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Krislai
“Atšaukiamas.”
Kas Gi Varžo?
Liaudis ar Smetona?
žydai New Yorke ir

Vokietijoj.
Smerkti Niekšdarius!

Rašo R. Mizara.

Vienas Lietuvos laikraštis 
praneša:

“Spalių men. 29-30 dieno
mis numatytasis VVS ats
tovų suvažiavimas atšau
kiamas. .. ”

t

r

VVS—Vilniui Vaduoti Są 
junga. Josios metinis suva
žiavimas, vadinasi, neįvyks.

Kodėl? Todėl, kad taip 
įsakė daryti Varšavos po
nai ! ♦ * *

Tuojau po priėmimo Len
kijos ultimatumo, kovo 
mėn. dienomis, mes sakėme, 
kad dabar VVS bus privers
ta likviduotis. Lenkai tatai 
padaryti privers.

Dabar jau net ir “Drau
gas” tą pripažįsta: “Iš Lie
tuvos laikraščių dabar yra 
išbrauki amas kiekvienas 
griežtesnis žodis, kuris yra 
taikomas Lenkijai arba Vo
kietijai.”

O spalių mėn. 9-tą d. bu
vo draudžiama Lietuvos 
žmonėms daryti bent kokias 
demonstracijas dėl Vilniaus 
atvadavimo. Net ženkleliai 
švarkų atlapuose, primeną 
Vilniaus išlaisvinimą, sako
ma, nebuvo leidžiama žmo
nėms nešioti.* * *

Kitais žodžiais, jau dabar 
Lietuvoj neoficialiai viešpa
tauja Hitleris ir Varšavos 
ponai.

Jei tautininkų vyriausybė 
ir ilgiau savo tokią politiką 
ves, kaip vedė iki šiol, tai 
galima aiškiai numatyti, ko 
susilauks Lietuva.* * *

Pereitą s e k m a d i enį 
Brooklyne gen. konsulas p. 
Budrys užkabino pp. Vitai- 
čiui ir Vinikui ordinus.

Įdomu pastebėti tai: Vi- 
taitis sakė, kad jam ordiną 
duodąs Smetona, o Vinikas 
—Lietuvos liaudis!

Jei Lietuvos liaudis galė
tų dalinti medalius, tai linai 
būtu suteikus juos tokius, 
kokį gavo p. Vitaitis per
eitam gLA seime Scrantone.* * *

New Yorko miesto majo
ras La Guardia pristatė tris 
žydų tautybės policmanus 
saugoti nazių konsulatą 
New Yorke.

Aišku, tieji policmanai 
saugos nazius nuo šio mies
to žmonių keršto dėl tų bai
sių darbų, kuriuos Hitleris 
su savo šaika atlieka Vo
kietijoj.

Kokia .gyvenimo ironija: 
Vokietijoj naziai žydus 
skerdžia, areštuoja, muša, o 
Amerikoje žydai saugoja 
nazių kailį! 

* * *
Visas civilizuotas pasaulis 

šiandien išstojo prieš besti- 
jiškus nazių darbus.

Visas civilizuotas pasaulis 
džiaugiasi prezidento Roo- 
sevelto žodžiu, tartu Berly
no niekšdariams.

LDS ir ALDLD taipgi pa
siuntė prezidentui telegra
mas, užginančias jo žygius. 
Kitos lietuvių organizacijos 
turėtų padaryti tą patį.

ORAS
Būsią lietaus.—N. Y. Oro 

Biuras.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 
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AMERIKOS PREKYBOS ATSTOVO AT
ŠAUKIMAS IŠ VOKIETIJOS-TAI 

NAUJAS ANTAUSIS NAZ1AMS
Hitlerininkai Tūkstančiais Atiminėja Žydų Namus Berlyne; 

Grobs Žydų Šerus; Smunka Nazių Biznis
Washington. — Amerikos 

valdžia atšaukė ne tik savo 
ambasadorių H. R. Wilsoną 
iš Vokietijos, bet ir Jung
tinių Valstijų prekybos at
stovą, D. Millerį, Amerikos 
ambasados narį. Taip Ame
rika atsiliepia į nazių tero
rą prieš žydus, katalikus ir 
protestonus.

HITLERIS ATŠAUKIA 
SAVO AMBASADORIŲ Iš

AMERIKOS
Berlin, lapkr. 18 — Hitle

ris atšaukė savo ambasado
rių H. H. Dieckoffą iš Jung
tinių Valstijų, sako, paaiš
kint “keistą prezidento Roo- 
sevelto elgimąsi” (prieš na

Šnipui Buvo Žadėta 
Namai Vokietijoj už 
USA Lėktuvų Planus
New York. — Žmona da

bar teisiamo Vokietijos ka
rinio šnipo Otto H. Vosso 
andai padarė raštišką liu
dijimą, kad jos vyras, bū
damas mechaniku Severskio 
orlaivių fabriko Farmig- 
dale, Long Islande, parsi
veždavo namo planus, pagal 
kuriuos tas fabrikas statė 
smarkiausius karo lėktuvus 
Amerikos valdžiai. Tame 
liudijime Vossienė taipgi 
pripažino, kad Hitlerio šni- 
pijados viršininkai žadėjo 
jos vyrui namus Bavarijoj, 
Vokietijoj, jeigu jis perduos 
jiem tų lėktuvų planus.

I

Bet dabar, pašaukta liu
dyt federaliame teisme, 
Vosso pati išsisukinėja, būk, 
girdi, Amerikos valdžios 
agentai, “per triksus,” išga
vę iš jos viršminėtą raštiš
ką liudijimą.
Hitlerio Šniukštų Advoka
tas—Nazių Bendradarbis

Teisiamų nazių Šniukštų 
advokatas G. C. Dix reika
lavo, kad valdžia pristatytų 
kaipo liudininką Karlą Her- 
manną, Vokietijos slaptosios 
nolicijos agentą. Tuom rei
kalavimu Dix labai nustebi
no teismo vedėjus. Nes kai 
Hermannas buvo suimtas 
New Yorke, tai pats advo
katas Dix išreikalavo jį lyg
tinai paliuosuot; o kai Her
mann tapo laikinai paliuo- 
suotas, jis tuoj ir paspruko 
į Vokietiją.

Sovietų Piliečių Pagarba 
Kemalui Ataturkui

Ankara. Turkija. — So
vietinių piliečių vietinė ko
lonija padėjo gėlių vainiką 
ant kapo velionio Turkijos 
prezidento Kemalo Atatur-
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Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

zius), taipgi pranešt, ką 
amerikiečiai mano ir jaučia 
apie Hitlerio politiką.

Nazių valdžia rengiasi at
imt pramonių serus iš žy
dų.

Labai nupuolė Vokietijos 
biznis su užsieniais.

Naziai atima 8,000 žydų 
namų Berlyne ir gamina 
įstatymą, pagal kurį mėtys 
žydus taipgi iš randavo j a- 
mų namų.

Naziai griežtai uždrau
džia aborcijas (išėmimus 
kūdikių užmazgų iš moti
nų) vokietėm ir kitom “ari
jom”, bet jau teismiškai už- 
giria darymą žydėms abor- 
cijų.

“Raudonoji Žvaigždė” 
Vaizduoja Būsiantį 

Karą su Naziais
Maskva. — “Raudonoji 

žvaigždė,” Sovietų armijos 
organas, išspausdino vaiz
dingą aprašymą, kaip So
vietai kariaus, kuomet jie 
bus užpulti.
♦ Paduodama “pranešimai 
iš frontų,” kaip oro laivy
nai veikia virš Vokietijos, 
kaip sumuša Lenkus ir kaip 
Raudonoji Armija maršuoja 
į Berlyną.

“Tas oro žygis dar neįvy
ko,” pastebi rašytojas, “bet 
jeigu fašistai išprovokuos 
‘eilinį incidentą” ant rube- 
žiaus ir pradės karą prieš 
Sovietų Sąjungą, tuomet 
tūkstančiai bombanešių pa
kils iš Sovietų orlaivių sto
vyklų ir begailestingai nu
šluos nuo žemės veido tuos, 
kurie pradėjo karą.”

Chinai įsilaužė j Kantono 
Priemiesčius

Shanghai, lapk. 18.—200,- 
000 chinų armija pralaužė 
japonų liniją ir įžengė į did
miesčio Kantono priemies
čius, Pietinėj Chinijoj.

Patys japonai, pripažįsta, 
jog chinų partizanai atgrie
bė Taeirchwang miestą.

Anglijos Seiman Išrinkta 1 
Darbietis ir 1 Atgaleivis
Walsall, Anglija. — Čia 

atstovu į Anglijos seimą iš
rinktas Sir Geo. Schuster, 
atgaleivis C h a m b e r 1 aino 
kandidatas, prieš darbiečių 
kandidatą G. Jegersą.

Bet Doncasteryj rinki
mus į seimą laimėjo dar
bietis John Morgan prieš 
premjero Chamberlaino “to
rį” A. Montiethą.

Advokatą Konferencija 
Reikalauja Praleist 
Reikmenis Ispanijai
Washington. — šį šešta

dienį Čia prasideda konfe
rencija Advokatų Komite
to dėlei Amerikos Santikių 
su Ispanija. Dalyvauja ad
vokatai ir teisių profesoriai 
iš visų’šios šalies kampų. 
Savo kalbose jie nurodinėja, 
kodėl Amerika turėtų lais
vai praleist įkaro reikmenis 
teisėtai Ispanijos respubli
kos valdžiai.

EXTRA!
Visuotinas Francijos Darbi
ninku Streikas prieš Dik

tatoriškus Įstatymus
Nantes, Franci j a, lapkr. 

18. — Suvažiavimas Franci
jos Darbininkų Konfedera
cijos, turinčios 5 milionus 
narių, paskelbė visuotiną 
24 valandų protesto streiką 
lapkričio 26 d. prieš dikta
toriškus valdžios įsakymus.

Socialistai, komunistai ir 
pasaulinio karo., veteranai 
šaukia masinius susirinki
mus šimtuose Francijos 
miestų protestuot prieš tuos 
pusiau-fašistinius įsakymus.

Paryžius. — Policija iš
blaškė minių demonstraciją 
prieš diktatoriškus įsaky
mus ir suėmė 17 demons
trantų.

Chicagos Cenzoriai Uždraudė 
Sovietinį Judį, Idant

Neįžeist Hitlerinių
Chicago. — Miesto cenzo

rių komisija uždraudė ro
dyt sovietinį judamąjį pa
veikslą “Professor Mam- 
lock.” Cenzoriai sako, būk 
šis judis esąs “gryna žydų 
ir komunistų propaganda 
prieš Vokietiją ir Hitlerį, ir 
galėtų iššaukt riaušes.”

Tie patys cenzoriai pra
džioj šių metų buvo uždrau
dę “Time” žinišką judį, pa
vadintą “Viduj Nažių Vo
kietijos.”

(Ne riaušių tie ponai bi
jo, bet .sužiniai Hitleriui 
tarnauja.)

‘Nusipirko Dieviškas Teises’ 
Ir Užmušė Merginą

Houghton, Mich. — Wm. 
Pichette su žmona tapo nu
teisti visą amžių kalėt. Jie
du užmušė prosu ir geleži
niu pagaikščiu Miss Maria
ną Doyle, pas kurią jiedu 
gyveno; o užmušė ją todėl, 
kad, girdi, jinai “turėjus 
velnią savyje.”

Wm. Pichette pasakojo 
teisme, kad jis pasiskolįnęs 
$2,000 ir už tuos pinigus nu
sipirkęs “dieviškas teises” 
nuo čigonų, taigi ir galią 
naikint “velniavą.”

CIO UŽGYRĖ NAUJĄJĄ D AL Y BĄ-ATSIŠAUKĖ VIENYT PO
LITIKOJ VISAS PAŽANGIAS JEGAS-NUSPR END Ė B01-

KOTUOT UNIJŲ PRIEŠO FORDO AUTOMOBILIUS
Industrinių Organizacijų Kongresas Pasmerkė Kapitalistinius 

Laikraščių Išmistus apie “Sukilimą” Šiame Kongrese
Pittsburgh, Pa. — Indus

trinių Organizacijų Kon
gresas vienbalsiai užgyrė 
Naująją Dalybą ir atsišau
kė į darbininkus ir progre
syvius judėjimus glaudžiau 
bendra darbiaut politikoj, 
idant atžagareiviai negalėtų 
turėt pasisekimų, kaip kad 
republikonai ką tik praėju
siuose rinkimuose.

Vienybės Demonstracija
Kad New Yorko Times ir 

kiti kapitalistų laikraščiai 
pasakojo apie būk tai “kai
riojo sparno sukilimą” šia
me suvažiavime, tai Ameri
kos Laikraštininkų Gildijos 
atstovas Morris Watson pa
siūlė, kad delegatai pareikš-

Sovietai Perspėja Na
zius Nekišt Nosį į 
Sovietinę Ukrainą

Maskva. — Sovietų spau
da labai plačiai paminėjo 20 
metų sukaktį Ukrainos pa- 
siliuosavimo nuo Vokieti
jos.

Dabar gi Vokietijos na
ziai svajoja atplėšt Ukrainą 
nuo Sovietų Sąjungos. Na- 
ziams taikau j a trockistai- 
buchariniečiai ir buržuazi
niai ukrainų tautininkai.

Bet Sovietų Komunistų 
Partijos organas “Pravda” 
primena, kad “ukrainų liau
dis 1918 metais sunaikino 
puikią Vokietijos armiją; 
tai galima įsivaizduot, koks 
būtų likimas tų, kurie šian
dien drįstų įsibriaut į savi- 
valdišką ukrainų žemę, kuo
met Sovietų Sąjungos galy
bė yra pilname žydėjime... 
Įsibriovėliai būtų sukriušin- 
ti ir sunaikinti jų pačių že
mėje.”

Amerika ir Švedija Neapkę- 
siančios Lindbergho

Worcester, Mass. — Čio- 
naitinis švedų laikraštis 
“Svea” rašo, kad jeigu la
kūnas Lindbergh apsigy
vens Berlyne ir toliau taip 
sėbraus su naziais, tai jis 
užsitrauks neapykantą Am
erikos ir Švedijos.

Lindbergho tėvas buvo 
ateivis iŠ Švedijos.

DANZIGO NAZIAI IŠVY
SIĄ VISUS ŽYDUS

Danzig. — Nazis Danzigo 
krašto diktatorius Albertas 
Forster paskelbė, kad ren
giasi išvyt visus žydus iš 
Danzigo vis tiek, ar jie bū
tų vokiški ar lenkiški žy
dai.

tų, ar čia vyrauja vienybė 
ai’ yra koks “sukilimas.” Ir 
tuoj aus visi Industrinių Or
ganizacijų Kongreso delega
tai sustojo ir griausmingai 
demonstravo, kad čia vieš
patauja kuo glaudžiausia 
vienybė.

Heywood Broun, Laikraš
tininkų Gildij.os pirminin
kas, pareiškė, kad ne darbi
ninkai kapitalistinių laik
raščių redakcijų, bet leidė
jai įspaudė pasaką apie 
“kairiųjų sukilimą” šiame 
Kongrese.
Dovana Įvykdžiusiem Vie

nybę Auto. Darbininkų 
Unijoj

J u n g t i n ės Automobilių

Amerikiečių Laivas At
vežė $300,000 Vertės 

Reikmenų Ispanijai
Barcelona, Ispanija.—Čia 

laimingai atplaukė Ameri
kos laivas “Erica Reed,” at
gabendamas 300 tūkstančių 
dolerių vertės maisto pro
duktų, medikalių reikmenų, 
drabužių ir du ligonveži- 
mius Ispanijos respublikai. 
Tie daiktai supirkti ameri
kiečių aukomis.

Tarp atvežtų medikalių 
reikmenų yra 25 tonai ir 
nikotiniškos rūkšties, nese
nai atrasto vaisto prieš pel- 
lagros ligą. Šio vaisto dalis 
yra auka pasauliniai gar
saus mokslininko Alberto 
Einšteino, Princetono (N. 
J.) Universiteto profeso
riaus.

Du šarvuoti fašistų lai
vai mėgino sulaikyt “Erica 
Reed.” Bet šio laivo ka
pitonas Harry Johnson pa
leido jį visais garais pirmyn 
ir greit paliko užpakalyj 
fašistinius laivus.

NAUJA JAPONIŠKA
“CHINIJOS VALDŽIA”

Peiping, Chinija. — Ja
ponija žada paskelbt gruo
džio mėnesį “naują Centra- 
linės Chinijos valdžią” ir 
skiria chinų išdaviką gene
rolą Wu Pei-fu kaip tos 
“valdžios” galvą.

Vėl Smarkėja Arabu Kova 
su Žydais ir Anglais

Jeruzalė. — Arabai pavo
jingai peršovė vadinamą 
“vidurinį” savo tautiečių va
dą A. R. Khatibą, kada jis 
ėjo į mahometonų mokyk
lą duot ten pamoką.

Arbai užmušė vieną žy
dą ir sužeidė vieną ahglų 
kareivį ties Jaffa ir Nablu. 

Unijos visa taryba atėjo ant 
p a g r i n d ų ir apdovanojo 
auksiniais laikrodėliais JĮ 
L. Lewisą, Sidney Hillmaną, 
Phillipa Murray ir Johną 
Brophy, kad jie taip sėk
mingai pasidarbavo atsteigt 
vienybę toje unijoje. Auto: 
Darbininkų Unijos prezi
dentas Homer Martin, įteik
damas dovanas, pareiškė: 
“Širdys šimtų tūkstančių 
automobilių darbininkų yra 
kupinos pasišventimo In
dustrinių Organizacijų Kon
gresui.”

CIO pirmininkas John L. 
Lewis, atsiliepdamas, šiltai 
dėkojo didžiai Jungtinei 
Auto. Darbininkų Unijai už 
išreiškimą tos dvasios, kuri 
vyrauja visame CIO.

Sidney Hillman, Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos prezi- 
dentas, smerkė apsimaska- 
vusius priešus, kurie bando 
suardyt CIO vienybę, bet 
jiem tatai nepavyks. •
Boikotas prieš Unijų Ne-

- prietelių Fordą

k

Industrinių Organizacijų 
Kongresas su didžiu pasiry
žimu ir smarkia delegatų 
demonstraci j a nūs prendė 
boikotuot “amerikinio Hit
lerio” Fordo automobilius, 
iki jis padarys sutartį su 
Jungtine Automobilių Dar
bininku Unija. — Fordo au
tomobiliai šiandien yra vie
ninteliai neunijinių darbi- j 
ninku gaminami automo
biliai Amerikoje.
Sveikinimas Francijos Uni

jų Suvažiavimui
Industrinių Organizacijų 

Kongresas pasiuntė broliš
kus sveikinimus suvažiavi
mui Francijos Darbininkų 
Konfederacijos.

Jis taipgi priėmė rezoliu
cijas, reikalaujančias pra- 
platint ir pagerint socialę 
bedarbių ir senatvės ap- 
draudą, išleist nesveikatos 
pensijų įstatymą, ir neduot 
iokios piniginės paramos iš 
šalies iždo tokiem miestam 
bei valstijom, kurių valdžios 
“naikina pilietines laisves ir 
darbininkų teises.”

Industrinių Organizacijų 
Kongresas, be to, nutarė, 
kad ir toliau turi būt palai
koma WPA ir CCC vieši 
darbai ir Nacionalė Organi
zacija Jaunuoliams pagelbė- 
ti. 

- ---------
Tokio, lapkr. 18. — Japo

nija atmetė visus Jungtinių ■ 
Valstijų reikalavimus dėlei 
prekybos laisvės Chinijoj.

Jeruzalė, lapkr. 18. — Su
sikirtime su arabais anglų 
kariuomenė nušovė per 20 
arabų, ties Bethlehemu; o 
arabai vieną anglą nukovė 
ir 5 sužeidė.

*



LITHUANIAN DAILY, PUBLSHED BY

The Laisve,Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

šeštad., lapkričio 19, 1938LAISVE

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

I Brooklyn, N. Y„ six months.... $3.25
Foreign countries, six months, $4.00

,.v. Canada and Brazil, six months, $3.00
Entered as second class matter March 11, 1924, at 

• the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the
I Act of March 3, 1879.

Congress of Industrial 
Organizations

‘ Šitokiu vardu pavadinta nauja ir pa
stovi Amerikos darbininkų organizacija, 
kuri iki šiol buvo žinoma kaipo CIO arba 
Committee for Industrial Organization. 
Pasirodo, kad “CIO” pasiliks su mumis 
ir ant toliaus, nes tie inicialai labai po- 
poliariški, labai visiems žinomi. Con- 
gress of Industrial Organizations lie
tuviškai būtų Pramoninių Organizacijų 
Kongresas arba Industrinių Organizaci- 

I t jų Kongresas. Tačiau angliškai, sutrum
pintai, jis visvien pasiliks CIO. Lietuviš-

- kai, pagaliau, galima bus vadinti Kon
gresas Industrinių Organizacijų, o su
trumpintai : KIO.

Priimta naujoji konstitucija padeda 
organizacijai puikius pagrindus augti ir 
bujoti. Tiesa, gal būt ne visas srioves 
konstitucija pilnai užganėdina, bet tai 
kitas klausimas. Labai svarbu, kad tai 
buvo priimta vienbalsiai.

Kongreso Industrinių Organizacijų val
dantieji organai bus sekami: preziden- 

j .tas, du vice-prezidentai ir sekretorius.
' Jie dalykus tvarkys. Tačiau vyriausioji 

tarpe suvažiavimų įstaiga bus Pildomoji 
Taryba (Executive Board). Šia tarybą 
sudarys vienas atstovas nuo kiekvienos 
prie KIO priklausančios unijos ir ketu- 
"ri valdybos nariai. Vadinasi, išviso bus 
.virš 40 asmenų, sudarančių Pild. Tarybą.

Dabar, kai KIO susitvarkė, aišku, jis 
dar sparčiau augs ir bujos. Padėję stip
rius organizacinius pagrindus, suvažia
vimo dalyviai gali skirstytis namon ra
mia sąžine. Jie suvaidino Amerikos dar
bininkų judėjimo istorijoj milžinišką ro
lę. Per ilgus metus šito krašto darbi- 

.ninkai bus dėkingi tiems, kurie pradėjo 
tokį svarbų žygį.

Šiuos žodžius rašant, dar pilnai neži
noma, kas įeis į KIO valdybą, tačiau la
bai dideli spėjimai galima daryti, kad 
prezidentu bus John L. Lewis, vice-pre? 
zidentais Sidney Hillman ir Phillip Mur
ray, o sekretorium John Brophy.

frontas parodymui nazių bučeriams,— 
vienintelėj kalboj, kurią jie gali suprasti, 
—kad pasaulis yra suvienytas prieš juos, 
kad jis nusistatęs sulaikyti kartą ant 
visados leidimą nazių nuodų į pasaulio 
veidą. Žmonija nebegali ilgiau gyventi 
troškinančio j atmosferoj, Hitlerio paga
mintoj.”

Toliau kalbėtojas įspėjo amerikiečius, 
kad jie, žiūrėdami į tą plačiųjų masių 
pasipiktinimą Hitlerio barbarizmu, ne
pražiūrėtų to fakto, jog ir čia anti-se- 
mitizmas ir hitlerizmas bando kelti savo 
sparnus. Juos remia toki kunigai, kaip 
Coughlinas, ir kiti reakcininkai.

Pasauly šiandien yra dvi didelės jėgos, 
sakė kalbėtojas, kurios, eidamos bendrai, 
galėtų suvaldyti tokius sutvėrimus, kaip 
Hitleris, Mussolinis ir kiti. Tomis jėgo
mis yra Jungtinės Valstijos ir Sovietų 
Sąjunga. Ten, kur šiandien gyvuoja So
vietų Sąjunga, kadaise taip jau viešpa
tavo anti-semitizmas, viešpatavo pogro
mai. šiandien tas viskas pamiršta. Kiek
viena tauta ten turi plačiausias laisves.

Amerika privalo kooperuoti su viso pa
saulio taiką mylinčiais žmonėmis ir su 
visomis vyriausybėmis, kuriomis galima 
pasitikėti, įskaitant Sovietų Sąjungą.

Pilniausiaiz sutinkame su Earl Brow- 
derio nuomone, jog šiandien, kovojant 
Hitlerį Vokietijoj, tuo pačiu sykiu turi
me kovoti jo pasekėjus, leidžiančius anti- 

. semitinius nuodus Jungtinėse Valstijose.
Tik susivieniję, tik solidariai eidami, 

Amerikos laisvę mylinti žmonės gali ryš
kiai padėti ne tik Vokietijos persekioja
miems žydams ir katalikams, bet ir už
tikrinti laisvą ir gražų gyvenimą Ameri
kai.

Kazys Norkaitis, Jonas Mačiulaitis ir 
Juozas Pranaitis.

Šiaulių apskrityje: Vladas Petrauskas, 
Vladas Kurkauskas, Klemas Vaitiekūnas, 
Stasys Motuzas, Stasys Putvinskis, Vin
cas Mickpovilius, Valentinas Žalkauskas, 
Feliksas Niaura, Liudas Naglius, Vladas 
Brazauskas ir Juozas Buožis.

Šiaulių mieste: Juozas Arlauskas.
Tauragės apskrityje: Izidorius Aleksa, 

Jurgis Jakubonis, Juozas Gudavičius, 
Juozas Gudauskis, Simonas Gaudesius, 
Kostas Kybartas ir Motiejus Barškietis.

Telšių apskrityje: Jonas Viliušis, Fe
liksas Juškevičius, Jonas Bubelė, Vladas 
Mylimas ir Juozas Kirlys.

Trakų apskrityje: Antanas Petraus
kas, Jonas Markevičius, Adolfas Baumi- 
las, Justas Nevirbickas ir Stasys Marti
naitis.

Ukmergės apskrityje: Klemas Grauži
nis, Pranas Cibulskis, Vladas Rėklaitis, 
Pranas Kulys, Antanas čekanavičius, Jo
nas Steikūnas ir Povilas Žukauskas.

Utenos apskrityje: Simas Sližys, Jonas

Gipiškis, Jonas Milaknis, Adolfas Krau
jelis, Juozas Vitkūnas ir Jonas Puodžius.

Vilkaviškio apskrityje: Antanas Saje- 
ta, Jonas Prapuolenis, Motiejus Martin- 
kaitis, Vincas Andriulis ir Albinas Da- 
bulevičius.

Zarasų apskrityje: Juozas Markelis, 
Petras Blažiūnas ir Juozas Svilas.

Tokie tie “tautos atstovai.” Ar šiame 
sąraše rasite žmogų, žinomą lietuvių tau
tai,—žmogų, tikrai užsitarnavusį tautos 
pagarbos, veikusį už Lietuvos liaudies 
reikalus? Nieko panašaus! Tai vis asme
nys platesnėm lietuvių liaudies masėm 
visiškai nežinomi, o žinomi tik tautinin
kų rateliuose. Tai vis tautininkų paka
likai. Argi ne gėda juos vadinti “tautos 
atstovais”? žinoma, gėda! Bet esamajai 
Lietuvos fašistinei vyriausybei tai ne- 
galvoj. Jai rūpi tik savas kailis. Todėl 
visokiomis machinacijomis ji ir bando 
pasilaikyti, nors tai žeidžia Lietuvos 
žmonių garbę, nors tai kenkia visai tau
tai ir valstybei daugiau, negu svetimų 
valstybių priešai!

Gubernatorius Nepaliuosuoja 
Nekaltų Negru Jaunuolių
Montgomery, Alabama.— 

Gubernatorius Bibb Graves 
atmetė prašymą paliuosuot 
penkis Scottsboro negrus 
jaunuolius, ilgiausiem me
tam nekaltai įkalintus neva 
už bandymą “išžagt” dvi 
baltas paleistuves tavorinia- 
me traukinyje.

Vienas tų jaunuolių, Cl. 
Norris įkalintas visam am
žiui; kitas, Andy Wright 
99-niem metam; H. Patter
son ir Ch. Weems 75 metam 
ir Ozie Powell 25 metam.

Carbondale, Pa. — Ha
roldas Tobey šovė vanagą 
bekylantį nuo tvenkinio, ir 
nušovęs jį, rado, trijų sva
rų žuvį vanago naguose.

“Laisves” Vajus Gavimui Nauji? 
Skaitytoji? Tik Dabar Išsivysią

Vienybė Antifašistinių Jėgų, Ge- 
H riausias Barbarams Atsakymas, 

Pareiškia Browderis

į
 Pereitą trečiadienį per radijų New 

Yorke kalbėjo USA Komunistų Partijos 
generalinis sekretorius Earl Browderis. 
Jis kalbėjo apie šiuo tarpu einamus na- 
zi.ų pogromus prieš žydus ir katalikus 
Vokietijoj. Kiekvienas žmogus, girdėjęs 

. generalinio sekretoriaus kalbą, negalėjo 
♦ nesutikti su josios turiniu, su kalbėtojo 

išvadomis.
"-“Kiekvienas amerikietis, kuris stoja už 
geriausias mūsų krašto tradicijas, nega
lėjo nesusijaudinti pasitenkinimu, kad 
Washington© vyriausybė atsakė naziams 

; darbu, daugiau pasakančiu negu bile žo- 
■ tižiai,—kai ji ištraukė iš Berlyno Ame
rikos ambasadorių,” sakė Browderis.

* jį Toliau:
‘Tie baisūs dalykai, dabar atliekami 

nazjškoj Vokietijoj, yra tik dalis Muni- 
cho sutarties vaisių. Toji sutartis, pada
ryta 'įsodinimui į sostą organizuoto Eu
ropoj banditizmo, atidarė vartus reak
cijai visam pasaulyj.
..“Kiekvienas asmuo, kuris nepakels sa- 

yo balso prieš nazių pogromus, tuo būdu 
pataps Hitlerio partneriu jo atliekamose 
kriminalybčse. Ir kiekvienas asmuo, ku
ris priima ar pritaria Munich© sutarčiai, 
pasiima tą pačią atsakomybę.

“Privalo būti sudarytas plačiausias vi
sų progreso ir žmoniškumo jėgų bendras

L _____ —...

Va, Kaip Ta Komedija Atlikta!
Kaip jau žinia, lapkričio 14 d. Kaune 

tapo “išrinktas” Lietuvos “prezidentu” 
p. Antanas Smetona. Pas mus jau buvo 
rašyta, kaip toji rinkimų komedija pra
vesta. Šiomis dienomis mus pasiekė 
smulkmeniškesnės žinios apie tai.

Lapkr. 4 d. buvo renkami “tautos at
stovai.” Kas juos rinko? Ogi 3,6,30 “rin
kikų”. Kas tuos “rinkikus” rinko? Nie
kas! Jie buvo paskirti tautininkų tūzų.

Dalykas labai trumpas: 3,630 “rinki
kų,” paskirti tautininkų tūzų, suvažiavo 
į apskričių miestus, ir “išrinko” 128 “tau
tos atstovus.” Na, o pastarieji, suvažia
vę į Kauną, “išrinko” Lietuvai “prezi
dentą.”

Kas tie “tautos atstovai”? Štai jie:
Alytaus apskrityje: Mikas Židanavi- 

•čius, Jonas Katilius, Petras Baranauskas, 
Vincas Dusevičius, Vaclovas Žadeika, 
Julius Ciliešius ir Povilas Petrulionis.

Biržų apskrityje: Mikas Klongevičius, 
Petras Jurgaitis, Jurgis Dagilis, Petras 
Dilys ir Juozas Vėjelis.

Kauno apskrityje: Antanas Žeromskis, 
Juozas Peteris, Juozas Šatas, Benadas 
Cvirka, Antanas Dovalga ir Ignas Za- 
gorskis.

Kauno mieste: Antanas Merkys, J. 
Jankevičius, A. Sodeika, K. Jančevskis ir 
Goldbergas.

Kėdainių apskrityje: Pranas Povylius, 
Antanas Morkus, Vladas Kųlpavičius, 
Antanas Jučas ir Rokas Stančius.

Kretingos apskrityje: Ciprijonas Stan
kūnas, Stasys Vaitkevičius, Stasys Juo
dikis, Antanas Šaulys, Adolfas Kripkaus- 
kas ir Stasys Šilgalis.

Marijampolės apskrityje: Antanas Gu
revičius, Kostas Buragas, Pranas Kidu- 
lis, Pranas Krikščiūnas, Vincas Karalius 
ir Sergėjus Paulionis.

Mažeikių apskrityje: Augustinas Pal
tarokas, Alfonsas Sabauskis, Izidorius 
Mažeika ir Juozas Lukštaraupis.

Panevėžio apskrityje: Juozas Stanikū- 
nas, Simonas Rapšys, Juozas Rogalskis, 
Jonas Mikoliūnas, Adomas Kuodis, Ado
mas Dulevičius, Vincas Jėčius ir Jonas 
Šapoka.

Panevėžio mieste: Tadas Chodakaus- 
kas.

Raseinių apskrityje: Juozas Rimkus, 
Jonas Navickas, Antanas Bakšys, Juo
zas Zdanavičius, Petras Atkočaitis ir 
Pranas Aleksandravičius.

Rokiškio apskrityje: Antanas Šadeika, 
Antanas Mockus/ Kazys Stasiulionis, 
Pranas Makutėnas ir Petras Samas.

Seinų apskrityje: Vladas Kraučiūnas 
ir Antanas Vabalas.

šakių apskrityje: Justas Sadauskas,

Vajus rimtai prasidėjo,, kada jis turi baigtis. Daug pageidavi
mų vajų prailginti. Pasiskaitykime laišką draugų waterburieciu:

Dienraščio “Laisvės” Vedėjants-Tvarkytojams
Waterburio vajininkai pageidauja “Laisves” vajų prailgint iki 

gruodžio 15. Atsižvelgiant į tai, kad tiems patiems vajininkams 
prisieina ir kiti darbininkų judėjime darbai dirbti, mūsų orga
nizacijom darbuotis ir kiti visi reikalai, tai per tą praėjusį lai
kotarpį nebuvo galima matyti daug žmonių su pakalbinimu užsi
rašyti “Laisvę.”

Kaip tai būtų smagu, jei visi draugai ir draugės “Laisvės” 
skaitytojai, bent po kiek pasirūpintų gavimu naujų skaitytojų, 
mes greitai išaugintume dvigubai didesnę mūsų spaudos 
skaitytojų armiją. O tas būt lengvai galima. Kiekvienas žmo
gus turi kituose žmonėse įtekmę ir jei visi stengtumėsi pas žmo
nes pakalbint užsiprenumeruoti “Laisvę” kiekvienas gautumėm, 
jei ne podaug, tai bent po vieną visi gautume.

Pabandykim draugai ir draugės bent pabaigoj vajaus. “Lais
vė” šiuo kart turi didelę įtekmę lietuviuose, ypatingai katali
kuose.

Waterbu r iečiai, su apiejinkėmis pritariant, 'atžymėjimui va
jaus pabaigtuvių, rengia puikų koncertą. Dainuos Vilijos Cho
ras, Biruta Ramoškaitė, iš Hartford, Bronė E. Rasimavičiūtė, 
Ignas Kubiliūnas ir kiti.

Koncertas įvyks gruodžio 11, 103 Green St., Waterbury, pra
džia 6:30 vai. vakare; po koncertui šokiai, prie Merrymakers 
Orkestros. Rengėjai lietuviai komunistai.

i-i WatGrbuno Vajininkai”
Ar vajus bus prailgintas dar nežinome, tarsimės tuom reikalu 

ir greit pranešime. Jei jis ir bus prailgintas, tai labai trumpam 
laikui. Nenuleiskite rankų draugai vajininkai, neatsidėkite, kad 
vajus bus prailgintas ir kad bus daug laiko.

Vajininkų surašąs šiandien rodo:

Raseiniai—J aunu j ų 
Antifašistų Kalėjimas

i

2631
2164
2074
2031

843
745
600

Waterburio Vajininkai ... 
A. Stripeika, Elizabeth .. 
ALDLD 6 Apskr...............
ALDLD 9 Apskr........ .......
Hartfordo Komitetas .....
K. Žukauskienę, Newark
D. M. šolomskas, B’klyn 
J. Simutis, Nashua ir
S. Penkauskas, Lawrence .........  549
S. Puidokas, Rumford ................ 532
C. K. Urban, Hudson, Mass......... 475
A. Buivid, So. Boston ................ 366
L. L.D. I Rajonas, Montreal ..... 358
A. Balčiūnas, Brooklyn ................ 304
V. Černiauskas, Rochester .......... 282
J. Rudman, New Haven ............ 276
ALDLD 20 kp., Binghamton .....  242
P. Buknys, Blklyn ........................ 240
G. • Šimaitis, Montello .................. 222
J. Gryb.as, Norwood, Mass........... 160
Bridgeporto Korpite|as ................ 154
J. Adams, Grand Rapids ............ 134
K. Kazlauskas, S. Boston .........  132
E. Dovidonięnė, Worcester .......  180
Pittsburgh ir Apylinke .............. 124
S. Žostautas, Kapuskasing .......  122
F. K|ezis, S. Boston ........   120
J. Kalvaitis, B’klyn .................... 120

J.
s.

Bimba, Paterson ..........
K. Mazan, Cleveland ....

J. Burba, S. Boston ..........
A. Lideikienė, Gr. Nęck ....
Mrs. Stepon, Lewiston ......

Stasis, Sellersville ........
Mason, New Haven ......
P. Lęwis, Los Ąngeles . 
Kavaliauskas, Tacppia .. 
Daukantaltč, Boston ....
Žilinskas, Lewiston .......
Šlekaitis, Scranton .......
Padgalskas, Mexico, Me. 
Paulenka, Lowell ............
Miząra, B’klyn ................

S.
C.

J. 
p.

S. 
R, 
V. Jonauskas, Bloomfield ...........
M. Slekienę, Gardner ..................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre....
J. Naruševičius, Red Lake .......
K. Mugiąnięnė, San Francisco....
V. Globich, Wilkes-Barre...........
J. Gaidis, Maynard, Mass.............
B. A. žalimas, Worcester .........
J. Sleivis, Chelsea ........................
J. Ruscckas, B’klyn ....................
j. Kairys, Blklyn ..........................

Klevinskas, Scranton ...........L

119
110
108
104
100
100
100
100
100
100
94
89
88
66
60
55
44
44
44
44
44
44
42
22
22
22
16

(Pabaiga)
Mokesčio atžvilgiu kaliniai 

suskirstyti trimis grupėmis. I 
grupė gauna 70 centų, II 60 
centų, III 45 centus kasdien. 
Dėl aukščiau išdėstytų prie
žasčių kiekvienu atveju gali 
pusės “mokesčio” netekti.

Baigiantis darbams kabinė
jimasis dar padidėja. Vyres
nysis sargas jau iš anksto 
nužiūri kelis mūsų draugus. 
Gale durpių gaminimo sezono 
juos ir čiumpa. Prikimba dėl 
menkiausio, parašo raportą 
viršininkui, o tasai baudžia. 
Pernai taip nubaudė penkius 
draugus.

Dirbame akordiniai, prikas
ti 280 vagonėlių durpių buvo 
mūsų dienos darbo norma. 
Daugiau kaip dvi valandas su
gaišome kelmus beraudami. 
O. pareikalavo vyresnio atskai
tyti vagonėlių skaičių, atatin
kamą sugaištam laikui. G. S. ir 
visi kiti draugai tylėjo. Nežiū
rint į tai, vyresnysis atrapor
tavo viršininkui apie anuos 
penkis draugus, dargi mela
gingai: kad jie visus kurstė 
nedirbti, net streiką skelbė, 
šaukė. Viršininkas O. ir D. 
nubaudė pusei metų be laik
raščių, be pridedamo maisto ir 
laiškų. G. su &—4 mėn. to
kia pat bausme. Kai pastarie
ji draugai viršininkui paaiš
kino, kad jie visai neko ne
kalbėjo :

—'Užtat mažiau ir gavote, 
kad nekalbėjote, — atrėžė 
kalėjimo viršininkas.

Šiemet jau keturi nebelei
džiami į durpyną, prie dau
gelio kabinėjasi ir grasina — 
kažin kelius vėl griebs darbo 
sezono pabaigoje.

Mąiątąs ir Medicinos Pagelba

Šitoks režimas kamerose ir 
darbe. Blogas maistas daro jį 
dar labiau nepakenčiamu.

600 gramų juodos duonos 
visai dienai, 15 gramų cu
kraus ir juodos kavos puodu
kas — pusryčiams, pietums 
ir vakarienei po literį zupės. 
Durpyne dirbantieji dar gau
na papildomą maisto davinį: 
500 gr. juodos duonos ir 30 
gr. lašinių.

Rudenį, kol kopūstai, bul
vės švieži, zupė dar nieko, 
žiemai įpusėjus, nerūpestin
gai sudėtos daržovės perrūgs- 
ta, artinantis pavasariui jau 
ir apipūna, o bulvės pajuodė- 
ja, sudygsta.

Vasarą perrūgę ir papuvę 
kopūstai baigiasi. Tuos pa
keičia kruopomis. Jei bulvių 
pritrūksta, jas pakeičia taip 
pat kruopomis. Kruopos žie
mą ir vasarą nesibaigia. Jos 
mums iki kaulo daėdė. Net 
priežodis išsidirbo:

—Kas pietums?
—Kruopos su žirniais.
—Kas vakarienei?
—žirniai su kruopomis.
Savo vienodumu mus pjau

nančios kruopos dažnai būna 
suplėkusios, o žirniai sukirmi
ję. Blogiausios rūšies ir daž
niausiai pašvinkusi mėsa ?upę 
dar labiau sugadina. Nuo to
kios mėsos niekam verti pa
sidaro ir negendantieji pro
duktai, pav., makaronai. Blo
gas išvirimas galutinai zupę 
sugadina.

Virėjais skiriami išdavikai, 
o dažniausiai neilgai kalėti 
turintieji kriminaliniai Pavi- 
rėjavo žmogus porą mėnesų, 
šiaip taip išmoko suplakti 
kiek padoresnį jovalą ir išei- 

(Tąsa ant 5 pusi.)
...................  ■ •'•■'4

Laiškas iš Ispanijos

Draugai amerikiečiai: Ta
riu visiems proletarišką sa
lint ir dėkavoju už žurnalą 
“Šviesą,” kurį man prisiun-

Bendras vaizdas Tarptautines Brigados narių, Ispanijoj, tuojau prieš paleisiant 
juos iš Ispanijos respublikos.

tet.
Aš esu Ispanijos laisvės 

kovotojas, atvykęs iš Bu
enos Aires ir jaučiuosi lai
mingas, kad sulaukiau pro
gos su ginklu rankoje kovo
ti prieš fašizmą už viso par 
šaulio darbininką laisvę.

Dabar, draugai, prašau, 
jeigu galite, prisiųskite 
daugiau literatūros pasi
skaitymui ir kokį vieną kitą 
cigaretą. Ba esu pasiilgęs.

Esu sveikas ir esu paten
kintas, ba žinau už ką esu 
pasirįžęs kovoti. Nors ir gy
vybę reikėtų padėti, tai pa
vyzdys liks kitiems drau
gams kovą tęsti.

Su pagarba,
Jonas Zavetskas.

IX.29.38.
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Dienų Griuvimas

Aš nedainuoju kaip paukštelis, 
Kai medžiai skleidžia, kai gražu. 
Dainuoju aš, kai žemė dreba, 
Padangės pilnos debesų.
Kai užverčia mane dienų griuvimas, 
Aš balsą pakeliu žemai,
Kol nuo akių nueina drumzlės, 
Kol tyrą saulę pamatai.
Esu tylus už puotos stalo 
Ir tostam žodžių nerandu. 
Burna prasiveria tarp vėtrų, 
Tarp sukrešėjusių žaizdų.
Meldžiuos į juodą rankų darbą, 
Mėgstu pakelt ką, pasitempt. 
Kur nuteriota žemė šaukia, 
Esu nedelsdamas aš ten.
Yra nesudorojamų griuvėsių, 
Skeveldrų neaprėpiamų yra. 
Nėra, kas nuveiktas nelinktų 
Ties kuriančia žmogaus galia.

Stasys Anglickis.
(Iš “Didžioji Kančia”)

Lietuvos Rašytojų 
Draugijos Veikla

Lietuvoj veikia Lietuvos Rašytojų Drau
gija. Ji turi virš 70 narių ir apie 10 kan
didatų.- Spalių mėn. 30 d. įvyko tos drau
gijos narių visuotinas susirinkimas, ku
riam pirmininkavo poetas Faustas Kiršą, o 
sekretoriavo Buivydaitė ir Zobarskas. že
miau mes paduodame to susirinkimo apra
šymą, padarytą “L. žinių” bendradarbio. 
Jis duoda nykų vaizdą tų apystovų, kuriose 
tenka Lietuvos rašytojams darbuotis.—

—“L.” Red.
Dr-jos pirm. Grušas, pasveikinęs susirinki

mą ir paprašęs atsistojimu pagerbti miru
sio garbės nario Jakšto—Dambrausko ir už
sienyje gyvenusio Ksavero Vanagėlio atmi
nimą, pasakė kalbą, kurioje apibūdino lietu
vių kultūros kėlimo reikalą ir rašytojų parei
gas.

—Šie metai daug kuo išsiskyrė iš visos eilės 
mūsų nepriklausomo gyvenimo metų,—sako 
pirm. Grušas.—šiuos metus atžymėjo, ar tu
rėjo atžymėti sukaktuvių džiaugsmas ir iškil
mės, nuveiktų darbų įkainojimas ir ateities 
planai. Bet kartu šie metai atnešė gilų skau
smą, nerimą ir didį susirūpinimą ateitimi. Vi
sa tai giliu atgarsiu atsiliepė tiek rašytojų 
mintyse ir jausmuose, tiek kūrybinio darbo 
sąlygų organizavime bei tautinės kultūros rei
kalų svarstyme.

Tokie momentai priverčia įsigilinti į save 
ir perkainoti savo jėgas, surasti savyje giles
nių gyvybės versmių ir pagalvoti apie sąlygas 
tai gyvybei augti ir klestėti.

Kur mūsų tikrosios jėgos? Kas yra mūsų 
dvasinės stiprybės ^altiniai? Ar pakankamos 
sąlygos tautos kūrybiniam pajėgumui ugdyti 
ir tautos kultūrai kurti? Kokius kelius turi 
knyga nueiti į plačiąsias mases?

—Mes šiandien statome šiuos klausimus ir 
norime, kad-jie būtų suprasti, nes rašytojo at
sakomybė—nėra liudininko atsakomybė.

Šiais sukaktuvių metais, o kartu ir visokių 
audrų metais, švystelėdavo viena kita drąses
nė mintis, pasigirsdavo balsų, reikalaujančių 
suaktyvinti mūsų kultūrinį gyvenimą, sudary
ti palankesnes sąlygas mūsų kultūros kūrybai. 
Spaudos skiltyse ir atskirų žmonių lūpose bu
vo linksniuojamas kultūros fondas, kultūros 
rūmai, didžiulis bibliotekų tinklas... D-jos 
žmonės su džiaugsmu dėjosi prie tos akcijos, 
dalyvavo kai kuriuose pasitarimuose. Tačiau 
šiandien čia susirinkę negalime pasidžiaugti 
bent kiek didesniu mūsų kultūrinio gyvenimo 
įvykiu, nors sukaktuviniai rffėfai jau baigia
si.

Tiesa, literatūrinis gyvenimas metai iš me
tų aktyvėja ir plečiasi, šiemet vienas kitas 
pragiedrulis pasirodė mūsų padangėje. Dra
matinės literatūros reikalai susilaukė Švieti
mo m-jos palankumo, pradėjo veikti literatū
ros fondas, kuriam lėšų taip pat gauta iš švie
timo m-jos, be to, susilaukta paramos iš kele- 
tos privatinių asmenų. Už tą palankumą— 
mūsų nuoširdi padėka. Ryšium su Literatūros 
fondo reikalais aplankyta visa eilė bankų, 
ekonominių organizacijų, išsiuntinėta daug 
laiškų, tačiau iš niekur negauta teigiamo at
sakymo. AŠ apie tai kalbu ir su liūdesiu kon- 
statuotoju ne dėl to, kad mes manytume, jog 
aukomis galima sudaryti tinkamas sąlygas Ii- 

teratūrai tarpti, ne, bet dėl to, kad šitas reiš
kinys parodė tam tikros visuomenės dalies 
nuotaikas kultūrinių reikalų vertime ir supra
time ir, sakau, tos visouomenės dalies, kuri' 
vadovauja, kuria mūsų krašto gerovę, šalia 
komercijos ir ūkio, šalia biurokratijos ir spor
to—kultūros reikalai atrodo mirę. O juk mūsų 
literatūra, mūsų menas, mūsų kultūra yra 
mūsų dvasinės stiprybės šaltiniai, o kūrybinis 
pajėgumas—tautos egzistencijos teisė.

Skaudus gali būti istorijos teismas, jei prieš 
jį teturėsime liudininkais sumiesčionėjimą, 
karjerizmą, dvasios žlugimą ir kamuolio 
triumfą.

—Kolegos rašytojai, jūsų tikėjimas savo ir 
visos tautos kūrybine galia yra ta jėga, kuri 
gali išugdyti, iškelti tautos dvasinį sąmonin
gumą, kultūros meilę.

Šiandien, kad aplinkui kyla fizinės jėgos 
grasmė, kad pelnas, interesai ir prievarta 
virsta teisinėmis normomis, šiandien jūsų at
sakomybė yra daug didesnė—-atsakomybė dėl 
tautos dvasios stiprybės, dėl kultūros verty
bių ugdymo ir išsaugojimo, atsakomybė dėl 
laisvės idėjos, dėl kūrybos ir minties šviesa 
spinduliuojančios žmogaus asmenybės. Jūsų 
plunksna, jūsų žodis, jūsų mintys ir valia 
gali padaryti tai, kad bus šviesi aplinka tau
tinės kultūros kūrybai, kad bus sutelktos vi
sos jėgos, patvariai įkinkytos į pozityvį kū
rybinį darbą ir duos mūsų tėvynei maksimu
mą šviesos ir kultūros, maksimumą dvasios 
stiprybės ir gilaus tautiškumo.—

K. Inčiūra padarė v-bos pranešimą, kuriame 
buvo nurodyta, kad šiemet iš švietimo m-jos 
d-ja gavo per 7,000 litų (buvo prašyta 15,000 
litų), o Literatūros fondui kvietimo m-ja pa
skyrė 10,000 litų (buvo prašyta 18,000 litų). 
Apskritai, daug kas rašytojams reiškia sim
patiją, bet kai reikia juos materialiai parem
ti — susilaiko. Dėl to tekę nuo kai kurių 
sumanymų įvykdymo atsisakyti. D-jos veiklai 
stiprėjant, tekę aktyviai bendradarbiauti ne 
tik su d-jos nariais, bet ir su visu literatūri
niu pasauliu. Padaryta pradžia rašytojų bib
liotekai. Iš Francijos gauta auka — 100 
tomų knygų. Per radio buvo suruošta 10 li
teratūros valandėlių, mirusių rašytojų minė
jimui ir 33 knygų apžvalgos. Nuo literatūros 
valandėlių per radio ir dabar neatsisakoma. 
Kaune ir provincijoje buvo suruošta keletas 
literatūros vakarų bei švenčių. Užmegsti arti- 
mesti ryšiai su kaimyninių valstybių rašyto
jais, paruoštas liet, rašytojų veikalų sąrašas, 
kuriuos siūloma versti į svetimas kalbas. Šis 
sąrašas bus išsiuntinėtas visiems d-jos na
riams susipažinti ir pareikšti savo nuomonę, 
kad būtų užkirstas kelias negeistiniems veika
lams išversti į svetimas kalbas. D-ja buvo iš
kėlusi reikalą šiemet suruošti kilnojamąją 
knygos parodą. Tą sumanymą kiti išplėtė ir 
buvo sudaryta komisija ruošti platesnę spau
dos parodą, bet komisija ligi šiol dar savo 
darbo neatliko. Metraščio išleidimas nereali
zuojamas, nes tuo metraščiu patys rašytojai 
mažai rūpinasi. Rašytojų premijų ir pašalpų 
reikalai dar nepavyko sutvarkyti. Nusiskųsta, 
kad nariai sunkiai moka nario mokestį.

Jz. Ambrazevičius pranešė apie finansinę 
d-jos būklę. Pajamų šiemet turėta 16,213 lt., o 
išlaidų—10,692 litai. Literatūros fondas pa
jamų turėjo: iš švietimo ministerijos—10,000 
litų,, iš p. Petrulio—500 litų, L. Račiūno— 
500 litų, Pabedinsko—500 litų, Liet, kalbos 
ir literatūros mokytojų d-jos—500 litų, d-jos 
susirinkimas į fondą paskyrė 6,000 litų ir My
kolaitis-Putinas—149 lt., kaip procentus nuo 
gautos premijos. Iš Literatūros fondo lėšų 
duota keturios darbo stipendijos 3,366,10 lt. 
sumoje, devynios pašalpos 4,850 lt. sumoje ir 
keturiolika paskolų 8,350 lt. sumoje. Literatū
ros fonde dar liko 5,873 lt.

Ląstas, darydamas reviz. k-jos pranešimą, 
nurodė, kad netvarkingai vykdomos operaci
jos.

Dramaturgų sekcijos pirm. kun. M. Vaitkus 
pranešė, kad į dramaturgų sekcijos įteiktą 
Švietimo m-jai memorandumą, kuriame buvo 
išdėstyta įvairūs dramaturgų ir teatro reika
lai, o taip pat paprašyta padidinti dramatur
gams honororą, buvo atsižvelgta ir šiomis die
nomis dramaturgams už statomus V. teatre jų 
veikalus padidintas honoraras. Tačiau drama
turgai dar paprašę švietimo m-jos daryti žy
gių, kad teatro menas būtų aukščiau pastaty
tas ir jis būtų prieinamas ir provincijai.

Susirinkimas 1939 m. d-jos sąmatą priėmė 
18,170 lt., o Literatūros fondo—23,073 lt. su
moje.

Pagal Literatūros fondo statutą visi rašyto
jai, kurie gauna už savo kūrinius premijas, į

J 
fondą turi įnešti 5% nuo gautos premijos su
mos, o kiti — nuo gaunamo honoraro 2%. Ta
čiau tą pareigą atliko tik Putinas.

Vyt. Bičiūnas, pasiteisindamas neįmokėjęs 
atatinkamos sumos į Literatūros fondą, nuro
dė į keistą vienos leidyklos pasielgimą, bū
tent: už paimtą avansą buvo išreikalauti pro
centai.

Susirinkimas d-jos valdybai pavedė pasirū
pinti geresnes d-jai patalpas; imtis priemonių 
ir užkirsti kelią blogiems vertimams, kuriuos 
dažnai atlieka neprityrę vertėjai. Tokie ver
tėja^ dažnai sudarko np tik lietuvių kalbą, bet 
ir pačius verčiamus paveikslus ypač klasikus. 
Ryšium su tuo siūlyta atgaivinti kritikų sek
ciją ir jai pavesti užkirsti kelią blogiems ver
timams išvystyti rinką. Nutarta rūpintis d-jos 
organo—laikraščio išleidimu. Siūlyta tuo or
ganu pasirinkti “Dienovydį”.

D-jon naujais nariais priimti: St. Vainei
kienė, J. Augustaitytė—Vaičiūnienė, J. Būtė
nas, V. Tamulaitis, J. Šukys ir Butkų Juzė. 
Garbės nariais, kaip nusipelnę lietuvių ir ap
skritai literatūrai, išrinkti: V. Krėvė—Mic
kevičius, J. Baltrušaitis, G. Petkevičaitė—Bi
tė ir Milošas.

Naujon d-jos v-bon išrinkti: L. Gira, Grai- 
čiūnas, K. Inčiūra, Orintaitė, Boruta, v-bos 
kand.: Brazdžionis ir Dovydėnas; reviz. 
komisijon: Lastas, M. Miškinis ir Vyt. Bičiū
nas ; Lit. fondo v-bon: Grušas ir Santvaras 
ir garbės teisman: kun. Sabaliauskas, Vie- 
nuolis-žukauskas ir Lastas.

Susirinkimas, pareiškęs nežinomajai moky
tojai, kuri paaukojo 1,000 litų ir davė prad
žią Lit. fondui ir p. Petruliui padėkas ir ke
lius sumanymas bei pageidavimus, išsiskirstė.

Operetė “Studentas 
Princas” Chicago]

Laisvės Kanklių Mišrus Choras Chicagoj 
suvaidins operetę “Student Prince.” Vadovau
jami gabaus muziko, J. Kenstavičiaus, kank- 
liečiai energingai darbuojasi besimokindami 
šią operetę. Apskaičiuojama, kad perstatymas 
lėšuos apie $1,100. Kankliečiai sutraukė 
visas gabesnes menininkų jėgas vaidinimui, 
kurių tarpe yra: Vytautas Tarutis, Jonas Sa
vage, Pranas Sadauskas, Agota Kenstavičie- 
nė, Mary šimkiutė ir kt. Operetė parašyta 
komp. S. Rombergo. Ją sulietuvino Petras 
Sarpalius.

“Studentas Princas” bus suvaidintas lap
kričio mėn. 27 d., 1938, Sokolų Salėje, 2343 
S. Kedzie Ave., Chicago, Ill. Pradžia 3 v. p. p. 
Įžanga asmeniui $1. Bet tie, kurie pirks ti- 
kietus iš anksto, gaus tik po 85c.

LKM Choras kviečia visą Chicagos lietuvių 
visuomenę skaitlingai atsilankyti ir pasigro
žėti prakilniais choro ir solistų darbais.

J. D. Bendokaitis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. SAKATUI ir J. N.—Nuomonė apie “Ūka

nas” tilps sekančiuose Lit. ir Meno Skyriaus 
numeriuose.

Įspūdžiai iš Laisvės” 
Koncerto

Lapkričio 13 d., didžiulėje Labor Lyceum 
svetainėje, Brooklyne, įvyko metinis dienraš
čio “Laisvės” koncertas.

Kaip ir paprastai, mūsų dienraštis nepa- 
skūpėjo sutelkti gražias meniškas jėgas, kad 
pilnai patenkinus atsilankiusius. Kiekvienas 
jautėsi gavęs, kaip anglai sako, money’s 
worth.

šiek tiek apie programą, ir jos pildyto jus. 
Programoje buvo nužymėta 9 numeriai, po du 
šmotu numeryje. Bet publika tuomi dar nepa
sitenkino: jeigu kuris numeris ja? labiau pa
tiko, tai nuo tų išspausta net dvigubai. Tie^ 
publikos “iškariauti” priedai pačią programą 
netik padidino, o ir žymiai paįvairino.

Programą atidarė gražus savo skaičium ir 
sudėčia Brooklyno Aido Choras, diriguojant 
jaunai ir energingai jo mokytojai Aldonai Ži
linskaitei, o pianu palydint E. Gasiūnienei. 
Sudainuota 3 dainos-“Internacionalas,” “Tar
nų Daina” (iš op. “Kornevilio Varpai”) ir 
“Jeigu Karas Rytoj.” Choras gavo ovacijų, 
bet... gal už pirmesnius kreditus. Kaip mi
nėjau, choras skaitlingas, gražus, bet tenorų 
tesigirdėjo tik pora balsų. Ar gi tokiame cho
re negali rastis daugiau tenorų? Su basais ir 
nekaip: jų intonacija lyg ir nupuolus, žodžiu, 
dainavime stokavo balanso ir balsų subendri-
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nimo. Neblogi sopranai ir altai. Bet juk vi
siems aišku, kad “vienos smuikos nesudaro or
kestro” ...

Pirmu kartu teko girdėti Naujosios Angli
jos dainininkė Adelė Mickevičiūtė, mezzo-so
pranas. Tai gerokai prasisiekusi dainininkė.

Smuikininkė Birutė Indruliutė, iš Scranton, 
Pa., žavingai sugriežė V. Moti’so “Czardas” 
ir Chaminade-Kreislerio “Serenade Espagno- 
le.”

“Aidbalsių” ensemblis, vadovaujamas muz. 
mokytojos Bronės Šalinaitės, ytin gražiai pa
sirodė liaudiškais motyvais—šokiais ir daino
mis. Pavyzdžiui, paprasta liaudies dainuškė
lė “Įšoko Oželis”, taip darniai sukompozuota, 
suderinta, kad atskiri balsai, rodos, susirūpi
nusiai klausinėja vienas kito “kas bus, kas 
bus,” o galų gale, visumoj, gaunasi graži har
monija. Publika siuntė “Aidbalsiams” ir jų 
mokytojai karštų ovacijų.

Aidbalsiečiai, daugiau tokių “kas bus”!
Aleksandras Vasiliauskas, tenoras, sudaina

vo “Nemargi Sakalėliai” ir “O, Kaip Miela 
Išgirsti!” Publikai ir gi buvo miela išgirsti, 
todėl ji iššaukė dainininką, kad dar pasigė
rėti. Jis sudainavo priedui “Dul-dul-dūdelė.”

Pertraukos vietoje, R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius pasakė tinkamą kalbą.

Ukrainų stygų orkestrą davė keletą gražių 
šmotų iš naujos Sovietų Sąjungos kompozici
jos. Ypatingai publikai patiko komp. Glierės 
fragmentas iš baleto “Raudonos Aguonos.”

Rusų černeševskio vardo šokikų grupė, va
dovaujama Alex. Taraczano, iššaukė daugiau 
ovacijų, negu kiti numeriai. Publika jų neno
rėjo paleisti, nors ji ir suprato, kad tokis 
smarkus baletinis šokis, nėra kokio ten leng
vo valso čiūžinėjimas. Juos šaukė dar, ir dar, 
kuomet kaikurie iš šokėjų jau kvapo galėjo 
pritrūkti. Jie šoko kolektyvius liaudies šo
kius, pasidabinę tautiškais kostiumais.

Petras M. Nikolajevas, bassas, operų dai
nininkas, buvo paskutiniuoju numeriu. Jis su
dainavo porą dainų. Tai dainininkas, kuris 
turi visas reikalingas kvalifikacijas.

Balsas Iš Minios.

Prabėgomis
Nesenai LMS 4-tas (Conn, 

valstijos) apskritys atlaikė sa
vo konferenciją. Delegatų buvo 
21, kurių tarpe dalyvavo visi 
apskričio chorų mokytojai. Tai 
labai geras reiškinys, kad mūsų 
chorų mokytojai nepasitenkina , 
vien tik technikiniu savo chonj ' [ 
aptarnavimu (mokinimu), o 
rūpinasi jų organizaciniu stip
rumu. Jeigu 4isų chorų moky
tojai pradės veikti panašiai, tai 
netik LMS apskričiai, bet ir vi
sa Lietuvių Meno Sąjunga pa- 
kils ant aukštesnio lygio! . ■

Connecticut valstijos meni- 
ninkai suvažiavę diskusavo ne
tik, kaip pagerinti dalykus sa-| 
vo ribose, bet gyvai svarstė-ri- 
šo ir bendras Lietuvių Meno 
Sąjungos problemas. Pavyz
džiui, jie platokai svarstė LMS 
chorų dalyvavimą lietuvių die
noje laike pasaulio parodos 
New Yorke, kuri įvyks 1939 
metais. Didžiuma delegatų iš- i 
reiškė pritarimą dalyvavimui. Į

Valio, LMS 4-tas apskritys 
už vieningumą! .

Kas Yra Dainavimo 
Mokslas ir Jo Technika?

“Laisvės” No. 266 d. J. Ą. 
Pilkauskas įspūdžiuose iš minė
tos LMS apskričio konferenci
jos, tarp kita ko, rašo:

“...drg. J. KazlauskMd, 
kaipo vienas iš rezoliucijų ! 
komisijos, paskaitė keletą re- f 
zoliucijų. Visos likosi • priim- j 
tos. Jas paskelbs spaudoje I 
pati rezoliucijų komisija. Te- U 
mykite...”
Apskričio konferencija tas 

rezoliucijas priėmė spalių 80. t 
tai yra, jau praėjo virš pusė 
mėnesio, bet rezoliucijų spau
doj dar vis nematome. Norėtų- ( 
si žinoti, kur jos yra užkliuvę^. ! 
Tokie dalykai turėtų tilpt “LĄL 
ir Menas Skyriuje.” , nlaM

(Tąsa iš .pereitos savaitės Meno Skyriaus)

Dainavimo mokslas glūdi ne muzikoj, ne 
dainoje, o balso nustatyme, čia prieiname 
prie išvados, kad balsas reikia mokėti tei
singai valdyti ir jo abėcėlė tikrai pažinti. 
Bet kaip gi tą balsą reikia suvaldyti? šitas 
yra svarbiausias ir sunkiausias klausimas, 
kuriame daugiausiai dainavimo studentų 
pražūva,Asugadina savo gerus balsus! Mes 
gerai žinome, kad kai kurie mūsų daininin
kai daugiau rėkauja iš gerklės, negu tech
niškai dainuoja. Bet vis tiek mes juos vadi
name žymiais-pasižymėjusiais dainininkais. 
Taip iš gerklės rėkaudami, jie nualina—pra
žudo savo balsą ir vėliau nebegali pasiekti 
dainavimo kultūros. Dauguma studentų-dai- 
nininkų pažįsta muziką, tai jie ir dainuoja 
didžiausias dainas, manydami, kad didelės 
dainos padarys juos dideliais dainininkais. 
O apie balso nustatymą pas juos nėra klau
simo. žinoma, operų arijos užima pirmą 
vietą. Kai kurie mokytojai irgi nepaiso tin-* 
kamo balso nustatymo savo mokiniams. Bet 
iš tikrųjų, kol mokinys nėra tinkamai bal
są nustatęs, jam nepridera muzikalių veika
lų imtis dainuoti. Jeigu dainuoji iš krūtinės, 
gerklės, gomurio ir iš vidaus gilų spaudimą 
darai, tai tos operų arijos greitai tamstą 
priveiks ir sunaikins balsą. Jeigu rengies 
būti dainininku, tai pirmiausiai pažink savo 
balso teisingą nustatymą ir jo technišką 
vartojimą. Daug laiko reikia mokintis, kol 
užtektinai gerai balsą nustatysi. Jeigu ne
kreipsi didelio dėmesio į balso nustatymą, 
tai niekados balso gerai neišlavinsi, nenu- 
statysi ir niekados nebūsi žymiu dainininku. 
Balsas nesikultūrina, jeigu jį neteisingai-ne- 
natūraliai naudoji—lavini.

Kaikurie ir medicinos daktarai keistai aiš- 
kina-supranta dainavimą ir jo ypatybes. Jie 
mano, kad visi dainininkai dainuoja iš gerk
lės ir balso organai-stygos sudaro balso vir- 
bėjimą ir jo skambėjimą. Tai yra klaidinga 
teorija tokio aiškinimo ir dainavimo moks
lo dėstymo-mokinimo. Mes žinome, kad yra 
balso organai-stygos, kurios kvapui iš plau
čių einant padaro šiokį-tokį kerkentį balsą. 
Taip mes girdime kalbos balsą. Bet ar tų A

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Hartfordiečių parengimus 
dažnai puošia d. V. Visockio 
vadovaujama Laisvės Stygų 
Orkestrą, žmonės tokias orkČŠ- 
tras mėgsta. Bet jų mažai pas , 
mus randasi. Matomai, nevięųr | 
yra tokių draugų, kaip V. Vi-1 
sockis. Bent Brooklynas ture-/ 
tų pasekti hartfordiečius. Jukį 
Brooklynas muzikalių jėgų I 
nestokuoja.

Draugai, rašydami apie rhŪ- 
sų chorų koncertus, apie vaidi
nimus, apie LMS apskričių į 
konferencijas ir panašius daly- | 
kus, turėtų tokius raštus taikyt I 
“Laisvėje” einančiam “Litera-1 
tūra ir Menas” skyriui. Tuo-/ 
met mūsų vienetai turėtų prp-lį 
gą matyti vieni kitų veiklą ir’, 
pasimojimus veikti. Bendram&j 
korespondencijų skyriuje, tokie 
dalykai dažnai neužtėmijami." j

Brooklyno Liet. Liaudies Te-J 
atras savo repertuaran pasimo-'J 
jęs imti “Baudžiavos Nuotakas” j 
ir “Farmazonus.” Tai didoki! 
scenos veikalai. Gi ateinančio^ 
gruodžio 3-4 dd. Liet. Liaudies; 
Teatras jau pilnai prisiruošęsį. 
suvaidint “Mirtų Vainiką”, va-!- 
dovaujant d. J. Kačergiui. * 7 

Proncė L

Skelbia Geriausius Lietuvos ! 
Santikius su Kaimynais7’9 
Kaunas. — Lietuvos UŽį 

sienių reikalų ministeris St j 
Lozoraitis sako, “reikia 
laikyt geriausius santikiuss 
su visais kaimynais, nesiki
šant į kitų valstybių ginčus ' 
ir jų vidujinę santvarką* 
Tai būsią vienas Lietuvos 
nepriklausomybes užtikrini
mų.
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kiam reikale būtų galima su-' pastūmėjo į drūtą vieningą šis planas gavo daugybę bal- 
sitarti su sąjungiečiais teikti kovos frontą kaip CIO, taip sų, tai privers valdžią ir pi- 

liaudžiai. ADF, gelžkeliečių unijas ir niguočius pagalvoti apie dar-
UPTON SINCLAIR RAISTAS4>

10-25-38—22

(Tąsa)
Net ir skerdyklų savininkai jo prisibijodavo, bent 

taip žmonės kalbėdavo, ir jie gana tvirtai tam tikėjo, 
nes Scully buvo laikomas, kaipo žmonių šalininkas, ir 
jis girdavosi tuomi, kada rinkimai prisiartindavo. Sker
dyklų savininkai norėjo, kad miestas įtaisytų tiltą ties 
Ashland gatve, bet jie jokiu būdu to negalėjo susilaukti, 
kol nesusižinojo su Scully; tas pats buvo ir su “Burbu
liuojančiu upeliu,” ką miestas grąsino priversiąs sker
dyklų savininkus jį visą uždengtą laikyti, kol tieji į 
pagalbą nepasiėmė Scully, o tada viskas aptilo. “Burbu
liuojąs upelis” (Bubbly Creek) tai šaka Chicagos upės, 
ir jis yra jardų rubežiumi iš pietų pusės; visos srutos ir. 
nevalumai iš apie ketvirtainės mylios ploto, kiek už-! 
ima skerdyklos, subėga į jį taip, kad, po teisybei, tik 
didelis srutų kanalas apie šimto pėdų pločio. Vienoje 
ilgoje alkūnėje visados vanduo stovi ir nuo subėgančiųjų 
į tenai riebumų ir chemiškųjų skystimų įvyksta keistos 
permainos, nuo kurių ir pats upelio vardas pakilo, nes 
jame visados juda, tarytum didelės žuvys tenai mai
tinasi, arba didžuvės (leviatanai) siaučia jo gelmėse. 
Karboniškosios rūkšties gazo burbulai iškyla į viršų ir 
plyšta, nuo ko pasidaro rinkės per kelias pėdas ap
linkui. Kaikur srutos su riebumais sudžiūvę ir visas 
upelis išrodo lyg ir vulkano lava būtų išsiliejusi ir su
kietėjusi; viščiukai vaikščioja ant jų lesinėdami, ir pa
sitaikė daug sykių, kad svetimas žmogus, netėmydamas 
kas yra, bandė pereiti ir ten panėrė. Skerdyklų savi
ninkai nepaisė, kad upelis yra tokioje padėty, kol kelis 
kartus pakilo didelė ugnis taip, kad reikėdavo ugniage
sius pašaukti jos apgesinimui. Kartą kokis tai nepažįs
tamas gudruolis prasimanė atsiirti valty rinkti tąsias 
skutenas šmerui dirbti; tada ir skerdyklų savininkams 
užėjo gera mintis: jie išsiėmė iš teismo uždraudimą, 
įr po to jie patys pradėjo rinkti ir susinaudoti. “Burbu
liuojančio upelio” krantai apaugę tankiais “plaukais,” 
kurie patenka į srutas; taigi skerdyklų savininkai juos 
renka, išplauja ir taip pat suvartoja.

Buvo dar keistesnių dalykų, ką žmonės kalbėdavo. 
Skerdyklų savininkai turėjo slapta įsivedę rynas, kurio
mis kas dieną jie pavogdavo bilijonus galionų miesto 
vandens. Laikraščiai iškėlė tą dalyką į viršų taip, kad 
ir ištikro surado, ‘kur minėtosios rynos sujungtos su 
miesto vandeniu, bet nubaustu niekas netapo ir viskas 
taip pat pasiliko ir toliau. Arba,, su netinkančiąja mėsa 
darydavosi begalinės baisenybės. Chicagos gyventojai, 
matydami valdžios inspektorius Packirfgtowne, manė ap
saugotais esą nuo ligotų gyvulių mėsos, o jie to nesu
prato, jog tieji, šimtas ir šešiasdešimts trys inspekto
riai paskirti reikalaujant patiems skerdyklų savinin
kams, ir minėtiesiems inspektoriams algas mokėdavo 
Jungtinių Valstijų valdžia, kad jie paliudytų, jog nesvei
ka mėsa liekasi toje pat valstijoje; apart to jie neturėjo 
tiesos prie ko nors kito kištis.*) Prižiūrėjimui mėsos, 

I paskirtos pardavinėjimui vietoj, t. y., mieste ir valsti- 
I joje, visame Packingtowne buvo užlaikomi iš viso trys 
| prižiūrėtojai, į kurių vietas visados būdavo paskiriami 
& vietinių politikierių pastumdėliai. Pasitaikė, kad viens 
lis tų, daktaras, patėmijo, jog gyvulių lavonus, kuriuos 
Į valdžios inspektoriai išskiria, kaipo turinčius džiovą 
| (tuberculosis), turinčius savy diktokai ptomainos, kuri 
< yra gana smarkūs nuodai, veža į miestą pardavinėti. 
IJis reikalavo, kad jie būtų gydomi kerosinu. Na, ir ne
praėjo nei savaitė, kaip buvo pareikalauta, kad jis iš tos 
vietos atsisakytų! Skerdyklų savininkai taip dėlto buvo 
įširdę, jog to neužteko: jie privertė miesto majorą visai 

i -minėtąjį mėsos prižiūrėjimo biurą panaikinti;• taigi nuo 
i to laiko nieks nei nebando įsikišti į tą visą kyšišką 
Į biznį. Sako, jog kas savaitė jie gauna po du tūkstančiu 
I dolerių tik už džiova sergančius galvijus, kuriuos jau 
Ireiketų išmesti, o tiek pat ir už kiaules, kurios pastipo 

,f |nuo choleros, traukiniu bevežant, o kurias kasdieną ga- 
įlite matyti kraunamas į sandarius vagonus ir bugdo- 
tnas į vietą vadinamą Globe, Indianos valstijoje, kur 
jas sutarpina į kuogeriausios rūšies taukus.

I į Tai čia, tai kitur Jurgiui tekdavo užtenkamai prisi- 
•^klausyti besikalbant su žmonėmis, kuriems teko arčiau 

$u tais dalykais apsipažinti. Kada tik susiėjai su dar- 
bininku iš kito skyriaus, iš anksto galėjai žinoti, kad 
šį tą naujo išgirsi apie suktybes, apie piktadarystes. Jis 
susipažino su vienu lietuviu vyru, kuris dirbo kaipo 
skerdikas tose pačiose skerdyklose, ką ir Marė, o ten 
pjaudavo vien tik tuos gyvulius, kurių mėsa paskirta 

I sudėjimui į blėkines dėžes. Paklausyti tojo vyro paša-
•) Čia paduodame nekurias ištraukas iš "Teisių ir rodyklės dėl peržiū- 

,ėjimo gyvulių produktų.”. Jungtinių Valstijų Žemdirbystės Departmento, 
yyulių pramonės skyriaus įsakymas No. 125:

> Bali* 1. Savininkai, turį įtaisas gyvulių skerdimui, sutaisymui mėsos į 
Idklnes, sūdymui, rūkinimui, ar kurie užsiima pjovimu galvijų, avių ar 
iaulių ir išsiuntinėjimu jų produktų, lavonų ar kitokių iš jų išdirbinių, ku
lnas palyti padavadijlmai išsiuntinėjimo jų į kitas valstijas ar j svetimas 
lito, turi kreiptis prie Žemdirbystės sekretoriaus, kad tas paskirtų in- 

t ptktotius peržiūrėjimui minėtųjų gyvulių ir iš jų gautų produktų...
T ■ Salto 15. Tokius, išrinktus ir pripažintus nesveikais gyvulius, savininkai 

turi veikiausiai prašalinti iš užtvarų, kuriuose randasi gyvuliai peržiūrėti ir 
Į atftati be jokios ligos ir pripažinti tinkamais žmonių maistui, ir turi būti 

Pavartoti, kaip reikalauja įstatymai bei padavadijlmai ir reikalavimai 
L’tlltijnil arba miesto, kur paminėti, pripažinti netinkamais, gyvuliai ran-

25. Visos kiaulės ir visi iŠ jų sutaisomi dalykai, paskirti išgabeni- 
kitas šalis, turi būti peržiūrėti; jei kurios šalys to reikalauja, su ml- 

u, kad nebūtų trichinų (kirminėlių). Su mikroskopu nereikia per- 
skerdžiamas kiaules, paskirtas pardavinėti tiktai čionai, valstijose, 

' MWt jtoriiftrlneti tiktai tas, kurios paskirtos eksportui į kitas šalis.

i

(1į

ko j imu apie gyvulius, koki ten ateina iš tikro verta, 
kad tą aprašytų toki rašytojai, kaip Dantė ar Zola. 
Rodėsi, jie turėjo turėti agentūras po visą šalį suran- 
kiojimui senų, sužeistų bei ligotų gyvulių, kad jų mėsą 
į blėkines sutaisyti. Gaudavo gyvulių, penėtų degtinės 

į salyklą, ar išmatomis iš aludarių ir jie visi būdavo iš
berti votimis. Tai labai bjaurus darbas pjauti juosius, 
nes kada įsmeigi peilį, tai pūliai taip ir tyška tau į 
veidą; o kai rankovės apsivelia kraujais su pūliais ir 
rankos permirkę tuomi, ’kaip gali nusišluostyti veidą, 
kada apteška, arba prasitrinti akis, kad geriau maty
tum? Tai iš tokios medžiagos jie sutaiso “balsamuotą 
jautieną,” kaip generolas Miles yra pavadinęs, nuo ku- 

: rios, laike ispanų-amerikonų karo, keliolika kartų 
daugiau kareivių mirė stovyklose, negu nuo ispanų kul
kų karo laike. Tik, apart to, čia reikia pridurti, kad 
kariuomenei pristatomoji mėsa, buvo ne šviežiai sutai
syta, bet per metus gulėjusi skiepuose.

(Bus daugiau)

paramą Lietuvos 
Tačiau dabar taip nėra ir su
sitarti negalima, šiuos mūsų 
pasiūlymus irgi be jokio bal
savimo nepriėmė.

Paskutinį pakėlėme klausi
mą, tai ruoštis prie bendro 
apvaikščiojimo Lietuvos ne
priklausomybės ate i n a n č i ų 
metų vasario 16-tą dieną. 
Nors nejaukų gavom atsaky- 

savo 
į se-

mą, bet pirmininkas su 
pagelbininku liepė ateit 
kantį susirinkimą.

Iš visų tų sąjungiečių
bu išrodė, kad jie nė žings
nio nedaro be vadų patarimo 
ar leidimo. Du Svečiai.

kai-

Darbininkų Vienybe Mums 
Suteikė Daug Laimėjimų 

Pereituose Rinkimuose

net neorganizuotus darbinin
kus, kurie susispietė vienoj 
kempėj. Jie pamiršo bei į ša
lį padėjo visus savo skirtu
mus ir pasirįžo laimėti prieš 
reakciją.

Kuomet stipriausios darbo 
masės taip galingai susijungė, j 
nežiūrint, kad William Green 
bandė įsakyti savo unijos na
riam stoti už reakciją, buvo 
galima sujungti ir visas kitas 
demokratines spėkas tai kovai 
už progresą.

Ši pamoka turėtų nebūti pa
mesta 
mams.
ninga darbuotė gali nuveikti. 
Dabar reikėtų organizuotiem 
darbininkam susėsti ir apkal
bėti savo skirtumus ir juos iš
lyginti. Vieningai mes galė
sime daug ko laimėti šioj ša
lyj.

dabar, praėjus rinki- 
Buvo įrodyta, ką vie-

New Britain, Conn
KEISTAI AIŠKINO

Kadahgi Hitleris meta akį 
ant Klaipėdos, tai lietuviai 
pradeda domėtis, kas iš to iš
eis. Mes du nuėjom į Vil
niaus Vadavimo Sąjungos su
sirinkimą pasiteirauti, ką są- 
jungiečiai planuoja. Susirin
kime radome lygiai septynias 
y patas. Iš raporto Vilniaus 
gedulo dienos minėjimo pa
aiškėjo, kad žmonių buvę šim
tas trisdešimts du. Kiti tvir
tino, kad buvę keturiais dau
giau. Dėl to ginčinosi . apie 
pusvalandį laiko, kaip tie ke
turi įėjo svetainėn. Pelno li
kę dvylika dolerių.

Mudu pasiūlėm rengti ma
sinį lietuvių mitingą dėl pa- 
diskusavimo apie dabartinius

Hitlerio žygius linkui Klai
pėdos. Bet sąjungiečių iždi
ninkas pareiškė mum, kad jie 
negavę nei jokių liurodymų iš 
centro, o ypatingai iš Vitaičio, 
tai nepritarė rengti mitingą.

Vėl pasiūlėm siųsti delega
tus į Amerikos Lietuvių Kon
greso Apskričio konferenciją, 
kuri įvyks lapkričio 27 d., 
Waterbury. Tada iškilo keisti 
aiškinimai, dėlei k o negali 
siųsti delegatų į Kongreso 
konferenciją. Vienas nuaiški- 
no, kad ALK esąs neviešas 
veikimas, kas yra didelė 
tiesa, ir jiem atsakyta, 
tras nuaiškino, kad ALK 
siima politika, tik V. V. 
junga esanti nepartinė, 
tuos aiškinimus atsakėme taip, 
kaip 
ALK 
patį 
būtų

ne-
An- 
už-

ištikrųjų . yra. Juk jei 
užsiima politika, tai tą 

daro ir VVS. Jei VVS 
nepartinė, tai bile ko-

vysty- 
pamo- 
tai ir

pada-

Kas Y ra Dainavimo 
Mokslas ir Jo Technika?

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
stygų balsas yra tinkamas dėl dainavimo? 
Visai ne! Dainavimo balsas pats savaime 
negali turėti skambančių stygų gerklėje. Tos 
“stygos” neišduoda gražaus dainavimo bal
so. Jos yra menkai girdimos, jeigu balso 
kvapas-dvasia nėra privesta prie dantų ir 
nesujungta su galvos • kiaušu. Balsas, balso 
kvapas turi kur nors atsimušti, kad išduoti 
balso skambėjimą su tinkamu virpėjimu. 
Kai kurių dainininkų, net galva dreba nuo 
smarkaus dvasios į dantis mušimo, čia ir 
prieiname prie išvados, kad balsą reikia mo
kėti valdyti, suprasti balso techniką. No
rint gerai balsą mokėti valdyti, reikia jį 
tinkamai nustatyti. O balso “stygas”, visai 
pamiršti—paliuosuoti ir nemėginti jas var
toti dainavimui. Daug laiko praeina, kol 
balsą teisingai nustatai. Iš prigimties balsas 
yra labai menkai tinkamas dėl solo dainavi
mo. Todėl balso vystymas priklauso nuo 
kiekvienos ypatos sugabumo ir jos mokyto
jaus didelio, teisingo patyrimo. Balso 
mas priklauso nuo pat pirmos balso 
kos. Jeigu pradėsi teisingai, tikrai, 
baigsi garbingai.

Dainavimo mokslo atsargi pradžia
rys jums labai garbingą užbaigą. Dainavi
mo mokslą yra labai sunku suprasti—pa
žinti. Ir tas nenuostabu, nes, iš tikro, kas 
tai yra balsas ir jo mokslas? Juk balso gar
so negalima nei matyti, nei palytėti, nei su 
ranka paėmus pataisyti, pasukti, kur nori. 
Taigi dabar ir tenka dainavimo mokslui tą 
balsą teisingai nustatyti, .išimti, išvesti iš 
gerklės—gomurio ir padaryti gražiu, švel
niu su sidabriniu virpėjimu ir briliantišku 
skambėjimu. Taip sakant, surinkti visą ža
lią medžiagą ir iš tos medžiagos padaryti 
“vokališką” instrumentą; ne styginį, bet pu- • 
čiamą instrumentą. Kaip gi tą reikia dabar 
padaryti? Visi nori, kad jų balsas drebėtų, 
kad jis būtų didelis, garsus ir gražus, čia 
ir prasideda visų dainavimo studentų ne
smagumai, nesupratimai ir dideli nukentėji- 
mai. Vieni drebina savo balsą iš krūtinės, 
kiti gerklės gomury, treti prie dantų, o kiti 
stengiasi savo balsą perleisti-išvaryti per 
nosį. Kurie trokšta didelio balso, tai spau
džia gerklę ir daro balsą burnoje—dainuo
ja kaip po kubilo pavožtas. Dainavimo mo
kytojai vartoja begalinį metodų įvairumą, 
bet tikras-teisingas metodas yra tik vienas. 
O visi kiti yra klaidingi it kenksmingi vi
siems balsams. Jeigu kas tau sako, kad kiek
vienas kompetentiškas dainininkas dainuoja

irOrganizuoti darbininkai 
progresyyės spėkos Californi- 
joj laimėjo daug daugiau, 
kaip bile kada, šiuose rinki
muose. Šis laimėjimas čionai 
atėjo tuo laiku, kai reakcijos 
spėkos pradėjo daugiau kilti 
po visą šalį.

Šie rinkimai turi būti pa
vyzdžiu ir gerai studijuojami 
visų progresą mylinčių žmo
nių. Tai puiki lekcija, įro
danti, kaip galima nugalėti 
juodąsias spėkas. Ypatingai 
dabar toji pamoka turi būti 
išstatoma priekyj, nes reakci
jos spėkos, laimėjusios kitur, 
bandys smarkiau darbuotis.

šiuose rinkimuose Californi- 
joj klaidas darė beveik išim
tinai mūsų priešai.1 Bandymas 
pravesti darbininkus ir abel- 
nai laisvę varžančias, streikus 
draudžiančias propozic i j a s , 
kaip buvo propozicija No. 1,

skirtinga metodą, tai jis nežino, ką kalba! 
Visi gerieji dainininkai vartoja tik vieną me
todą. Teisingiausia ir brangiausia metodą 
yra šioji: Pradėk mokytis labai atsargiai. 
Tark žodžius naturališkai ir vartok kvapą 
liuesai, kol balsą nustatysi, tai kvapas na- 

tūrališkai pats savaime sutvirtės. Dainavimo 
mokslo pradžia turi būti labai paprasta. Ant 
to paties principo, kaip ir mažo kūdikio pir
mieji žodžiai. Be jokio gerklės muskulų su
varžymo ir kvėpavimo organų apsunkinimo. 
Niekados nepraktikuok vien tik ant dūsa- 
vimo-kvėpavimo ir nesugadink natūralaus 

.kvėpavimo. Taipgi nesimokink atidarinėti 
gerklę ir burną-lupas, kol neprivesi balsą 
prie dantų. Gerklė atliks savo užduotis be 
jokio mokinimo. Tankiai gilus-fiziškas dūsa
vimas pakenkia ir gerklės muskulams. Ne
manyk, kad tavo balsas skamba iš gerklės. 
Dėk visas pajėgas, kad kvapą-balsą prives- 
tum prie viršutinės dalies dantų ir per 
dantų kaulą sujungtum balso skambėji
mą su galvos - kaktos kiaušu. Tikrasis bal
sas neturi būti gomury, nei burnoj, bet 
tarp dantų ir lūpų, lauko puse. (Pastudijuo- 
kit miegančio žmogaus knarkimą, tai tikrai 
pamatysite, kur tikras balsas pasidaro). 
Privedimas balso prie dantų ir įvedimas bal
so skambėjimo į galvos kiaušą, padarys jū
sų balso virpėjimą labai gražų ir naturališ- 
ką. Pakol savo balsą pats nesuprasi, tai būk į 
labai atsargus ir išanksto išgalvotom teori
jom netikėk. Sužinok, ar tavo mokytojas. 
yra tinkamas dėl dainavimo mokslo ?

šie mano patarimai—nurodymai yra labai 
naudingi dainavimo studentams. Bet be ge
ro mokytojaus ir didelės praktikos jūs ne
galėsite tų mano patarimų naudingumą su
prasti ir pasinaudoti. Nesimokyk balsą val
dyti vien tik iš vadovėlio ir nemanyk tapti 
žymiu dainininkuį du ar tris mėnesius. 
(Jeigu pradžią gausi klaidingą, tai nebūsi 
žymiu dainininku nei į dvidešimts metų). 
Jeigu turi gerą balsą, tai mokėk jį prižiū
rėti ir lavink labai atsargiai. Balsas yra la
bai dalikatnas ir greitai galima jį pažeisti. 
Mokytojas turi pats būti pilnas tikro-teisin- 
go patyrimo, kad mokiniui visus neaišku- 
jnuš tikrai ir neklaidingai nurodyti. Pianis
tai, smuikininkai, chorų vedėjai, kaip ir pa
prasti žmonės, negali balso technikos pa
žinti, jeigu jie patys dainavimo mokslo-tech- 
nikos niekados nėra pilnai studijavę. Be 
abejonės, jie tave išmokys vieną kitą “dai
nušką” ir tu galėsi dainuoti piknike ar 
“koncerte”. Bet tas nepriklausys prie dai
navimo mokslo. Mokėti dainą dainuoti ir 
pažinti balso nustatymą — techniką yra du 
dalykai ir labai skirtingi.

r--. ■AGv.-.A

■ bininkų reikalavimus.
Tos pensijos plano sumany

tojai dabar kalba apie per
taisymą reikalavimų ir trum
pam laike vėl paleisti balsuo
ti specialiam balsavimui šioj 
valstijoj, šį sykį, padarius jį 
praktiškesniu, nėra abejonės, 
kad pereis.

A. Aldėniute.

Montello, Mass
Amerikos Literatūros Drau

gijos 6 kp. mėnesinis susirinki
mas atsibuvo lapkr. 7. Buvo vi
sai neskaitlingas. Tarp kitko, 
nutarta paaukaut iš kasos tris 
dolerius dėl T. Mooney fondo, 
ir išrinko komisiją iš dviejų, 
kad parinktų aukų. Komisija 
surinko du. doleriu, ir T. Moo
ney Fondui pasiuntė $5. Ant 
toliaus komisija aukų nerinks 
todėl, kad daugumas plačiai 
.kalba, kad minėtam tikslui dau
giau pinigų nereikės, todėl, kad 
Calif, išrinko gubernatorium 
Olson ir T. Mooney po naujų 
metų bus paliuosuotas.

* * *
Darbininkų Susivie- 
kp. mėnesinis susi- 
atsibuvo lapkr. 10.

—o—
Californijos balsuotojai su

kilo prieš fašizmą. Jie atme
tė propoziciją No. 1; jie iš
mušė iš valdvietės 42 metų se
numo republikonų mašiną. Jie 
pasisakė už išleidimą Tom 
Mooney iš kalėjimo.

Naujo gubernatoriaus obal- 
sis buvo, kad jis duos teisin
gą sprendimą garsiausio Ame
rikos kalinio klausime. Tik 
užėmęs vietą pildys savo pri
žadą. Ant rytojaus po rinki
mų jis pareiškė:

“Mano įsitikinimai Mooney prelekciją nutarta skaityti ki- 
klausime buvo jau pareikšti tame susirinkime, gruodžio 8.

Kažin kodėl nariai neskait- 
Aš tuomet pareiš- lingai ateina įx susirinkimus Li- 

kiau, kad aš plačiai sekiau | teratūros draugijos 6 kp. ir L 
Mooney klausimą ir netik bu- ‘DS 67 kp.? 
vaus persitikrinęs, kad jis nu
teistas kreivom prisiegom ir 
liudijimais įkalintas, bet aš 
asmeniškai netikėjau, kad ! 
Mooney kaltas toj Papildytoj.
eksplozijoj; jei_ jis būtų buvęs Qkanos> vedančios prie atsili- kaltas, tai turėjo būti pakar
tas tuomet.

“Todėl visiem turėtų būti 
aišku, kad aš į Mooney paliuo- 
savimo aplikaciją žiūrėsiu tom 
akim ir duosiu progą kiekvie
nam išsireikšti, kodėl aš, kai
po gubernatorius, , neturėčiau 
jį paleisti.”

—o—
“Kumpio ir kiaušinių” 

nas (ham & eggs plan) 
planas žinomas kaipo 
kiekvieną ketvergą tiem, 
rie sulaukė 50 metų amžiaus, 
buvo ilgai čionai proponuoja- 
mas ir rinkimuose prajaimėjo 
tik kokia 90,000 balsų. Tas 
planas buvo nepraktiškas, 
nors daugelis Californijos pro
gresyvių ir veik visi unijistai, 
nors viešai negalėjo pasisakyti 
dėlei nepraktiškumo, balsavo 
už tą principą ir planą. Kuo
met anais metais buvo kalba
ma ir remiamas Townsend 
planas, tai neužilgo tapo val
džios pravestas seniem pensi
jos planas, kuris neatsako pil
nai reikalam, bet visgi šiokia 
tokia parama. Dabar, kuomet

Lietuvių 
nijimo 67 
rinkimas 
Buvo garsinta, kad bus skaito
ma prelekcija paie sveikatą, 

| bet .kad narių buvo mažai, tai

Valstijos žurnale kovo 16, 
1937 m.

Kažin ar ir kitose kolonijose 
žmonės taip sutingę, be jokios 
disciplinos gyvena? Praeityj

* . Montelloje buvo pažangus svie-

! kimo nuo kultūros. Šimaitis.

pla- 
arba 
$30 
ku-

George Lawrence
GARADŽIUS -

Čia galima gauti
Pennyoil Produktus, Gasoli- 
no ir Aliejaus už Prieinamas 

Kainas
Taip pat turime patogią vie

tą laikyti automobilius
Savininkas yra Lietuvis

GEORGE LAWRENCE 
2018 McGuffey Rd.

YOUNGSTOWN, OHIO

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvCro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

NAUJOJE VIETOJEL^fuvm
GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS* PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkapie geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda* 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, j krautuvei 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS



r

Baltimore, MdInkerman, Pa
Pastaba

in-

ir tada,

848 N. Howard*

WORCESTER, MASS
IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS

A1.D.LD. REIKALAI

75 of
Law at 
Borough 
be con-

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Čechoslovakijos kareiviai šį rudenį, po sudraskymo šalies, buvo pristatyti prie 
plūgo dirvai arti.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

sumed on the premises.
CONNELL BOYLE 
AND JOHN FOX

2091 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

L1

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

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stoųe Avė., tarpe Eastern Park- 
wąy ir Chauncey stočių BMT Line 

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

šeštad., lapkričio 19, 1938 LAISVE

veikimo. Todėl darbuokimės, 
kad turėtume pasekmingą 
konferenciją.

12-to Apskričio Rašt.

Amerikonų Legiono Galva 
Šaukia Deportuot Bridges’ą

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 940 has been issued to the undersigned — ‘
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section ' 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 127 Livingston St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
Livingston Rest. Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1141 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 
80 
of

RL 898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1805—9 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK CALLAHAN
1805—9 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1089 has been issued to the undersigned 
to s0l beer, wine_ and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 
be con-

&ŠSŽ>

“Laisvės” No. 262 kores
pondentas V. Kuršėniškis ra
šo apie “parę,” kuri čionai 
buvo suruc^La. Deja, jis vis
ką matė, bet nematė muzikan
tų. O muzikantai buvo jau
nuoliai ir svarbu juos paminė
ti. Grajino B. žiuriukas su 
savo draugu — ant smuikos ir 
armonikos. Grajino labai ge
rai. Didelis ačiū jiems.

Irgi Ten Buvęs.

Saugaus Važiavimo Vajus
šio miesto policija apie du 

mėnesiai atgal pradėjo vajų 
už saugių važiuotę automobi
liais ir trokais. Patvarkė taip, 
kad miesto ribose greičiau ne
valia važiuoti, kaip 25 mylias 
į vahuidą. Vajus skelbiama 
net (1 įpėnesiam laiko. Poli- 
cistam įsakyta darbuotis ir 
nesnausti, visus greituolius 
imti be jokio pasigailėjimo, 
be jokių atsiprašinėjimų, ir 
kad nebūtų papirkimų bei ky
šių, kiekvienas pagautas grei
čiau važiuojant turi stoti teis
man, ir baigtas kriukis. O 
teismas baudžia pinigine baus
me ir dažnai suspendavimu 
leidimo važiuoti arba net at
ėmimu leidimo.

Po kelis desėtkus ir šimtais 
būna kas dieną sulaikytų. 
Skelbia per radio ir laikraš
tyje. Paprastai iš kitur atvy
kę žmonės papuola į saugios 
važiuotės kilpas. Spalių 26 d. 
gavo, suspenduoti važiavimo 
leidimą gerai žinomas bosto- 
nietis Steponas Minkus, lietu
viškos radio programos gar
sintojas. Todėl, kas važiuo
sit pro Worcesterj, žinokite, 
kad jei greičiau važiuosi, kaip 
25 mylias, gali turėti bėdos.

Tiesa, daugybė ir vietinių 
žmonių nepasitenkinę tokiu 
policijos patvarkymu, bet po
licijos galva rokuoja, kad tai 
sumažins nelaimių ir užmuši
mų skaičių. Dėl to nepapras
to daugumo automobilių va
žiuotojų gatvėmis, neišvengia
mai nelaimės įvyksta. Dabar 
norinčius greičiau kur pribūti 
baisiai nervuoja.

—o—
“Post” Neišsilaikė

Šiame Massachusetts valsti
jos didmiesty, kūr rokuojama 
virš 200,000 gyventojų, buvo 
du kapitalistiniai dienraščiai: 
republikoniškas su dviem lai
dom, ryto ir vakaro, “Gazette 
& Telegram,” ir labiau demo
krates “Post.” 
savaitės

Paminėjimas Didžiosios 
Revoliucijos

Lapkričio 20 d., 8 vai. va
kare, čionai yra rengiamas 
paminėjimas 21 metų sukak
ties įsisteigimo Sovietų Sąjun
gos. Paminėjimas įvyks Leh
man’s Hall, 
St.

kalbetojum bus 
Minor, narys Ko- 

Nacionalio

Vyriausiu 
drg. Robert 
munistų Partijos 
Komiteto ir visai nesenai su
grįžęs iš Ispanijos, kur jis bu
vo laikraščių korespondentu. 
Jis kalbės temoje: “Sovietų 
Sąjunga — Spėka už Pasau
lio Taiką ir Demokratiją.”

Taipgi kalbės žymus negrų 
žmonių vadas Harry Hay
wood ir B. M. Fields, Mary- 
lando valstijos Komunistų Par
tijos sekretorius.

Apart prakalbų, bus graži 
dailės programa, kuri susidės 
iš dainų ir šokių. O įžanga 
tiktai 25 centai ypatai.

Labai nuoširdžiai kviečiame 
Baltimorės lietuvius dalyvauti 
šiame didžiosios revoliucijos 
paminėjimo parengime. Rep.

RASEINIAI — JAUNŲJŲ 
ANTIFAŠISTŲ 

KALĖJIMAS

(Tąsa iš 2-ro puslp.)
laisvėn.' Jo vieton paskiria

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Ixiw at 3601 Surf Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

WILLIAM McLEAN
3501 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 10439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
214 Bainbridge St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ths 
premises.

DAVID ABER
214 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 287—289 Hudson Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
lx? consumed on the premises.

PIETRO DELAROCCA
287-289 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is nereby given that License No. 
RL 4477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control I>aw at 166—168 Ave. O, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELLA STANZELLA 
L. & S. Bar & Grill

Avenue O, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue O, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises. 

HERMAN BRANDSTATER 
Margie Sweet Shoppe 

Avenue O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

ISADORE YEDLIN 
Famous Delicatessen * 

1713 Avenue U, Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given that License No.
------------------------- '■---------- , RL 2600 has been issued to the undersigned 

NOTICE is hereby given that License No. to sell beer, wine and liquor at retail under 
GB 1143 has been issued to the undersigned __ 122 _____
to sell beer at retail under Section 76 of Control Law at 123 Greenixiint Ave., Borough 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

JOSEPH DIRENZO
2258 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage _____ -■ ■ ■ .
Control Law at 1080—1082 Coney Island Control Law at 2091 Nostrand Ave., Borough 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, I of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
to be consumed on the premises. 

FRANK DE NICOLA 
Foster Bar & Grill 

1080—1082 Coney Island Ave., Brooklyn, N. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage' 
Control Law at 41 Amboy St., Borough of j 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MORRIS WEINER
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
RL7172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 237 So. 4th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

WALTER GOLDSTEIN 
(Parkside Tavern)

237 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1153 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MICHAEL O’HALLORAN 
d-b-a Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 
be con-

Indianapolis, Ind. — Val- 
stijiniame susirinkime Ame
rikonų Legiono vadų, visa- 
šališkas Legiono komandie- 
rius St. F. Chadwick reika
lavo, kad tuoj aus būtų tei
siamas Harry Bridges, Cali- 
fornijos CIO darbininkų va
das, kaip “nepageidauja
mas ateivis.”

Chadwick peikė Amerikos 
darbo ministerę Frances 
Perkins, kad jinai, girdi, 
trukdo teismą ir deporta
vimą Bridges’© į Australi
ja.

80

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law nt 271 Nnssau Ave., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the premises.

i THOMAS WALSH
I 271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

166—168

NOTICE
RL5340 ______ ____ ___
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 119 Belmont Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ELLEN WALSH 
Administratrix of Andrew Walsh

Deceased
123 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage

Six :* • '■■ ■>'

' NOTICE is hereby given that License No. 
: RL 3409 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, wine and liquor at retail under 
j Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
| Control I.flw at 3200 Emmons Ave., Borough 
i of Brooklyn, County of Kings, to be con

sumed on the premises.
MAX J. GOLDMAN

3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y

ČILĖS PREZIDENTAS 
NEREZIGNUOSIĄS

lie
kai

numarino, o 
naujus ap- 

Grasina

Santiago, Čile. — Buvo 
pasklidę gandai, kad pasi
trauksiąs prezidentas A. 
Alessandri, nebaigdamas sa
vo tarnybos. Bet jis pareiš
kia, kad prezidentaus iki 
gruodžio 24 d., kąda ateis 
laikas užimt tą vietą naujai 
išrinktam prezidentui Ag. 
Cerdai.

Prakišęs rinkimus, deši
niųjų kandidatas į preziden
tus G. Ross kurstąs sukili
mą, bet jam nevykstą.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

tojusią džiovą.
žinojo ir negydė I Teisingu

mo ministerija visų kaiėjimų 
gydytojams davė instrukciją: 
Kalinį gydyti tiktai mirties 
pavojaus atveju. Gydytojai 
dažnai persistengia šią 
strukciją 'bevykindami ir 
gydo kalinio net 
jam gręsia mirtis.

Draugą Bronių 
mums gyviesiems
sunkinimus galvoja, 
visiškai maistą iš laisvės ne
beleisti, laikraščius irgi tyko
ja: juos užsakyti galima tik
tai pusmečiui, paskiau kelias 
savaites užvilkina, vėl leidžia 
kitam pusmečiui. Galutinai 
mums laikraščius uždrausti vis 
progos nenutveria. Doroji vi
suomenė budi. Jeigu doroji 
visuomenė nebudėtų, mus vi
sus fašistai vienutėse nukan
kintų ir jokio garso iš laisvės: 
neįleistų. * Naujas • Raseinių ! 
kalėjimas tam labiausiai tin 

’karnas, tam sąmoningai pritai-ipraicisti vakarą. — Korcsp. 
| kytas — sąmoningai žudyti i (271-272)
jaunus kovotojus dėl Lietuvos 
liaudies laisvės.

Todėl mes šitą kalėjimą 
kiek plačiau ir aprašėme.

Politinių Kalinių 
Antifašistų Kolektyvas.

Raseinių Kalėjimas, 
1938 m.,* VII 23 d.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ROCHESTER, N. Y.

LDP Kliubas rengia vakarienę ir 
šokius, lapkr. 26 d., 6:30 v. v., Ge- 
demino Svct., 575 Joseph Avė. Po 
vakarienei bus gera orkestrą, grieš 

. lietuviškus ir amerikoniškus šokius, 
i Kviečiamo publiką ateiti ir linksmai

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 152 Mescrole Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

EI ,IZ A BET! I DONNELI,Y
152 Mescrole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1190 has been isstfed to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7409A Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE OREFICE
7 109A Avenue U

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

čia 
yra 
dar
mc-

ad- 
pa-

są-

Bet jau kelios 
Post” užsidarė, pir

mesnis atpirko ir dabar tik 
vienas didlapis beliko. Tiesiog 
nuostabu, kad “Post’ negalė
jo išsilaikyti; juk tai buvo se
nas laikraštis. Tai buvo gana 
liberališkas laikraštis.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisve” Savo Draugams

na 
kitą. Šis vėl pradeda mokytis. 
Būtų kas kita, jei virėjautų il
gametis kalinys. Tokie dau
giausia iš politinių antifašis
tų. Administracija jų neski
ria.

Jeigu kartais gauname ne- 
sugedusį kalėjimo maistą, tai 
jo visuomet mažai. Negana 
kęsti nuolatinį alkį, sugedusių 
produktų ir blogai pagamin
tas maistas sukelia įvairių 
skilvio Jigų. Kažin ko susi
lauktume taip maitinami, jei
gu ne dorosios visuomenės ir 
namiškių parama. Todėl 
ministracija taip trukdo tą 
ramą.

Bendrai visos kalėjimo
lygos smarkiai ardo kalinių 
sveikatą, o medicinos pagel- 
bos beveik nėra. Jau minė
tas gydytojas Savickas tik pa
sižiūrėti užbėga porą kartų 
per savaitę. Kad ir didelė li
ga, kol išoriškai nepasireiškia, 
negydoma. Gydyti veža į ki
tus kalėjimus. Bet kol išve
ža. . .

Praeitą žiemą susirgo drg. 
I Grigas. Gydytojas Savickas 
jam konstatavo tik skilvio li
gą, ir nei pats gydyti, nei ki
tur išsiųsti nesiskubino. Ligo
nis išblyško, nusilpo ir savai
tę visiškai valgyti nebegalėjo. 
Tada tik išvežė jį į Šiaulius. 
Po dviejų mėnesių drg. Bro
nius Grigas mirė Šiaulių sun
kiųjų darbų kalėjimo ligoni
nėj. Tat išgirdęs, Raseinių 
kalėjimo gydytojas Savickas 
pasakė:

—Aš žinojau, kad jis turi 
labai aštrion formom išsiplė-

Visų ALDLD Kuopų Atydai 
12-tam Apskrity j

Šių metų pabaiga jau 
pat, o nekuriose kuopose 
draugų ir draugių, kuTie 
nepasimokėję už šiuos
tus. Laikas tiems nariams 
patiems susirūpint ir pasimo- 
kėt. Taipgi kuopų valdybos 
turėtų daugiau darbuotis šiuo 
reikalu, kad išrinkt iš visų na
rių mokestis ir įduot nariams 
tą taip svarbią knygą “Ūka
nas.”

Draugės ir draugai, esanti 
kuopų valdybose, būtinai tu
rite darbuotis, kad neliktų nei 
vienas narys nepasimokėjęs’ 
už šiuos metus, kaip į centrą, 
taip ir į apskritį, kad ligi me
tinės konferencijos būtumėm 
geriausioj tvarkoj su mokes
čiais, nes metinė konferenci
ja jau čia pat, bus gruodžio 
18-ta dieną..

Todėl visose kuopose laikau 
jau pradėt prisirengt prie 
konferencijos, išrinkt reikalin
gą skaičių delegatų, prirengt 
gerus raportus ;š kuopų dar
buotės, taipgi prirengt gerus 
planus dėl ateities veikimo 
šioje apšvietos organizacijoje.

Mums visiems yra žinoma, 
kad metinė konferencija įvyks 
Scranton, Pa. Tai draugams, 
serantoniečiams jau laikas pa
sirūpint su svetaine dėl kon
ferencijos ir spaudoje nurodyt 
vietą, kad kuopų delegatai 
žinotų, kur reikės sustot. Kon
ferenciją pradėsim 11-tą va
landą iš ryto.

Yra svarbus dalykas turėt 
skaitlingą konferenciją, nes 
nuo skaitlingos konferencijos 
priklauso ir ateitis apskričio

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10197 has been issued to the undersigned ’ 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage . Control 
3414 Tilden Ave., & 334 E. 35 St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed off the premises.

ERNEST WALTHER 
3414 Tilden Ave.,
& 334 E. 35 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under .Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6818A & 6820 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DOMIN1CO & THOMAS LOCASCIO 
6818A & 6820—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 890 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sdction 
I32A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 248 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DURIA 
(d-b-a Luigi’s Restaurant)

218 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 755 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 426 Ralph Ave., 
County of 
premises.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RLG436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1785 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

james f. McLaughlin • 
1785 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 922 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6808—4 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DINE—OUT CAFETERIA CORPORATION 
6808—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Kings, to

JULIUS 
Avė.,

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

DEUTSCH
Brooklyn, N. Y.426 Ralph

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 278 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 4811 Avenue N, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE 
d-b-a A. 1’. ' 

Avenue N,

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

APOSTOL 
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 280 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2123 Emmons Ave., • Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY DI LUCA 
d-b-a Jean’s Clatn Bar

Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

4811

2123

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 290 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 51 Ashland 1’1., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALESSANDRO LAVALLE 
Silver Moon Restaurant

Ashland Place, Brooklyn, N.51

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

M. & M. DINER, INC.
1022 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 989 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1274 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

E. B.
J.

Brcevoort
Bedford Ave.,1274

tho

THOMAS 
SHIELDS 
Bur & Grill

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6595 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 735 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PHILIP LA PORTA 
Mohawk Restaurant & Bar

735 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

‘ LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirblmo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas 

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Pai

Woodhaven, L. I

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 PI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4tli Avė. 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 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8 

Nėra valandų sekmadieniais

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

---OKX.il

iRūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sew- 
jvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taip$ 
■ kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ską- 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, ChpesiB 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stolen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rppįįį

i Siunčiame duoną pęr paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas ąple svori Ir kalną*.

N. Y,36-42
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Brooklyniečių Sveikata

Clement Vokietaitis

Special Rates per WeekStapičius

masi-

žaibo

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
k

BROOKLYN, N. Y

ir visko 
buvo at- 
komisio-

52-ras
Metinis

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
£lius. Kada busi
te Brooklyne, Už
eikite susipažinti.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717#

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

i Kliubo salėse, 
Avė., Brooklyne.

yra 
unijų 
$67,- 
leng-

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

B-

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

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)

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vyrui ar

ba merginai pas lietuvius. Visi pa- 
| togumai. Kreipkitės: 8504 — 89th 

, Woodhaven, 
L. I. Imkite Jamaica traukinį iki 
Forest Parkway stoties. (272-274)

metų atgal ?” per
jos kalbą Newbold 
Miesto Tarybos prezi-

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

k'

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Lietuviui Kiiro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

660 GRAND STREET

Ir 
kurios didelės 
stikliniai 
buvo atdaros ir po

jas landžiojo skruzdės. Atro-

Paskutinis Pakvietimas 
Kongreso Bankietan
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Brooklyn© Skyriaus vakariene 
įvyks jau šį vakarą, šeštadie
nį, lapkričio 19-tą, Liet. Am.

280 
Pra

džia 7:30. Įžanga $1.25. Vien 
šokiams—25c.

Laike vakarienės turėsime 
gražią dainų programą, kurią 
išpildys Lillian Kavaliauskai
tė, taipgi paskilbę duetistai— 
P. Grabauskas ir A. Velička, 
akompanuojant Albinai Dep- 
siūtei. Vakarienę pagamins 
Ridgewood© gaspadinės, o kas 
nežino ridgewoodiečių buvusių 
šaunių vakarienių ? • Taigi, 
Kongreso vakarienės svečiai 
gerai pasivaišins, pasilinks
mins, taipgi parems Kongre
są, kurio darbo sėkmingumui 
reikalinga visų lietuvių demo
kratijos mylėtojų morale 
materiale parama.

Auto Komisionierius 
Ėmęs Kyšius

New Yorko valstijos motori
nių vežimų komisionierius 
Charles A. Harnett, Tamma- 
nės mašinos žmogus, trečia
dienį areštuotas kaltinimu 
ėmus kyšius. Formaliame 
jkaltinime New Yorko apskri
čio prokuroras Thomas E. 
Dewey sako, kad iš Parmelee 
taksių kompanijos, kuri 
žinoma aršiausia darbo 
ėdikė, Harnettas gavęs 
000 kyšiais už visokias 
vatas su ta firma surištoms 
taksių kompanijoms. Tą sumą 
jis surinkęs bėgiu pastarųjų 
keturių metų.

Harnett kaltu neprisipažino 
ir į jokius klausimus neatsa
kinėjo. Po kvotimo, nuėmimo 
paveikslų ir pirštų žymių, pa
leistas po $5,000 kaucija. Jei 
nuteistų, jam gręsia 7 metai 
kalėjimo ir iki $4,000 pinigi
nės baudos.

Po įkaltinimo, Harnett re
zignavo iš komisionieriaus vie
tos.

Kostumerskų kriaučių stapi
čius įvyko lapkričio 16 dieną. 
Pietų laiku prasidėjo dirbtu
vių uždarymas ir visi skubiai 
rinkosi į Webster svetainę ant 
11-tos gatvės, New Yorke, 
kur įvyko masinis susirinki
mas. Buvo priimta protesto 
rezoliucija prieš nazių baisų 
terorizavimą žydų, katalikų ir 
protestonų, ir pasiųsta prezi
dentui Rooseveltui. Išrinktas 
komitetas nueiti į tas dirbtu
ves, kurių darbininkų bosai 
nenorėjo paleisti, arba kurių 
darbininkai nežinojo, kad sta
pičius įvyks. O ant rytojaus 
unija prirengė automobilius, 
kad visus kriaučius surinktų 
ir suvežtų į svetainę 
niam susirinkimui.

Visam darbui einant 
| greitumu, bosai pamatė, kad 

siuvėjų unija jau yra tvirtai 
prisirengus prie streiko, pra
dėjo svyruoti. Uniformų firma 
pasirašė kontraktą, Mail Or
der pasirašė sutartį, taip ir ki
ti pradėjo pasekti. Yra ženklas, 
kad bėgyje vienos savaitės vi
si pasirašys. O savo susirin
kime bosai buvo nutarę, kad 
darbininką galėtų išvaryt iš 
darbo, kada bosas nori, ir į jo 
vietą priimti naują darbinin
ką. Taip padaryti jiems ne
pavyko, tapo priversti pasira
šyti kontraktą ant senųjų iš
lygų,. Bosai nesnaudžia, kad 
tik pamato progą, ir bando su- 
varžyt darbininkus, bet šį sy
kį baisiai nudegė pirštus.

Unijos duoda labai daug pa

šeštad., lapkričio 19, 1938

Pakvieskit Mažučius 
Svečiuosna

Tėvy ir Vaiky Susirinkimas 
Šiandien po Piety

Skruzdės Lenda į 
Ligonių Žaizdas

Kada milionai amerikiečių 
susės prie stalų pietaut Ame
rikos tradicinių Padėkų Die
nos pietų, į juos bus atsišauk
ta pakviest mažutį svečią prie 
savo stalo. Tai bus alkanas 
mažytis svečias iš lojalistų Is
panijos, kur randasi trys mi
lionai alkstančių vaikučių, au
kos žudeikiško fašizmo. Ki
tais žodžiais, prašoma prie 
kiekvieno stalo paaukot pini
gais ar maistu Ispanijos vaiku
čiams šelpti.

Ateities žiedo mokyklėlės 
narių ir jų tėvų susirinkimas 
yra šaukiamas šį šeštadienį, 
lapkričio 19, 1-mą vai. po pie
tų, “Laisvės” svetainėj.

Pageidaujama, kad pribūtų 
visi pereitų metų mokyklėlės 
nariai, mokytojai ir komiteto 
nariai. Prašome nesivėluoti, 
pribūti nuskirtu laiku. Turi
me daug svarbių dalykų ap
kalbėjimui.

Mok. Tvark. Komisija.

Desetkai Autoriy Prieš Nazių Terorą;
Protestų Bangos Auga

Trysdešimt šeši žymiausių 
Amerikos autorių savo balsu 
prisidėjo prie visos šalies pro
gresyvių protesto prieš nazių 

Į terorą. Jie reikalauja Jungti
nių Valstijų valdžios nutraukt 
prekybinius ryšius su pogromš- 
čikų nazių Vokietija. Tarpe 
pasirašiusių yra ir Pearl Buck, 
kuri ką tik gavo Nobelio do
vana už savo raštus. I *•

Pareiškimas primena, kaip 
25 metai atgal caristų pogro
mais Kišineve “pasibaisėjus 
Amerika stojo ant kojų” pro- 
testuot prieš pogromus ant žy
dų. “Dieve gelbėk mus, jeigu 
mes būtume pasidarę tokiais 
nepaisėliais žmogaus kančių, 
kad negalėtume pakilt dabar 
protestui prieš pogromus na
zių Vokietijoj,” sako autorių 
pareiškimas.

Monroe Vidurinės Mokyk
los, Bronxe, 200 fakulteto na
rių savo mitinge vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją prieš per
sekiojimą žydų, katalikų, pro- 
testonų ir rezoliucijos kopijas 
pasiuntė prez. Rooseveltui, 
valstybės sekretoriui Hull, 
majorui LaGuardijai ir Mies
to Tarybos prezidentui Mor- 
risui.

Progresyvių Moterų Taryba, 
kuri turi mieste 5,000 narių, 
šį rytą, lapkričio 19-tą, išsta
to moterų pikieto linijas prie 
nazių konsulato, 17 Battery 
Place, N. Y.

Batsiuvių Unijos Jungtinė 
Taryba, turinti miesto ribose 
14,000 narių, atsišaukė į pre
zidentą Roosevelta nutraukt 
prekybą su nazių Vokietija ir 
suteikt prieglaudą pabėgėliam 
huo Hitlerio teroro. Tarybos 
žinioje esančios atskiros šapos 
ir lokalai savo keliu irgi neša 
protestus.

Amalgameitų Unijos Kakla
raiščių Darbininkų Lokalas 
250 irgi pasiuntė prezidentui 
tokius pat reikalavimus.

Mėin Coat Co. šapos darbi
ninkai, 255 McKibben Street, 
atlaikė šapoj susirinkimą ir 
pasiuntė protesto rezoliucijas 
su panašiais reikalavimais, 
kaip viršuj minėti.

Kailiadažių Unijos Jungtinė 
Taryba pasiuntė prezidentui 
sveikinimą už atšaukimą J. V. 
ambasadoriaus iš nazių Vokie
tijos ir sugestuoja išdeportuot 
nazių ambasadorių “į žemę vi
duramžiškų žudeikų.”

Amerikos Revoliucijos Ai
nių (DAR) organizacija pa
siuntė panašias rezoliucijas.

Mokytojų Unijos 5-tas Loka
las šaukia amerikiečius į ben
drą visos šalies protestą prieš

ramos darbininkams ir gali
ma ką nors iškovoti'. Be uni
jos darbininkas esi prapuolęs 
amžinai, nėra už ko nusitverti, 
o pas bosus pasigailėjimo ne
rasi, vaikščiosi tarsi nuo Ai- 
nošiaus pas Kaipošių ir visur 
būsi atstumtas, galėsi sau ra
miai badu numirti.

A. Mureika.

nazių pogromščikus.
Šimtai unijų, broliškų 

nizacijų ir šapų šaukia suval
dyt nazius.

Kaip Jums Patinka 
Šie Žodžiai?

Miesto Sąmatų Tarybos 
sirinkime pereitą trečiadienį, 
svarstant paskyras ligonbučių 
reikalams, Mildred Blackney, 
slaugė Cancer-Neurological li- 
gonbučio, Welfare Island, 
liudijo, jog padėtis yra nesa- 
nitariška, reikalinga daug pa
gerinti.

P-lė Blackney buvo pakvies
ta liudyt per Luciel McGor- 
key, Valstijos, Apskričių ir 
Miestų Darbininkų ligonbučių 
divizijos direktorė, kad per- 
statyt esamas sąlygas ir išgaut 
daugiau pinigų ligonbučių sta
tybai. Slaugė Blackney pa
sakojo :

“Aš turėjau ligonę, kuriai 
nupjauta krūtis. 1
ėjau savo pareigoms, man sa
kyta jos pažiūrėti. Aš pa
kėliau jos ranką ir radau šim
tus skruzdėlių landžiojant j 
žaizdą ir iš žaizdos ir ant 
krauju persigėrusių raiščių.”

“Kaip senai tas buvo, pora 
desėtkų 
traukė 
Morris, 
dentas.

de, kad akys krutėjo nuo 
skruzdėlių.”

“Tas turėjo būti pranešta 
ligonbučių komisionieriui,” pa
stebėjo Morris.

“Aš tą raportavau viršinin
kui,” atsakė liudininkė. “Ko
misionierius apie tai žino. Aš 
tą raportavau ir naktinė slau
gė atėjus pas mane sakė: 
‘Kodėl tu mus skundei?’”

“Dėlko tas negalima sulai
kyt?” užklausė deputatas ma
joras Henry H. Curran.

“Negalima sulaikyt dėlto, 
kad jos lenda iš sienų,” at
sakė slaugė. “Tame ligonbu- 
tyje yra žiurkių, pelių, blakių, 
tarakonų, skruzdėlių 
kito. Ir į tas sąlygas 
kartotinai atkreipta 
nieriaus atyda.”

Po mitingo, Morris išsku
bėjo pats pamatyti minėtą li- 
gonbutį ir jo sąlygas.

“Pora savaičių atgal, 
sakė p-lė Blackney. 
taikėsi kitas 
mirštančios 
burnon ir iš 
skruzdės, 
mirštanti, 
raudusios

Lip-' čios akys

” at- 
“Man 

nuotikis, prie 
ligonės, kurios 
burnos rėpliojo • 
pasitaikė kita 

pa-
atrodan-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS . PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

RALIUS jurgi°M M MI U V DRAUGYSTĖ

Įvyks šeštadienį, 26 Lapkričio (November), 1938
GRAND PARADISE BALLROOM

818 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Prasidės 6:30 vai. vak. Įžanga 40c.

Prof. Karaktino Orkestrą Grieš Lietuviškus šokius 
Prof. Kaizos Orkestrą grieš amerikoniškus šokius. 

Prašoųie Visus ir Visas Atsilankyti.

Vincas <J. Daunora
. APT I E KO PIUS

APTIEKA
C/^TUVIS PAS LIETUVI

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

“Ar tu atsimeni tuos 
kus,, kada nebuvo parduotas 
dvaras? Buvau tuomet maža... 
Nesykį mane mušdavai ir pra
vardžiuodavai, kartais verk
davau... Vėliau, atvažiuoda
vai iš mokyklos vasaros me
tu. . . Atmeni tą seną, užleis
tą, prie upės sodną. . . tas lie
pas, kurių šakos gulėjo prie 
pat žemės? — Atmeni?
davai į medžius, ir pykdavai, 
kad aš nelipu paskui. . . Ar 
tas mėnulio apšviestas nak
tis... Tuomet jau buvau vy
resnė. Vaikščiodavom pau
piu... Klausėmės lakštinga
los čiulbėjimų . . . Tadą man 
pasakodavai labai gražius da
lykus. . . Berdavai kokias tai 
užkeiktas žvaigždes, aš gi jas 
gaudžiau, o kada išvažiavai, 
tai ištisus metus gyvenau to
mis žvaigždėmis, tomis minti
mis, apie Dievą, žmones, gam-

Tai čia tik šimtinė dalis tos 
scenos, ir panašių minčių iš 
veikalo “Mirtų Vainikas.” 
šiuos žodžius kalba mergina 
vaikinui, su kuriuo drauge 
augo, bėgiojo, žaidė ir kiek 
tai mokyklą lankė. . . Vėliaus 
likimas jai lemia apsivesti su 
du kart vyresniu už ją. . . O 
kas vėliau įvyksta tarp šito 
triologo, -— matysite ir girdė
site gruodžio 3 ir 4 dieną 
(per du vakarus), Ukrainų 
Svetainėje, 101 Grand Street, 
Brooklyne. Tėmykite tolimes
nius pranešimus! ( s

Veismūniškis.

Plaučių uždegimu susirgi
mai daugėja: per savaitę su
sirgo 74, o 22 mirė nuo tos 
ligos. Susirgus šalčiais, pata
riama neatidėlioti su gydymu 
ir ištyrimu. Ankstybas išty
rimas palengvina gydymą.

Difteria susirgo 6. Biskelį 
padaugėjo susirgimai Skarla
tina ir tymais. Keturi susirgo 
influenza. Kokliušu susirgimų 
mažiau.

Mirė per savaitę 407, iš tų 
7 žuvo auto nelaimėse.' Šie
met Brooklyne dėl auto nelai
mių jau žuvo 244 asmenys.

Gimė per savaitę 620, ma
žiausia bėgiu pastarųjų 24 sa
vaičių.

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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. all day and night

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Poletti Kalbės Prieš 
Nazius Mitinge

Naujai išrinktas New Yorko 
valstijos lieutenant gubernato
rius Charles Poletti pasižadėjo 
kalbėti prieš nazių terorą ruo
šiamame mitinge šį pirmadie
nį, lapkričio 21, Madison Sq. 
Gardene.

Amerikinė Taikos ir Demo
kratijos Lyga, kuri bendrai su 
žydų Liaudies Komitetu ir 
daugeliu kitų žymių organi
zacijų rengia tą mitingą, yra 
išsiuntinėjus kalbėt pakvieti
mo telegramas eilei įtakingų 
asmenų.

Organizacijos rengiasi ma
siniai dalyvauti mitinge. Lie
tuviams reikėtų padaryti tą 
patį. Nazių apsiėjimas su žy
dų tautine mažuma Vokieti
joj rodo, ko galima tikėtis lie
tuviams, jei naziams būtų lem
ta įsigalėti ir pasiimti Klaipė
dą ir Lietuvą, ko naziai trokš
ta.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

tmmiiAtiniiAiiniiAiinimumini kai toitftiiniiAiiniiAitAiiAiyM¥wywy¥

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

Brooklyn, N. Y
Roebling St.) 

License No. L. 886

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store 
Didžiausia ir žemiausiom kainom krautuve Wiiliamsburgh’e 

Mums pasisekė gauti kitą krovinį Šio gero pirkinio 

Old Mr. Boston Straight Degtine 
2-jų metų senumo, 100 proof

$1.29 Fifth 
reguliarO kaina $1.95 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GfiRIMŲ
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