep 
he had hit something... a 
truth, and it quieted him. He

across the face of America, a great 
ache 
how, 
down 
great
and the people. One. That was it.

He walked through the city that 
night. But he didn’t hammer at the 
walls or cry out his name. He was 
quiet, looking for the answer—his 
and the people’s — and he Unew 
it was here around him. Then sud
denly his heart pounded crazily. He 
couldn’t believe it. He was happy. 
For he knew, at last, he was not 
alone.

END

next 
at 8

Let 
next 
but 

Wa-

—News Reporter.

Movies

We

must speak their 
language 

too have a fist.
—Helen Ungar.

LinDenS Dance Flans 
AU Set for Saturday

SOUTH BOSTON, Mass. — The 
LinDenS are going about it in a 
big' way and all the straws in the 
wind point to the fact that the 
branch will hold the biggest dance 
of -its’ career this Saturday.

The Dalghren Hall of So. Boston 
is expected to be *packed with 500 
people, judging from the advance 
sale of tickets. Both ballrooms * in 
the hall as well as two orchestras 
have been booked, with Al Stevens’ 
famous band to tickle the toes of 
the youth while another band will 
play all the polkas the elders may 
desire.

Admission is only 25 cents for 
ladies and 35 for mon and the 
branch practically guarantees a 
good time to all who come. The 
Lithuanian youth of Massachusetts 
are expected to make a very fine 
showing at the affair.

Latest Hollywood group to organ
ize here is the Studio Research 
Workers, with a guild which aims 
not only to raise wages but also 

to make work more efficient and 
provide for interchange of informa
tion among studios. The researęh 
workers are people who must be a Country, Give Me Liberty, Ro- 
able to tell a writer or director on ! 
a moment’s notice how many but
tons a Singapore policeman has on 
his coat, or what type of fork was 
used by a French peasant in 1643. 
As a result, they’re one of the brain
iest crews in the studios ... The big 
labor scrap now going on is be
tween the Screen Actors Guild and 
the Artists Managers Guild. The 
latter, comprising studio agents, 
don’t like the SAG’s idea of licens
ing them. Originally including only 
the higher-bracket agents, the man
agers’ guild took its cue from labor 
and in the face of adversity invited 
the rank-and-file of its profession 
to join, thus presenting a united 
front to the actor’s guild ...

If anybqdy still tries to tell you 
that the movies are not propagan
da, just mention that Warner Bros.’ 
patriotic shorts, titled, Man without

mance of Louisiana, Declaration of 
Independence, and so on, are being 
shown to CCC boys under the aus
pices of t|ie Natl. Educational Asso
ciation... When Metro-Goldwyn-May- 
er wired Bernard Shaw congratulat
ing him on the film Version of his 
Pygmalion, he sent them this ans
wer, wired collect: “Of course I am 
pleased because I have had my own 
way in preparing the scenario of 
the film. Producers must under
stand that the art of telling a story 

really a knack you either have 
don’t have. Very few people have
I am one of them.”...,

is 
or 
it.

ELIZABETH, N. J.—The young 
lads and lassies of this Elizabethan 
town are arranging a big welcome 
affair for the 
NY-NJ Youth 
at 408 Court 
November 27.

The parley was called by various 
youth branch leaders to discuss 
methods whereby the organization 

in this section, 
forming district
basketball and 
one of the main 
as well as other 

The import-

can be improved 
The possibilities of 
wide tourneys in 
other sports will be 
topics of discussion, 
cooperative ventures, 
ance of building new youth branchs 
will be stressed during the meeting.

To help the District Conference 
delegates relax after the day’s work, 
the Elizabeth Vanguards are plan
ning to run a social for the visitors. 
There will be motion pictures of the 
LDS Convention and Olympiad and 
a dramatic skit. Dancing and re
freshments, of course, will be there 
also. All LDS youth in the NY- 
NJ district are invited to attend 
both the Conference and the dance.

Hippopotamus tusks produce ivo
ry more valuable than that from 
elephant tusks.

Angora tells tales! Be wary, 
menl.au “Everybody is doing it” so ; 
Albert has joined the merry throng 
and can he swing it!..... Once he
was bashful — how about it, Char
lie, are them days gone forever?...

Now, George, won’t you join the į 
multitude and make it one big hap
py family? Why not bring your 
sister to the chorus? New members 
are always welcome... Wanda, is 
that New Britain chap your one 1 j 
and only?... Girls, have you heard? 
Vin is looking for a waltzing part
ner. Put in yo.ur bids .at an early 
date because I’ve warned you... 
Congratulations. Johnny R., for 
that violin solo and that very ori
ginal speech... Say, Tony, don’t you 
ever get tired? How I envy those • 
dancing feet on stage and off.....

The tables are turned—the young 
ladies make the delightful back- ■ 
ground while the fellows take the . I 
floor..... Did you boys have a mono
poly on the guests of radio fame? 
It just isn’t right..... Marion and '
Bertha: another time we will order 
a special amount of soda for you 
alone and place it in a' convenient 
spot so the boys wouldn’t become -įi 
too tired replenishing the demands.M

“Noru miego, saldaus miego”— tJ
it’s a habit now!

.'S

—Who?

Bombs over Barcelona-but Spanish Musical 
Culture Continues to Flourish Despite the War
The roar of artillery and the 

whine of shells in the air might 
disturb the peace of a Barcelona 
evening but the motto of the musi
cians is: “On with the Music!”

Victor Granados, conductor and 
composer now in the United States 
as the official musical represent
ative of the Loyalist government, 
tells of what the war in Spain has 
done to Spanish music.

“Today,” he said when interview
ed upon his arrival in September, 
“there is more musical activity in 
Barcelona than ever before. And
this is true of all Loyalist Spain, the Lyceum, at which he was pres- 
except where the front line runs 
hard by a city.

“Six months after the war bfoke 
out the Gerieralitat decided to 
embark on a program of musical 
education unprecedented for Spain. 
Music was to be second in import
ance only to physical training in 
school curricula. It was to come
before drama and literature. Musi- you are. After ten 
cal interest among the people of lights went up again 
Barcelona is at a fever pitch.” j formance went on.”

Let the bombs fall 
planes roar, but even 
gle for democracy against invasion ; 
the people of Spain find the time i 
and effort to devote to music.

ner’s four “Ring” operas are given 
in' the original language.

The German wing at the opera 
house—made up of singers OUT of 
of sympathy with Hitler—is going 
strong, and plans have even been 
made for a performance of “Parsi
fal” next winter.

Raids During OperaAir
Air raids, besides taking- their 

toll of dead, are a nuisance to ope
ra-goers. Mr. Granados related how' 
bombs began to fall during a per
formance of Thomas’ “Mignon” at

Great tusks, from prehistoric 
mammoths whose frozen bodies 
have been preserved in bogs for 
thousands of years, form an im- going on uninterruptedly. The re
portant item in the commerce of pertory is extensive, according to 
Siberia.

■ ■' ■

lli

ent.
| “The performance was
' calmly. The lights were put out 
and everybody sat quietly until the 
planes had. gone. Not a trace of 
panic. It didn’t occur to anyone 
to run out to the street. After all, 
a bomb can hit you anywhere, so 
you might just as well stay where 

the 
per*

stopped

minutes 
and the

Barcelona is at a fever pitch.” 
.As for the Lyceum opera, barring Į 

air raids, performances have been

Mr. Granados, and work like Wag-

theand let 
in the strug-

menl.au


UPTON SINCLAIR R AIS T AS
(Tąsa)

Įstojęs į uniją, Jurgis stropiai lankydavo jos susi
rinkimus. Jis jau suprato keletą angliškų žodžių, o 
draugai jam paaiškindavo, ką susirinkusieji kalba. Su
sirinkimai dažnai būdavo labai triukšmingi, nes visados 
kokia pusė tuzino kalbėdavo tuo pat laiku ir tai daugiau
siai blogai angliškai. Tačiau visi kalbėtojai nuoširdžiai 
imdavosi už reikalo; Jurgis ypatingai kibo prie visko iš 
visos širdies, nes suprato, kad eina kova ir kad nuo 
tos kovos priklauso ir jo likimas. Kada jis pradėjo 
patėmyti visokeriopas bjaurybes ir neteisingumus, kad 
viskas ne taip einasi, kaip jis seniau suprato, jis davė 
sau žodį netikėti nei vienam žmogui, ne bent savo šei
mynai. Bet dabar jis patėmijo, kad tuose varguose jis 
randa brolių ir šalininkų. Jurgis priklausė parapijai, nes, 
manė, kiekvienas žmogus turi taip daryti. Tačiau baž
nyčia niekados jo nesujaudino ir visus su bažnyčia reika
lus jis buvo palikęs moterims. Čia buvo, tarytum, naujas 
tikėjimas, kuris labai jį sujudino, suteikdamas jam nau
jų nežinomų dalykų, kuriuomi jis perdėm persiėmė ir, 
visu uolumu naujai įtikėjusiojo, jis pradėjo kaip misi- 
jonierius darbuotis tarp kitų. Tarp lietuvių ypatingai 
buvo daug nepriklausančių unijai ir tarp jų jis daugiau
siai triusdavosi, ginčydamasis, prašydamas gražumu, kad 
įstotų ir stengdamasis įrodyti, jog tai tikrai geras daik
tas. Labai dažnai jie atkakliai priešindavosi unijoms ir
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eiti ir užsiregistruoti. Pagaliau, kai atėjo rinkimų diena, 
skerdyklose visur buvo išlipinę ta iškabos, jog norintieji 
balsuoti, gali neateiti į 'darbą iki devintos valandos ryto 
ir tas pats panaktinis nusivedė Jurgį ir kitus iš savo 
apylinkės į vienos karčiamos užpakalinį kambarį, pa
rodė kiekvienam aiškiai, kur reikia parašyti ant baloto, 
paskui, davęs kiekvienam po du doleriu, nusivedė į bal
savimų vietą, kur buvo pastatytas policistas prižiūrėti, 
kad viskas gerai eitųsi. Jurgis labai didžiavosi, kad taip 
jam nusisekė, kol parėjęs namon pasikalbėjo su Jonu: 
tas pasisakė, jog vadui, kuris juos vedė į balsavimo vietą, 

kuž keturis dolerius pasisiūlęs balsuoti tris kartus ir tieji 
noriai jo pasiūlymą priėmę.

Dabar unijoje Jurgis susitiko su žmonėmis, kurie 
jam tas paslaptis paaiškino ir jis dasižinojo, jog Ameri
ka -tuomi skyrėsi nuo Rusijos, kad čia yra demokratiška 
valdžios forma. Valdininkai, kurie viską valdo ir visas 
vagystes papildo, pirmiau turi būti išrinkti, taigi visados 
esti dvi vagišių grupės, žinomos, kaipo politinės partijos, 
ir visados toji paima valdžią, kuri daugiau balsų nuper
ka. Retkarčiais pasitaiko, kad abi partijos stovi gana 
stipriai ir tada esti “gera proga vargšui žmogui šį tą 
pasipelnyti. Stokjardų apygardoje tas pasitaikydavo tik
tai visos šalies arba valstijos rinkimams esant, miesto 
gi rinkimuose demokratų partija visados laimėdavusi. 
Apskričio valdovu buvo demokratų partijos pirmininkas,

visai neklausydavo jo įrodinėjimų, o Jurgiui nevisados n?didel'S airys, vardu Mike Scully. Jis turėjo gana gerų 
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KEMAL ATATURK
Penktad., lapkr. 18, 1938

principally 
mitingo —

meeting 
for An- 

of 47 
Feb. 11 
Loyalist

kė, kad Turkiją atitolinus 
užsienio politikoj nuo So
vietų Sąjungos ir patrau
kus savo sferon. Mirtis Ke
mal Ataturko gali įnešti 
Turkijoj naujų pakaitų vi
daus ir užsienio politikoj.

D. M. š.

(Tąsa iš 2-ro puslp.) 
azinę santvarką. Jo viešpa
tavimas dalinai priskaito- 
mas prie diktatoriško reži
mo. Kemal buvo griežtas 
patriotas savo šalies, jis rū
pinosi jos apgynimu ir kul
tūriniu pakėlimu, bet jis ir 
jo j auna turkių politika ne
galėjo išrišti klasinius klau
simus.

Turkijoj valstiečiai ir 
prie Kemal Ataturko val
džios mažai gavo pagerini
mų, žemę valdo feodalai— 
ponai, valstiečiai velka sun
kų jungą. Darbininkai yra 
geresnėj padėtyj, kaip buvo 
prie seno sultano režimo, 
bet ir jie vis vien yra tur
čių išnaudojami. Darbinin
kai mažai organizuoti, tik. 
apie 150,000 yra unijistų ir 
tie priversti slaptai veikti, 
nes 1924 metais unijos pri
pažintos nelegališkomis.

Turkijos Komunistų Par
tija susitvėrė 1920 metais. 
Ją sutvėrė 
sugrįžę iš 
susipažino 
idėjomis.

Komunistų Partija veikia 
slaptai. Ją puola Kemal 
Ataturko žandarai. 1921 
metais bjauriai buvo nužu
dytas komunistų vadas drg. 
Subchi Trebizondoj. 1925 
metais uždaryta komunistų 
laikraščiai “Aidynlyk” 
(“Švyturys”) ir “Orak ve 
Čekik,” (“Pjautuvas ir Kū
jis”) ir eilė komunistų vadu 
nuteista į katorgą. Todėl 
komunistai priversti veikti 
slaptai. Kartą Kemal Ata-

WORCESTER, MASS Mazurka, 23, 
street, killed 

fighting in the 
in the Spanish civil war.

Tūli Neteisingi Laikraščiai ir 
A. Mazurkos Mirties 

Minėjimas

Spalių paskutinę savaitę 
“Naujosios Gadynės” laidoje iš 
Worcesterio koks tai “sklofti- 
ninkas” (pas mus buvo priim
ta bendra vienybė, iš .kur tas 
dabar atsirado?) perdėm ne
teisingą korespondenciją para
šė, būk “bimbiniai” išmetė F. 
Mazurką iš Literatūros Drau- 
įgijos. Ir su tokiu nepavydėtinu 
apetitu šlykščiai prirašyta an- 
tibolševištinės propagandos. 
Na, ir sekamoj savaitėj vieti
nis G. Kybos leidžiamas laik
raštukas “Amerikos Lietuvis” 
ištisai perspausdino tą visą ko
respondenciją su tuo pačiu pa
rašu “Sklokininkas.”

Tiek galima pasakyti, kad tai 
nepavydėtini dvynukai.

F. Mazurka ne tik kad nebu
vo išmestas, net ir minėtos or
ganizacijos kuopos mitingo tuo 
laiku nebuvo. Mazurka tiesiog 
piktinasi paskleistais gandais 
ir rengiasi per busimąjį Lite
ratūros 11 kp. susirinkimą 
griežtai protestuoti.

Po teisybei, fašistam protes
tai nieko nereiškia dabar. Iš ti
kro tai sarmata taip neteisingai 
ir nebūtus daiktus rašyti. 

* * *
Lapkričio 20 d. Lietuvių 

Svetainėje, 29 Endicott St., 
yra rengiamas masinis gedulių 
vieša's mitingas, pagerbimui 
Antano Mazurkos, kritusio Is
panijoj karo lauke su fašistais. 
Pranešimai padaryta net kapi
talistinėj spaudoj ir per radio 
stotį WTAG, kaipo žinia to ne
paprasto mitingo. Čia iškarpą 
prisiunčiu. “Laisvė” galėtų pa
talpinti originaliai nevertus į 
lietuvių kalbą, parodymui dėl 
svieto akių, kaip kapitalistinė 
spauda nenutylėjo, ką ji pa
prastai tai daro, koks nebūtų 
komunistinis parengimas. Tik 
virš minėti lietuviš.ki laikraš
čiai veikiausia tylės. Ar nebus 
tik tiksliai išgalvotas ir tas me
las prieš Antano tėvus Mazur-

kas, kad mitingo svarbą maži
nus?

Nereikia nei abejot, kad mi
nėtą dieną masinis mitingas 'm 
bus skaitlingas. Apart visų ce
remonijų, bus R. Mizara, “Lai
svės” redaktorius, 
kalbėtojum. Laikas 
7:30 va], vakare.
MEMORIAL FOR 
MAZURKA SUNDAY.

A memorial mass 
will be held Sunday 
thony 
Oread 
while 
forces
The meeting wil] be at United 
Lithuanian Societies headquar
ters, 29 Endicott street, at 8 
p. m.

Principal speaker will be Roy 
Mizara of New York, writer 
for the Lithuanian Daily news
paper, “Laisve.”, Another spea
ker will be Joseph Sakalauskas 
of 66 Lamartine street, who re
turned home from Spain last 
July, after serving .in the Loy
alist army.

Mazurka, one of the youngest 
of the dozen Worcester men 
fighting in Spain, was a mem
ber of the United Lithuanian 
Societies. His mother, Mrs. 
Frank Mazurka, was notified 
of her son’s death by a letter 
received Oct. 25 from one of 
his comrades.

turkai belaisviai 
Rusijos, kur jie 
su revoliucijos

vietą valstijoje ir, buvo sakoma, kad valdė miesto majo
rą; bent jis girdavosi, jog stokjardus besinešiojąs savo 
kišeniųje. Scully buvo labai turtingas žmogus—jis savo 
rankas pridėdavo prie visų didesniųjų suktybių ir vagys
čių, kokios tik būdavo papildomos apygardoje. Tai jis 
valdė tuos sąšlavynus, kuriuos Jurgis su Ona matė pirmą 
dieną, kai buvo ką tiktai atvažiavę. Ne vien ką jis valdė 
tuosius, bet ir tąsias plytnyčias taip pat; pirmiau jis 
iškasa molį ir sunaudoja tąjį plytoms, o paskui pasirū
pina, kad miestas užverstų išvežamomis žemėmis ir pele
nais, kad ant taip užpiltų griovių jis galėtų statyti 
namus ir tuosius pardavinėti žmonėms. Taipgi jis par
duodavo plytas miestui, imdamas po tiek, po kiek jis nori 
ir dar miestas atvažiuodavo su savo vežimais jąsias 
atsiimti. Jam taip pat priklausė ir kiti grioviai netoli
mai, ką visados stovėjo pilni prišvinkusio vandens, ir 
tai jis kirsdavo tenai ledą ir tąjį pardavinėdavo žmo-1
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tesėdavo kantrumo. Jis buvo pamiršęs, kaip dar nesenai 
jis pats buvo aklas ir tame panašėjo į kryžeivius, kurie 
buvo pasimoję skleisti “dievo žodį” su ginklų pagalba.

SKYRIUS IX 1
y/IENA iš susipažinimo su unijomis pasėkų buvo ta, 

kad Jurgis panorėjo pramokti anglų kalbos. Jis no
rėjo žinoti, kas darosi susirinkimuose, norėjo juose daly
vauti, taigi labiau pradėjo tėmyti žodžius, kuriuos gir
dėdavo. Vaikai, kurie jau lankė mokyklą ir sparčiai 
mokinosi, tarpais Jurgį šiek tiek pamokindavo, o vienas 
iš pažįstamų jų paskolino knygutę mokinimuisi anglų 
kalbos ir Ona jam dažnai iš jos paskaitydavo. Tada Jur
giui nesmagu būdavo, kad jis pats negali skaityti. Taigi 
vėliau, žiema, kada kas ten jam pasakė, jog atsidarė 
vakarinės mokyklos, kurias lankant nieko nereikia mo
kėti, jis nuėjo ir užsirašė. Po to kas vakaras, jeigu tik 
jis parėjo iš darbo į laiką, eidavo į mokyklą; jis eidavo, 
jeigu dar spėdavo, nors pusei valandos. Ten mokindavo 
skaityti ir kalbėti angliškai, o gal būtų išmokinę ir daug 
ko kito, jeigu tik jis būtų daugiau laiko turėjęs.

Unija padarė jame dar ir kitą didelę atmainą: jis 
pradėjo atkreipti atydos į visą šalį bei jos reikalus. Tai 
buvo pradžia demokratizavimosi. Unija tai buvo maža 
valstija, respublika miniatiūroje: jos reikalai buvo kiek
vieno žmogaus reikalais ir kiekvienas ištikro galėjo apie 
juos baisa imti. Kitais žodžiais, unijoje Jurgis prati
nosi kalbėti apie politika. Šalvie, iš kurios jis atvyko, 
visai nebuvo galima politika užsiiminėti: Rusijoj ir pa
mąstyti. kad valdžia nedera, žmonės bijojosi, kaip audros 
su ledais ir žaibais. “Nusileisk, brolyti, nusileisk”, pa
taria pašnabždomis senas, patyręs kaimietis, “viskas 
praeina.” Ir kada Jurgis atvyko į Ameriką, jam rodėsi, 
kad ir čia viskas yra taip pat. Jis girdėjo žmones kal
bant, jog tai laisva šalis,—bet ką tas reiškia? Jis pama
tė, kad Čia, lyginai kaip ir Rusijoj, turtingieji viską 
valdė, o jeigu tu jokio darbo nenustversi, ar ne taip pat 
alkanas jaūsies, kaip ir kitur?

Jurgis buvo dirbęs Brown’o skerdyklose apie tris 
savaites, kaip kartą per pietus priėjo prie jo žmogus, ku-i 
ris ten buvo panaktiniu ir užklausė, ar jis nenorėtų pa- tinis. kuris nusigabeno Jurgį piliečiu padaryti, buvo taip- 
tapti Jungtinių Valstijų piliečiu, išsiimdamas natūrali- gi vienas iš “Indijonų,” kaip juosius vadindavo; rinkimij

nemokėjo jokių mokesčių už tuosius vandenio plotus,! 
net ir jo ledinės buvo pastatytos iš miestui priklausan
čiu medžių, nieko už iuos, žinoma, neužmokant. Tie daly
kai daėįo iki laikraščių ir iškilo skandalas, bet Scully 
pasamdė ka ten prisipažinti kaltu esant ir ant savęs 
viską paimti, o paskui pabėgti. Pasakodavo, kad ir plyt- 
nyčios buvo tokiu pat būdu pastatytos ir kad miestas 
mokėio darbininkams algas, kol jie tąsias statė; vienok 
labai buvo sunku iš darbininkų ką nors apie tai išgauti, 
nes jie abelnai nemėgdavo pasakoti, gerai žinodami, kad 
iie daugiau laimės besilaikydami prie Mike Scully. Jeigu 
iis kuri nors pasiuntė su korčiuke. į skerdyklas, tai iš 
anksto žinoiai, kad tas jau turi darba. kokiam tai laike 
nebūtu. O tain pat daugelis darbininkų dirbo ir pas jį 
pati tik po aštuonis s valandas per dieną ir gaudami gana 
gerą užmokestį. Taigi jis ir turėjo daugybę draugų, 
kurie visi buvo susitelkę į “Karo Rėksinių Draugove,” 
kurios kliubo pastatas buvo matyti tuoiau netoli jardų. 
Tai buvo didžiausi kliubo namai ir didžiausias kliubas 
visoj Chicagoje ir ten dažnai atsibūdavo muštynės už 
pinigus, o taipgi gaidžių ir šunų rungtynės. Visi apskri
čio policistai prigulėjo tai draugovei ir vietoj tokias 
rungtynes uždrausti, jie pardavinėdavo bilietus. Panak-

zacijos popieras. Jurgis visai nežinojo, kas tai yra, bet gi dieną jų būdavo šimtai, o visi su pundais pinigų ir, 
minėtasis žmogus plačiau paaiškino, kaip tai yra naudin-1 apart to, galintieji veltui pavaišinti kiekvienoje to aps- 
ga. Pirmas dalykas, jam nieko tas nekaštuos, o pusei kričio karčiamoje. Tai buvo kitas dalykas, žmonės sa- 
dienos bus atleistas iš darbo, gaunant už tai užmokėti, kydavo, kad karčiamninkai visi turi būti “indijonais” 
o kai rinkimų diena ateis, jis jau galėsiąs balsuoti, gi( ir, pareikalavus, dėti aukas, kitaip jiems nevalia būtų 
balsuojant yra naudos. Jurgis, žinoma, noriai su tuo sekmadieniais pardavinėti gėrimus arba leisti kazy- 
sutiko. Taigi panaktinis pasakė keletą žodžių bosui ir riuoti karčiamose, arba ir kitas tolygias bjaurybes atliki
mas atleido jį iš darbo iki vakaro. Kai vėliau jis norėjo nėti. Tokiu pat būdu Scully valdė visas vietas ugniagesių 

■išlikti vienai dienai, kad apsivesti, tai jokiu būdu neat- departmente ir visas miesto suktybes stokjardų apskri- 
leidoj čia gi laisva diena su užmokesčiu—kokia galybė tyj. Jis statė visą eilę namų ten kur Ashland gatvėj ir 
Palikė tokį stebuklą įvykdinti, tik pats dangus galėjo žmogus, kuris visą darbą tenai prižiūrėjo, ėmė miesto 
žinoti! Vienok jis ėjo su paminėtuoju žmogumi, kuris algą, kaipo prižiūrėtojas rynų srutų nubėgimui. Miesto 
pasirinko dar kelioliką kitų, nesenai pribuvusių imi- prižiūrėtojas rynų vandeniui buvo miręs ir palaidotas 

H grantų, lenkų, lietuvių ir slovakų, ir visus išsivedė ant, daugiau, kaip metai, vienok jo algą kas tai tokis vis 
kiemo, kur stovėjo didelis, ketvertu arklių užkinkytas atsiimdavo. Miesto šaligatvių prižiūrėtojas šinkuodavo 

' vėžintas su penkiolika ar dvidešimčia žmonių jau sė-, “Karo Rėkpnių” kliube ir, žinoma, jis galėjo ne vienam 
t dinčių jame. Tai buvo puiki proga pamatyti miestą, o

į

... , aug nesmagumo padaryti, jeigu tas kame 
važiuojantieji ir labai linksmai laiką praleido, turėdami nors prieš Scully būtų bandęs eiti.

E vežime užtektinai alaus. Taip jie nuvažiavo į miestą ir 
sustojo prieš puikų, tašytų akmenų pastatą ir ten pasi-

I ■' kalbėjo su tūlu valdininku, kuris jau turėjo popierius 
i paruoštus, tik reikėjo vardus tam tikrose vietose įrašyti.

Paskui kiekvienas iš eilės prisiekė, nors tos prisiekos nei
' vieno žodžio nesuprato, ir po to jiems padalino dailiai 

I padabintus dokumentus, su didele, raudona antspauda, 
it - vidury kurios buvo Jungtinių Valstijų skydas ir visiems 
Į paaiškino, kad jie dabar yra Respublikos piliečiais ir jau 
r lygūs esą pačiam šalies prezidentui.
I f Po mėnesio ar vėliau Jurgiui vėl teko pasimatyti 
ą ' su tuom patim panaktiniu, kuris pasakė, kur reikia nu-

(Bus daugiau)

Pasitraukia USA Teisingumo 
Ministeris H. Cummings
Washington. — Nuo nau

jų metų apleidžia savo vie
tą Homer Cummings, Jung
tinių Valstijų teisingumo 
ministeris, generalis proku-

roras. Sako, užsiimsiąs ad
vokatūra. Valdžios tarny
boje perdaug nusidirbęs ir 
pavargęs.

Prezidentas Rooseveltas 
šiltai pagyre Cummingso 
nuopelnus Naujajai ’Daly
bai.

kų darbo masių, buvo suor
ganizavęs savo “valdišką 
Komunistų Partiją0 iš vir
šininkų, žandarų, kaip savo 
laiku Rusijos caro valdžia 
vadovystėj Zubatovo orga
nizavo ir neva “darbininkų 
organizacijas.” Todėl nega
lima Kemal Ataturką laikyt 
bent kokiu darbo žmonių 
draugu. Jis buvo už progre
są kapitalistinėj išnaudoji
mo tvarkoj. Jis 1923 metais 
apsivedė su Latife Hanim, 
dukra vieno turtingo pirk
lio iš Smirnos. Jo žmona 
jam įnešė 1,000,000 turkiš
kų lirų. 1925 metais jis nuo 
jos atsiskyrė pareikšdamas 
senu turkų papratimu: “Aš 
su tavimi persiskiriu.”

Užsienio Politika
Kemal Ataturk užsitar

navo kreditą už bendrą ša
lyj kėlimą kultūros,-naikini
mą senų despotiškų sąlygų 
ir už tarptautinę politiką. 
Tarptautinėj politikoj jo 
atstovai veik išimtinai lai
kėsi išvien su Sovietų Są
jungos diplomatais. Ne kar
tą Sovietų Raudonosios Ar
mijos vadai, Vorošilovas ir 
Budenny dalyvavo Turkijoj 
laike jubilėjų. Dardanellų ir 
Bosforo pertakų reikalais 
Turkija, palaikoma Sovie
tų Sąjungos, atgavo teises 
juos kontroliuoti ir ginkluo
ti.

Nesenai Ataturk pasisko
lino pas Angliją $80,000,000. 
Pinigai skiriami apsigin
klavimui. Į penkis metus 
siekė išstatyti 1,000 naujų 
karo lėktuvų. Su fašistine 
Vokietija padarė prekybos 
sutartį. Hitleris pažadėjo 
150,000,000 markių kreditą 
ta vorais, jeigu Turkija f 
metus iš Vokietijos pirks 
apie $130,000,000 vertės ta- 
vorų. Vokietijos naziai sie-

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

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES VALGIAI

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

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

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

IM W W W W W (At W Mi W W W W tn* W W W W W W W W W

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



K?

t

Penktai, lapkr. 18, 1938

Raseiniai- Jaunų j ų
’ Antifašistų Kalėjimas

►

f

krųjų galima pagaminti 12-13 
tūkstančių. Pradėjome virši
ninkui tat įrodinėt. Jis rado 

Iki šiol mes kalbėjome apie išeitį:
režimą, mums taikomą kalč-’j —Jei nepagaminsite per 8

valandas, dirbsite 10 valandų.
Dirbti reikia drauge su kri

minaliniais, nesenai kalėjiman 
patekusiais ir vėl greit išei
nančiais. Administracija reika
lauja, kad mes nuo jų neat- 
siliktumėme. Krimina 1 i n i a i 

; vienas 
norėdamas, kad bausmę treč- 

kitas — iš 
: baimės, trečias dėl kvailo no
ro jėgas parodyti,—ir skubink 
su jais tu, 4-6-8 metus atkalė- 
jęs. Visokie išdavikai, jei ne 

I darbu, tai nors liežuviu visaip 
mums stengiasi pakenkt. Poli
tinis kalinys nepajėgia lygiai 
dirbti su tuo, kuris šiandien iš 
laisvės, ryt vėl laisvėn. Poli
tinį kalinį apveiks, nebeleis 
(politinio kalinio) į darbą, 
net nubaus. Išdavikas ką 
nors šnypštelėjo durpyno vy
resniajam sargui apie politi
nį kalinį, irgi tas pats. O 

įsėdėti vienutėje, ypač nubaus- 
! tam — blogiau net už kalė- 
jimišką darbą. Ne tik bau
džia, bet ir “užmokestį” ma
žina.

(Tąsa)

Politiniai Kaliniai Durpyne

jimo viduje. Tuo reikalas nč 
sibaigia. Gegužės mėn. 
dedant ir spalių mėn 
giant, kasmet politiniai 
niai dirba durpyne, 
daro 
kelia 
min. 
lovas 
dis išplauti, nusiprausti ir pa- j daliu sumažintų, 
valgyti. Penkiose valandose 
jau stovime kieme išsirikiavę. 
Krata—ir už vartų.

pra
ba i- 

kali- 
susi-Čia 

atskiras režimas, 
ketvirtą arba 4 vai. 15 

ryto. Iki penkių turime plėšia iš paskutiniųjų; 
pakloti, vienučių grin- j ’

Ilga 70-80 žmonių virtinė, 
šautuvuotų sargų apstota, iš
sirangė pro kalėjimo vartus, 
žmonės išrikiuoti po tris, ir 
eina, tarsi nebyliai: už vieną 
nekalčiausį žodį, ištartą per 
miestą einant, gręsia bausmė. 
Pagaliau “miestas” — siaura 
ir purvina kalėjimo gatvelė 
— pasibaigė. Prasideda kal
bos, juokavimas ir .kartais; 
daina. Gal daina ir dažniau 
pasigirstų, jeigu ji laisvai kil
tų iš kalinio širdies. Vienok 
ir daina suvaržyta. Dainuoti 
galima vien tik lietuviškai, 
daina turi būti kariška arba 
nekalčiausias liaudies moty
vas. Bet dažniausia vieškeliu 
tenka eiti burną užčiaupus. 
Kai paliečia sausą vieškelį iš
rikiuotų žmonių kojos — tie
siog briste brisk pei’ dulkes. 
Kalinių drabužiai žalsvi ir 
balti. Perbridus dulkes visų 
pasidaro balti. Užėjo kiek 
daugiau lietaus — ant vieške
lio purvas. Klumpės dar la
biau kraipo mūsų kojas, ir ko
jos dar labiau nutrintos, kaip 
visada. Tokio kelio iki dur
pyno penki 
kelią reikia 
re grįžti.

kilometrai. Tokį 
ryte hueiti, vaka-

metų durpes ga

kad ki- 
kaliniai

Iki 1937 
mindavo arkline mašina. Per
nai atvežė kituose kalėjimuo
se jau išmestą garinę mašiną, 
ir spaudžia mus, kad tiek pa
dirbtumėme durpių, kiek ki
tur padirba, geromis mašino
mis. Neatsižvelgia, 
tuose kalėjimuose
darbininkai gyvena ten pat 
durpyne, kad jiems nereikia 
suvaikščioti 10 kilometrų kas
dien. Męs pradedam darbą 
6 vai. 30 min. Dvi valandas 
pasilsim laike pietų ir' darbą 
baigiam penkiose vakare. 10 
kilometrų kelionės, tai laikas, 
nutrauktas nuo mūsų poilsio ir 
miego.

Dabar akordinis darbas. 
Vieną gražią dieną pranešė, 
kad turime pagaminti 15/ 
tūkstančių durpių.

(Bus daugiau)

So. Boston, Mass.
RADIO

Šeštadienio, lapkričio 
radio programa 
WORL, 8 vai. ryte, 
k anti :

1—žinios.
> 2—Dainininkė Ona 
kienė iš Cambridge.

3—V. Minkienė iš 
stono pasakys pasaką.

19-tą, 
stotįper

bus se-

Turaus-

So. Bo-

20,lapkričio
per stotį 

bus

sulaikyti savo susirinkimus. 
Ale dėkui kliubiečiams, ku- 

pasidarbavo perkeldami 
organizacijų susi- 
trečiadienio į ket- 
Jaunuoliai dabar 
trečiadienis ir jie 

tai kliu-

rie 
net keturių 
rinkimus iš 
virtadienį. 
sueina kas
niekados nepamirš už 
biečių.

Ir taip pat dėkuoja 
kuopai, ALDLD ir
Kultūros Kliubui, kad jie su
tiko pakeisti savo susirinkimų 
dienas.

Jaunuoliai veikia smarkiai ir 
turės savo pirmus didelius šo
kius su dviem orkestrom Lie
tuvių Svetainėj, subatoj, lap
kričio 19. Visus 
kviečia dalyvauti.

Ateityje parašysiu
F. P.

Aukos Pagelbėjimui
Pašalpos Laivą Ispanijon
Vardai tų, kurie yra aukavę:
J. Petruškevičius $1.00, AL 

DLL) 2-ra kp. $5, čiuberkienė 
25c, Tamošauckienė $1, J. Li
kas 50c, Niukas $1, A. M. Dam
brauskas $1, A. Jenkus 25c, W. 
Evaska 50c, J. Wait 25c. Viso 
$10.75. A. M. Dambrauskas.

Montello, Mass
Massachusetts valstijoj da

bar prasideda visa eilė kon
ferencijų. Literatūros Drau
gijos 7-to Apskričio konferen
cija įvyks lapkričio 
376 W. Broadway, 
ne, 10 vai. ryto.

Gruodžio 4 d. 
Lietuvių Kongreso 
Anglijos Apskritis 
ferenciją.

Gruodžio 11 d.
setts valstijos progresyvių mo
terų suvažiavimas, irgi atsi
bus S. Bostone.

Sekmadienio, 
radio programa 
WORL, 9:30 vai. 
sekanti:

1— Cosmopolitan 
chestra iš Norwoodo.

2— šešios Birutės iš Bosto
no, •'vadovaujant V. Minkie- 
nei.

nyte,

String

DETROIT, MICH.

(269-271)

ROCHESTER, N. Y

BALTIMORE, MD.

IŠTYRIMAS VELTUI

9

VALANDOS:
Nėra valandų

, 29 Endi-1 
(269-271)

LDS 
barelį, 
Rupšio

LINDEN, N.
135 kp. rengia

1 lėtume užbaigti anksti, 
kieno, Apskr. Sekr.

šo- 
lai-

nis susirinkimas paminėjimui

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

tik už 75c. Pradžia 
Kviečia Rengėjai.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. ir LDS 21 kp. 

rengia vakarienę šeštadienį, lapkr. 
19 d. Draugijų Svet., 4097 Porter 
St. Būkit kiekvienas šiame pokilyj, 
nes bus skanių valgių ir gera orkes-

BĄYONNE, N. J.
svambios prakalbos. Rengia

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Literatūros Draugijos 7-to
Apskričio Kuopų Atydai

ALDLD 7-to Apskr. konferencija 
įvyks sekmadienį, lapkr. 20 d., 10 v. 
ryto, 376 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Delegatai nepamirškit atsi- 

| vesti Apskričio duokles tų kuopų, 
| kurios dar neužsimokėję. Taipgi ir

Lcn Girnio orkestrą 
Publika galės pasivai- 
užkandžiais ir gėri- 

laikas visiems. įžanga 
— Rengimo Kom.

(269-270)

kugelio va- 
sekmadienį, 20 d. lapkr. A. 
mažojoj svet., 16th .St*, kam-

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

koniškus šokius. įžanga vakarienei 
> vien tik 

kiams 15c. Apart to visko bus 
mojimas kalakuto. — Kom.

(269-271)

j mas bendromis choro narių ir prita- 
„ž de- r^jU spėkomis. Kaip maisto skanu- 
Kalbės mu> ta’P muzikos-dainų srityje ti- 

Redaktorius R. Mizara ir kimės pilnai būsite patenkinti. — 
Bus atatinkama dainų Ka*na $L00 asmeniui. (269-271) 
Masiniai dalyvaukime ir 

kuris 
už mūs visų reikalus. Pradžia 
v. v. Lietuvių Svet. 
Street. — Kom

BINGHAMTON,
ALDLD 20 kp. rengia 

Balių, įvyks penktadienį, 
Liet. Svet., 315 Clinton St., 

ir kuriuos 1 7:30 vai. vak. Senus ir jaunus Bing-
I . , • 1 • 1 — 1*4. VI

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 20, Darbininkų Salėje. Visi 
nariai prašomi laiku susirinkti, 
pradžia 7 v. v. Taipgi nepamirškite

galės ir pašokti 
tas viskas bus1 
4 vai. p. p. —

(270-271) Lyros Choras ruošia didelį bankie- 
tą, įvyks šeštadienį, lapkr. 19 d., 
Lietuvių Svet., 853 Hollins St., pra
džia 6 vai. vakaro. Draugės ir

Maskaradų'tra’ kuri 8rieš lietuviškus ir ameri-
18 d. lapk.d., -

pradžia 50c, jaunuoliams

LAISVE

Lastaus-

širdingai

Pasiųsti

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

MINERSVILLE, PA.

BALTIRORE, MD.
šau-

paveiks-

i

'i

daugiau.
Olson.

LDS 62 
Moterų

&

- 1

20 d.,
S. Bosto-

Lapkričio 15 d., kelionėje 
Camden, į Brooklyną, 
Ona Lastauskienė, 
686 Central

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia linksmą va

karėlį, šeštadienį, lapkr. 19 d. Lais
vės Choro Svet., 57 Park St. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti, 
praleisti linksmai laiką. Laisvės 
Choras visuomet gražiai priima sve
čius. — Kom. (270-271)

1

Camden, N. J.

Kom. Partijos tarptautine ir Lie
tuvių kuopos bendrai rengia didelį 
balių, Daily Workcrio naudai, 
įvyks šeštadienį, lapkr. 19 d., 7:30 
v. v. Darb. Svet., 3rd ir South Sts. 
įžanga 15c. Grieš šokiams gera or
kestrą. Taipgi bus skanių gėrimų 
ir valgių. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame parengi
me, paremti darbininkišką laikraštį 
anglų kalboj. — Kom. (270-271)

Prakalbos ir Raportas
Rengia Lietuvių Kongresas, Hart

fordo Skyrius, įvyks sekmadienį 
lapkr. 20 d. Laisves Choro Svet., 57 
Park St.. Pradžiai 2 vftl. p. p. Pra
kalbą pasakys waterburietis Tamas 
Matas, nesenai sugrįžęs iš Lietuvos, 
o raportą išduos draugai V. T. Jo- 
kimas ir V. J. Valaitis, jie dalyvavo 
Kongreso Konferencijoj Scrantone. 
Prašome visų dalyvauti. Įžanga vel
tui. ’ - X 11X270-271)

■ t ‘ Tr—*■,■>■!?♦; <
ELIZABETH, N. J.

Bangos Choras rengia smagų šo
kių vakarą, lapkr. 20 d. L. D. P. 
Kliubo patalpoj,' 408 Court St. 8 v. 
vak. Tai bus smagus' ir draugiškas 
pasilinksminimo vajKarąs. Kviečiame 
visus Bangos Choro rėmėjus-drau- 
gus iš visos apylinkes atsilankyti ir 
paremti šį mūsų varomą naudingą 
darbą. Įžanga 25c. (270-271)

Vėliau bus daugiau aprašy
ta apie velionę.

Velionė buvo dienraščio 
“Laisvės” skaitytoja ir LDS 

. narė.

HILLSIDE, N. J.
Sekmadienį, lapkr. 20 d., įvyks 

“Goulash” ir “Bingo” Pare pas Ra- 
žanskus, 490 Hillside Avė., pradžia 
3 vai. p. p. Bus skanių užkandžių, ir 
gėrimų. Įžanga: vyrams <$1.00, mote
rims 50c. Ručšia bendrai Suvienytos 
Organizacijos ir Komunistij Partijos 
kuopa. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. (270-271)

savo na-
Bus palaidota šeš-

Komunistų Partiją rengia 
nias prakalbas paminėjimui 21 m. 
Sovietų gyvavimo. Įvyks sekmadie
nį, lapkr. 20 d., 8 v. v. Lehmann’s 
Hall, 848 N. Howard St. Kalbėtojai 
bus trys: Robert Minor, nesenai su
grįžęs iš Ispanijos, Harry Haywood, , 
negras, žymus rašėjas ir B. M. Field, I 
Maryland Valstijos, ir District of 
Columbia K. P. sekretorius. Dainuos 
Rusų, ir Žydų Chorai. Įžanga dir
bantiem 25c, bedarbiam 10c. Prašo
me visų skaitlingai dalyvauti.

(270-271)

ti ir dar kartą rengėjus paremti. Uz 
tą viską rengėjai tars jums didelį 
ačiū! — Kom. (270-271)

McKEES ROCKS, PA

Amerikos
Naujosios

laikys kon-

■ Massachu-

Man rodos, kad šituos su
važiavimus kolonijų veikėjai 
turėtų rimtai pasvarstyti ir 
juose skaitlingai ■•'• dalyvauti- 
Tai bus geras prisirengimas 
žiemos sezonui prie geresnio 
veikimo del mūsų pačių labo.

Ois

Steponas Minkus
Garsintojas.

So. Bostono LDS Jaunuoliai
Vietinė LDS jaunuolių kuo

pa taria viešą padėkos žodį 
| Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo nariams, kad jie padė
jo daug savo brangaus laiko 
jaunuolių naudai.

Iki šiol jaunuoliai sueidavo 
kas ketvirtadienio vakarą į 
kliubo kambarius, 376 Broad
way. Dabar, rudens metu, 
jaunuolių daugumas lanko va-

Kai išti- karinę mokyklą, už tai turėjo

matyt, Worcesterio
pusėtinai parodė

Kaip 
moterys 
darbštumo moterų organizavi
me. Dar ir So. Bostoną gali
ma pagirti. Kitose kolonijose 
biskį veikiama, bet mažai. 
Turėtų visose kolonijose drau
gės moterys sukrusti prie or- 
'ganizuoto veikimo. O mū
sų veikėjai vyrai viskuo turi 
pagelbėti, taip, kad moterų 
organizavimas į apšvietos sky
rius ar kliubus eitų pirmyn. 
Todėl meskime šalin tarpsavi- 
nius nesusipratimus. Visi į 
darbą. O iš to bus nauda 
mums visiems.

G. Shimaitis.

Pittsburgh ir Apielinke

Kuopos ir nepriklausančios 
prie apskričio malonėkite pri
siusi delegatus ir prisidėt prie 
apskričio.

Svarbus Pranešim as Pitts- 
burgho ir Apielinkčs ALDLD 

Kuopoms.

New Yorko gubernatorius Lehman su žmona 
tuojau po rinkimų.

1S 
mirė 

gyvenusi 
Ave., Camden,

N. J. Ji buvo apie 50 metų 
amžiaus, turėjo aukštą kraujo 
spaudimą. Jie važiavo auto
mobiliu į laidotuves savo gi- kuopų veikimo raportus. Prašau vi-‘ 
minaičio Gavėno. Vos d ava- ^4 būti laiku, kad konferenciją ga-( 
žiavo iki Burlington; 
pastebėjo, kad Ona 
kienė jau numirusi.

Ji yra pašarvota 
muose.
tadienį, 19 d. lapkričio, 2-rą'Pas Wood Ave- įaugai ir draugės, 

, • j. at /-•i i kviečiame visus dalyvauti, galėsitevai. po pietų, New Camden paValgyti gardaus kugelio, išsigerti 
Kapinėse. Laidotuvėmis rū- alučio ir kas norės 
pinasi graborius J. Kavaliaus-,a/ pakazyriuoti^ ir 
kas iš Philadelphijos.

i LDS 142 kp. naujai susiorganiza
vę jaunuoliai rengia Tėvams ir LDS 
Jaunuolių simpatikams vakarienę, 
įvyks lakr. 19 d., 7:30 v. v., savam 
name, 3351 W. Carson St., Esplent- 
Pittsburghe, prie pat McKees Rocks 
rubežiaus. Kviečiame visus Pitts
burgh© lietuvius dalyvauti minėtoj 
vakarienėj ir sykiu paremti ir pa
drąsinti mūs jaunuolius veikime. — 
Kom.

užsimokėti metines duokles, gausite 
dovanoms knygą “Ūkanos.” Kviečia
me ir tuos simpatikus, kurie dar 
nėra nariais šios organizacijos įsira
šyti. — Kom. (269-271)

D. Lu- Bus
(270-271) Amerikos Liet. Literatūros Draugy

stė, 212 kp. Įvyks penktadienį, lap
kričio 18 d., pradžia 7 vai. vak. Li- 
berty Hali, 329 Broadway. Kalbės 
S. Sasna apie Lietuvą ir kitais bė
gamais klausimais. Dr. J. J. Kaš
kiaučius kalbės apie sveikatą. Todėl 
nepraleiskite progos, ateikite visi 
išklausyt šias svarbias prakalbas. — 
Rengėjai. (269-271)

ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 
Sekmadienį, lapkr. 20 d., 1:30 vai. 
po pietų, Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Malonėkite būtinai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra visa eilė 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi galė
site atsiimti knygą “Ūkanos.” Da
bartiniu laiku yra gera proga gauti 
naujų narių kuomet Draugija duoda 
kiekvienam įstojusiam naujam na
riui vieną kurią knygų iš senesnių 
laidų dovanų. Taipgi prašome narių 
užsimokėti duokles už šiuos metus. 
— Kp. Sekr. P. Ž. (269-271)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkr. 20 įvyks masl 

mir- draugai, šis bankietas yra rengia- 
ties Antano Mazurkos, kuris žuvo 

; Ispanijos didvyriškoj kovoj už ( 
I mokratiją prieš fašizmą.
“Laisvės”

BRIDGEWATER, MASS.'“
________ I pagerbkime jauną kovotoją,

. . .... ižuvoBndgewateno vajinin k a m
cott

LDP Kliubas rengia vakarienę ir 
šokius, lapkr. 26 d., 6:30 v. v., Ge- 
demino Svet., 575 Joseph Ave. Po 
vakarienei bus gera orkestrą, grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Kviečiame publiką ateiti ir linksmai 
praleisti vakarą. — Koresp.

(271-272)

susirgus, mes esam priversti 
eiti į' talką, iki pasveiks S. 
Krancius ir 1. Ratilis. Talki
ninkais būsim J. Kalvelis ir 
K. Peši is. Pradėjom dirbti 
rankoves atsiraitę,
pakalbinom, skaitytojai su 
mumis gana draugiškai skai
tosi. Pasekmės permatomos.

John Kalvelis.

ALDLD 4-to Apskričio kon
ferencija atsibus 18 d. gruo
džio, 1938, L. M. D. Svetainėj, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa. 
Prasidės lygiai 1 vai. po pietų. 
Visos ALDLD kuopos malonė
kit prisiųst delegatus, taipgi 
kartu ir mokestis į apskritį.

Meldžiu kuopų sekretorių 
pranešt iš anksto, kiek kuri 
kuopa turi pilnai užsimokėjusių 
narių ir abelnai apie kuopų 
stovį. Tikiu, kad draugai išpil
dys mano prašymą. Todėl iš- 
anksto tariu ačiū.

Draugai, kurie būsit išrinkti 
delegatais, malonėkite pribūt 
laiku, nes turėsim daug svarbių 
reikalų apkalbėt. Bus metinė 
konferencija, tai ir apskričio 
valdyba bus renkama.

ALDLD 4-to Apskričio 
Pirm. E. K. Sliekienė.

hamtono ir apylinkės lietuvius šir
dingai kviečiame dalyvauti šiame 
smagiame baliuje, apsirengti koįvai- 
riausiais kostumais ir siekti laimė
jimo dovanų! 1-ma dovana bus duo
ta už įvairiausi kostiumą, o 2-ra už 
juokingiausi, 
gros šokiams, 
sinti skaniais 
mais. Smagus 
tik 25 centai.

LOWELL, MASS.
LDS 110 kp. rengia šokių vaka

rą, šeštadienį, lapkr. 19 d., L. D. 
Kliubo Svet., 338 Central St., pra
džia 7 v. v. Šiame parengime mano
me turėti daug svečių, nes žymūs 
harmonistai broliai Bilicįai žada pa
sirodyti su gražiausia * muzika šo
kiams. O mes jau senai jų neturėjo
me savo parengimuose. Rengėjai 
prašo plačiąją visuomenę skaitlin
gai dalyvauti, smagiai pasilinksmin-

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių irjjavienių. 
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- ! 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa-i 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.s Glenmore 8-6191

1.
k

*

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.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

1F SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTčJ- 
RU 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

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530

2—4 ir 6—8 
sekmadieniais

VARPO KEPTUVE
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

i?.

I

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. 
1 Ant Jūsų pareikalavimo, Nuteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

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

MRMMi
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LAISVĖS

NewWto^g^^ZiniOfAMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESODARBA REIKIA PAREMTI
Amerikos Lietuvių Kongreso tai nepadarysi be cento. Sek- 

Broaklyno Skyrius rytoj va.ka- minga vakariene sustiprintų iž- 
rą turės pramogą — vakarienę, dą ir komitetui priduotų nau- 
Vakarienė, regis, paprastas jo ūpo dirbti, nes būtų kuomi 
nuotikis organizuotų lietuvių dirbti. Dėlto ši vakarienė svar- 
gyvenime, tačiau Kongreso bi ne vien tuomi, kad ji bus 
Skyriuj, kuris neturi jokių i gera, kad bus įdomi programa, 
įplaukų apart parengimų, šios smagūs šokiai, bet ir dėlto, kad 
vakarienės pasekmes nusako paremti kongreso darbus, 
viską. j Padėkite, draugės ir drau-

Kongresui sumokamos orga-'gai, visus kitus reikalus į šalį 
nizacijų duokles visos eina įišio šeštadienio vakarą, lapkri- 
Kongreso Centrą, Chicagon. Ginčio 19-tą, dalyvaukite Kongre- 
iškilus svarbiems klausimams, į so vakarienėj! Ji bus Liet. Am. 
skyriui reikia sušaukt mitingai, Piliečiu Kliube, 280 Union 
paimt salės, pasiųst protestų Avė., Brooklyne. Įžanga $1.25, 
telegramos, rezoliucijos, o visą vien šokiams — 25c.

REIKALAUJA SKUBINT 
BEDARBIAM RŪBUS

ITALAI PRIEŠ ŽYDI) 
PERSEKIOJIMĄ

'Su pirmu stipriu šalčiu New į 
Yorke, majoras La Guardia ir. 
Šalpos Departmentas gavo užsimojimo 
nuo Workers Alliance prašy-ljoj. Frank R. Serri, paskilbęs 
mą paskubint pristatymą ir' Brooklyne advokatas, sutiko 
išdalinimą 34,000 vyrų ir ber-. sakyt prakalbą II Popolo, pro- 
niukų drabužių. | gresyvio Amerikos italų laik-

ruošiamose prakalbose 
kad j lapkričio 20-tą, Manhattan 
dau-1 Opera House,

Masės italų darbininkų an-j 
liptol neužgiria Mussolinio 

prieš žydus Itali-

Dabar dalinama tik ketu-, raščio, 
riose stotyse. Nurodyti 
tuo greitumu dalinant, 
gelis turės Mukt šiltų drabu-ĮSt., N. Y. 
žiu iki pusžiemio, o 
kalingi dabar.

Užklaustas, kas bus 
tuo klausimu, Joseph 
šalpos direktorius tai 
sakė, kad būsiančios atidary
tos dar 4 stotys tuojau ir ki
tos 4 už keleto dienų.

jie rei-

daroma

sričiai

S■

W. 3 4 th

pareiškė, 
prisidėjo

kad 
prie

A d v. Serri I 
j Italijos žydai 
i Italijos pakėlimo, ir kad da
bartinės Italijos valdžios įsta-1 
i tymas prieš žydus yra impor- 

ant

Jis 
pranešė, kad moterims ir mer- 

busgaitėms drabužiai irgi 
dalinami už keleto dienų.

Žydai Nazių Sargyboj
Majoras LaGuardia pasiun- Į 

tė nazių konsulato sargybon ! 
tris žydus policistus pereitą i 
ketvirtadienį. Vienas iš jų, ; 
Max Finkelstein, yra žydų po- 
licistų organizacijos pirminiu- j 
kas.

tuotas nuo “pamišėlio
Rhine, Herr Hitlerio.”

Komunistų Partijos N. 
valstijos komitetas viešu 
reiškimu užgyrė tą italų

pa-
mi-

Negro Poeto Prelekcija
Langston Hughes, žymusis 

Amerikos negras poetas, duos 
prelekcija Brownsvilles Com
munity Center, 381 Rockaway 
Ave., Brooklyne, šį vakarą, 
lapkričio 18-tą.

Hughes sugrįžo iš Ispanijos 
pereita vasara ir apvažiavo

Mid-1 d augelį kolonijų su prelekci- 
Jo poezijos vėliausį rin- 
‘Naujos Dainos” išleido 

Darb. Ordenas. Jis 
veikalų. Harleme jo 
“Ar Tu Nenori Tapt 
matė tūkstančiai žmo-

Atidaryta varžytinės 
town-Queens tunelio ventiliaci-;jom. . 
jai įvesti. Ji turės pristatyt kinį “ 
1,350,000 kubiškų pėdų šviežio ‘ Tarpt, 
oro per minutę. Tunelis lūšnos rašo ir 
$58,000,000. Praleisiąs 16,000,-1 veikalą 
000 vežimų į metus. Manoma Laisvu’ 
užbaigt 1940 metų rudenį.

Šviesiaplaukė aktore Jayne H. G. Helkins, 49 m., Queens 
Shadduck reikalaujanti nuo sa-Į teisme įkalintas vagystėj, plėši- 
vo vyro milionieriaus Topping me, užpuolime ir nemoralume. 
$500,000 už di versa, kurio jis Jis atėjęs vogt, jį pajutusius 
jieškąs dėlto, kad norįs vest namiškius kankindavęs ir kė- 
Glorią Baker. sindavęsis ant moterų.

L S

Masinė Veikla Prieš 
Nazių Terorą

W i 11 i a m sb u rgo Komunistų 
Partijos 60-toji sekcija pa
skelbė visų savo narių, draugų 
ir simpatikų mobilizuotę lap
kričio 17-tos vakaro 7 vai., 
307 Grand St., masiniai de
monstracijai prieš nazių tero
rą.

Thomas J. Lyons, New Yor
ko Centra] inės Amatų ir Dar
bo Tarybos prezidentas, var
de 60,000 Amerikos Darbo 
Federacijos narių, išleido pa
reiškimą, kuriame reiškia “gi
lų pasipiktinimą Vokietijoj 
siaučiančiu teroru, kurio lau
kiniškumui nebuvo lygaus per 
daug šimtmečių.”

Vaistų mažmenomis parda
vinėtojų unija pasiuntė tele
gramas prezidentui Roosevel
tui ir valstybės sekretoriui 
Cordell Hull. Pasmerkia na
zių pogromus ir ragina pre
kybinį embargo prieš nazių 
Vokietiją.

Queens Kolegijoj bus pro
testo masinis susirinkimas at
einantį antradienį, reguliarią 
susirinkimų valandą. Jį pa
skelbė fakulteto komitetas, 
kurio priešakyje yra kolegijos 
viršininkė Margaret V. Kiely. 
Kalbės fakulteto ir studentų 
atstovai.

Didysis sukniasiuvių —• I. L. 
G. W. Unijos—22-ras Lokalas, 
su 30,000 narių, pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui tele
gramą, kurioj pasmerkia na
zių brutališkumą prieš žydus 
ir katalikus.

Italų Kailiasiuvių Unijos 
Lokalas 8O-tas, per savo or
ganizatorių Flaiani, pasiuntė 
majorui LaGuardijai ir Mies
to Tarybos prezidentui Mor- 
risui sveikinimus už jų gerą 
laikymąsi prieš žudeikiškus 
nazius. Sveikinime pažymi, 
kad lokalas didžiumoje susi
deda iš kataliku italu. € t

Piniginių ir portfelių dar
bininkų unija irgi pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui pro
testą ir reikalavimą uždėt em
bargo nazių Vokietijos pre
kėms.

Protestus prieš brutališkumą 
ir reikalavimus uždėt embar
go siunčia daugybė kitų uni
jų ir masinių organizacijų, 
tame skaičiuje katalikiškos 
organizacijos ir įstaigos.

Iš lietuviškų kunigų pasto
gės kol kas dar nieko nesi
girdi. Nejaugi jie nesipikti
na, kad naziai smaugia žydus 
ir brolius katalikus, taipgi 
raitojasi rankoves smaugt lie
tuvius ?!

Jsigykite Tikietus Dabar
Šio menesio 27 dieną, Len

kų Tautiniam Name, 61-60— 
56th Rd., Maspethe, įvyks la
bai puikus koncertas ir šokiai.

Rengia Maspethe ALDLD 
138 kuopa, rusų ir lenkų 1WO 
organizacijos.

Šio parengimo pelnas ski
riamas darbininkiškai spau
dai : “Laisvei,” “Daily Work- 
eriui,” rusų ir lenkų dienraš
čiams.

Koncertine 
pirmos rūšies, 
rojo “Laisves“

Černaševskiocerte

programa bus 
Kas gi nesigė- 

metiniame kon- 
šokikų t

grupe? Ją vėl turėsimo pro- į 
gos matyti Maspethe. (Ve-1 
liau pranešime visą progra
mos sąstatą.)

Tikietus prašome įsigyti 
dabar. Jų galima gaut Mas
pethe pas Laukaitienę, Kauli
nį, Kalvaitienę ir Pakalniš
kienę; Ridgewoode pas Dum
bliauską ir Kalakauskienę; 
Brooklyne pas Julių Kalvaitį 
ir “Laisvės” raštinėj.

Įžanga 40c. P. P.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su ši

luma, elektra, gazu, šaldytuvu ir ki
tais patogumais. Ronda prieinama. 
Kam reikalinga, atsišaukite greitai. 
Teiraukitės ant vietos bile laiku. 
A. Žukauskas, 1114 Foster Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Pasirandavoja 4 kambariai su 
maudyne, karštas vanduo, gasinis 
pečius ir anglinis pečius, visi mo
derniški įtaisymai. Renda prieinama. 
Prašome kreiptis pas Frank Roma
no, 349 So. 4th St., B’klyn, N. Y.

(271-273)

fEANKHERE-rBYMAIL
COMPOUNDED INTEREST .
PAID ON YOUR SAVINGS BooUit

C.U/AND ST. at GRAHAM WL. BROOKLYN

SUSIRINKIMAI
Atydai Lietuvių Meno Sąjun
gos Trečiojo Apskričio Narių

Liet. Meno 3-čio Apskr. metinė 
konferencija ir Koncertas įvyks 
sausio 29 d., 1939 m., Elizabeth, N. 
J. Prašome vietinių ir apylinkės or
ganizacijų nieko nerengt viršminėtoj 
dienoj, o dalyvaut menininkų pra
mogoje. — N. Pakalniškis, sekr.

(270-271)

PRAMOGOS
GREAT NECK, N. Y.

Liet. Am. Piliečių Kliūbas ruošia 
Maskaradų Balių, šeštadienį, lapkr. 
19 d. Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 7:30 vai. vakaro ir tę
sis iki ryto. Šokiams grieš Geo. Ka
zakevičiaus orkestrą. Įžanga 40c as
meniui, iš anksto 35c. Vaikams 25c. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

*(269-271)

ri£vt>^tę aš niekuomet neturėjau taip 
JV' 7* SKAUDAMU IR SUSTIRUSIŲ MUSKULŲ 
O, ■» .'/savo sprande, negaliu net galvos 
\ V PAJUDINTI ■ ____ j
A 1 'jums'rukia ”
PAIN-EXPELLER1O.NUSIPIRKITE BONKUTį' , 
IR JUS NUSISIEBlSHE KAIRUMAI JUMS z^<_ 
PALENGVINS SKAUSMU IR JUS NURAM'NS

Naudokite tq linimenlq, kurį jūsų tėvai ir levų tėvai nau
dojo nuo 1867 motų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkito bonkutę Pain Erpellerio su Inkaru ant deiutos 
pas savo vaistininkq.

miN-EXPELLER
■U—"J— T..OI »t«. U.». .M- 0>l,

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTASRESTAURANTAS

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

KAINOS ŽEMOS

RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE

Vandens baletas” parodos bildinge, kuris dabar statoma Pasaulinei Parodai, 1939 
metams, per New Yorko Consolidated Edison Kompaniją, Ine., ir kitas prie jos pri
sidėjusias kompanijas. Iš piešinio Hugh Ferriso, garsaus “Ateities Miesto” artisto 
ir architekto.
Visas bildingo 9,000 ketvirtainių pėdų fasadas bus skulptūruotas vandeniu su fonta- 
nine kolonada, sudaryta išmetant 40,000 galionų vandens j valandą net iki 42 pėdų 
oran. Aplink bus apvesta prūdu, kuriame atspindintis “vandens baletas” sudarys 
nepaprastą vaizdą. Tiltu bus pereihama per vandenį į bildingą—“Šviesų Miestą”, 
kur rasis didžiausias pasaulyje sudėtinių varsų, šviesų, gyvumo architektūros mo
delis New Yorko metropolio srityje, šį pirmą tos rūšies pastatą suplanavo Harri
son & Fouilhoux, architektai. Alexander Calder, skulptorius, sudarė vandens ba
letą. H. L. Cooper, vyriausis vandentraukių inžinierius Pasaulinei Parodai pritaikė 
mechanišką įrengimą.

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

PADĖKAVONeS dienai
(THANKSGIVING DAY)

Kalakutų pietūs nebus pilni be:
Rugines prieš piet, 
Rūkštaus vyno laike pietų ir 

Saldaus vyno arba kitų saldžių 

gėrimų baigiant pietus.

Visus šituos gėrimus galite gauti
LIETUVIŠKAME MONOPOLYJE 

už labai prieinamas kainas.
Jeigu kuriems nepatogu atvykti J iponopolj, užsakymus galite duoti 

telefonu ir mes pristatysime j namus.

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

/ Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-2089 Lie. L. 72

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
ir pagal sutarti.

Penktad., lapkr. 18, 1538

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gth STREET

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4 th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

NOTARY PUBLIC

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—B vakare

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

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 avi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

T I Vapor Room,
k 1 Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations. UdCaM

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
■ ■ I ' —

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. ail day and night

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakariene. 
Atskiras .kamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

Lietuvos-Amerikos Importo 
Ir Eksporto Bendrove

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto 
B-vės Konservuotus kumpius ir Picnic hams 
didelėse ir mažose skardinėse, rūkytus kurp- 
pius, rūkytą bekoną, luncheon meat, raugin
tus agurkus ir kepeninį paštetą (LiveV Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN 
Import & Export Corporation

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




