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“Brangūs SLA nariai! No- 
minuokit tik dorus lietuvius...” 

Paskui seka paprasta mali- 
malienė su fašistiškais pazala- 
tijimais, kuri nėra svarbi.
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Vienas “Laisvės” skaityto
jas, kuris yra ir SLA veikėjas^ 
gavo iš lietuviškų fašistų “li
teratūros.” Lapelis prasideda

KRISLAI
“Dori Lietuviai . . .” 
Permaža Svetainė.
Prieš Lenkijos Ponus.
Konstantinas Stasys.

. Rašo R. Mizara.

X

Įdomu, kas fašistams yra 
“dori lietuviai,” ir kas “nedo
ri ?”

“Dori” pas juos tie žmonės, 
kurie remia fašizmą, kurie 
pritaria darbininkij persekioji
mams, pritaria Ispanijos žmo
nių—moterų ir vaikų—žudy
mui.

“Nedori” tie, kurie neprita
ria fašizmui, kurie stovi už de
mokratiją.

Dabartinės SLA Pild. Tary
bos daugumą fašistai skaito 
“nedorais lietuviais” dėlto, 
kad jie (Bagočius, Mažiukna, 
Gugis ir kt.) stoja už demo
kratiją.

Kas fašistams dora, tas de
mokratiniai nusistačiusiems 
žmonėms buvo ir bus nedora 
ir vice-versa.

Draugai Mikitai (iš Roches- 
teHo) atvyko specialiai New 
Yorkan šeštadienį, trokšdami 
dalyvauti Madison Sq. Garde
no masiniam mitinge ir “L.” 
koncerte.

Jų nuostabai, į Madison Sq. 
Gardeną policija nebeįleido. 
Jie, mat atvyko neužtenkamai 
anksti.

Madison Sq. Gardenas buvo 
perpildytas publika (apie 20,- 
000 žmonių) dar prieš 8 v. v. 
Paskui apie dar kelioliką tūk
stančių žmonių bandė įeiti, bet 
nebeįtilpo!

Reikia atsiminti ir tas: į Ma
dison Sq. Gardeno grandiozišką 
mitingą žemiausia įžanga buvo 
50 c. asmeniui. Antra: visą 
šeštadienį lietus lijo, “kaip pa
samdytas.”

Tas parodo nepaprastą įtaką 
Lapkričio Revoliucijos New 
Yorko žmonėse.

Na, tai jau ir po metinio 
dienraščio “Laisvės” koncerto. 
Jis buvo įspūdingas, gražus.

Mes priėmėme rezoliuciją, 
smerkiančią Lenkijos imperia
listus, ir reikalaujančią laisvės 
okupuotosios Lietuvos gyvento
jams.

Mūsų progresyviškoji visuo- 
, menė drąsiai taria savo žodį 

kiekvienu svarbesniu klausimu.

Nemažai žmonių stebėjosi 
pereitą sekmadieni: iš kur tiek 
daug žmonių atsirado “Laisvės” 
koncerte.

“Ne iš piršto išlaužti,” atsa
kome mes.

Konstantinas Stasys nusmerk- 
tas vieneriems metams kalėti.

Lietuviški laikraščiai Vilnijoj 
pasmaugti. Mokyklos uždarytos.

Lenkijos ponų vyriaus ybė 
bando eiti caro Mikės paskuti
niojo pėdomis.

Jo likimas žinomas.

Visi Bedarbiai, Tuoj, Šiandien 
Susiregistruokite!

,Gavę per pasta atsiųstas 
blankas - atvirlaiškius, be
darbiai ir dalį laiko tedir
bantieji, tuoj išuildykite 
jas, atsakydami į visus klau
simus ir, nė vienos dienos 
negaišuodamir įmeskite į 
pašto dėžutę.

New Yorke ir kitur Am
erikos Darbininkų Susivie
nijimas ir šiaip pažangių 
d a r b i n inkų organizacijos 
padeda išpildyti tas blan
kas ir siuntinėja savo žmo
nes po namus, pagelbėjant 
bedarbiams susiregistruoti.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Keturi Roosevelto Su 
manymai Kongresui

s
Taksai Neturi Būt Mažinami 
Naudai Spekuliuojančių Pel- 

nagrobiu, Sako Jis
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas savo pareiš
kime kongresui iškėlė to
kius sumanymus:

Gal kai ką reikia pataisy
ti taksuose, imamuose nuo 
įplaukų, viršpelnių ir bergž
džiai laikomų kapitalų, bet 
trustai ir monopolijos netu
ri būt stiprinami. Taksų pa
keitimai neturi mažint val
džiai įplaukų iš tų šaltinių. 
Daugiausia turi mokėt tak
sų tie, kurie gali, tai yra, 
stambieji kapitalistai.

Panaikint vaikų darbą, 
apribot darbo valandas ir 
nustatyt, kiek samdytojai 
būtinai turi mokėt savo dar
bininkams. Jei kongresas iš
leis tokius įstatymus, pasi
tarnaus nedarbo mažinimui.

Išleist įstatymą regulia
vimui farmų produktų ga
mybos ir paramai farme- 
riams.

Pertvarkyt tūlas valdžios 
įstaigas, kad sėkmingiau 
galėtų veikti.

Rooseveltas ragino pri
vačius samdytojus palaikyt 
darbus; o jei^u jie to neda
rys, tai valdžia turės šalies 
lėšomis gelbėti bedarbius. 
Jis atžymėjo, kad paskuti
niais mėnesiais darbai ryš
kiai pradėjo mažėt, nors 
girdi, bedarbė dar pavojin
gai neauganti.

Be kitko, Rooseveltas 
perspėjo, kad kapitalistiniai 
spekuliantai pelnagrobiai 
nelauktų sumažinimo jiem 
taksų.

Smūgis Standard Oil Co.
Bizniui Meksikoje

Mexico City. — Meksikos 
valdžia per naują savo kon
traktą su anglu Eagle Alie
jaus Kompanija faktinai 
panaikino 1917 metų sutar
tį su Jungtinėmis Valstijo
mis dėlei Meksikos žibalo 
šaltinių išnaudojimo.

1917 m. sutartis nustatė, 
kad svetimšalių kompani
jom Meksikoj nebus kelia
ma taksai ir kad jokia dalis 
tų kompanijų apdirbamo 
aliejaus nebus duodama Me
ksikos valdžiai kaip atlygi
nimas už leidimą išnaudot 
žibalo versmes.

O pagal dabartinį anglų 
kontraktą su Meksikos vy
riausybe, jinai gaus iki 35 
procentų viso aliejaus, kurį 
pagamins anglų kompanija. 
Tas kontraktas skaudžiai 
atsiliepia Amerikos Stan
dard Oil Kompanijai Meksi
koj, kuri nenori daryt nusi
leidimų nuo senosios sutar
ties.

Meksikos prezidento Car- 
denaso valdžia praeitą sa
vaitę pervedė į šalies nuo
savybę 350,000 akrų žibali
nės žemės, kuri buvo se
niau parsamdyta Californi- 
jos Standard Oil Kompani
jai. Bet jeigu kompanija 
sutiktų Meksikos valdžiai 
atiduoti dalį pagaminamo 
aliejaus ir vykdyt Meksikos

Auto. Darbininkų Unija Pla 
nuoja Kovą prieš G. Motors

Detroit, Mich. — Konfe
rencija Jungtinės Automo
bilių Darbininkų Unijos at
metė kaipo netinkamus pa
siūlymus General Motors 
automobilių korporacijos 
dėlei naujos sutarties. 282 
delegatai • nutarė reikalauti, 
kad ši unija būtų pripažin
ta kaip vienintelė darbinin
kų atstovė visuose General 
Motors fabrikuose. Konfe
rencijoj pasireiškė glaud
žiausia kovinga vienybė.

Vienbalsiai nutarta pa
skelbti artimoj ateityj “na- 
cionalę General Motors dar
bininkų dieną,” kur jie lai
kinai sustos dirbę, protes
tuodami, kad bosai laužo ir 
senąją, ligšiolinę sutartį su 
unija. Tą dieną bus. taip 
pat daromi dideli mitingai 
visuose miestuose, kur yra 
General Motors fabrikai.

Jeigu bus prieita prie nau
jos sutarties, tai jos užgė
rimui bus sušaukta dar uni
jos delegatų konferencija. 
Apie derybų eiseną bus kas 
savaitė duodami vieši pra
nešimai.

Dabartinė konferencija 
atmetė pirmiau duotą užtik
rinimą bosam prieš strei
kus, kuriais darbininkai 
protestuoja prieš aiškius su
tarties laužymus iš fabri- 

’Lzkantų pusės, bet pasisakė
nepama-prieš sauvališkus, 

tūotus streikus.
Nutarta visais 

būdais organizuot Fordo 
automobilių darbininkus į 
CIO industrinę uniją.

galimais

Japonų Žygiai ir Planai 
Shanghajaus Fronte
Shanghai, lapkr. 16,—Ja

ponai tikisi apeit iš pietų 
pusės didelį ežerą #Tai, 
esanti už ketverto desėtkų 
mylių nuo Shanghajaus, ir 
taip prasibriaut iki Chini- 
jos sostinės Nankingo. Nes 
stiprios chinų Kiangyin 
tvirtumos prie Yangtze 
upės, už 85 mylių nuo Nan
kingo, pastoja kelią Japoni
jos karo laivams priplaukt 
bombarduot Nankingą. Be 
to, chinai turi labai tvirtas 
pozicijas tarp Wusih, šiau
riniame Tai ežero pakraš
tyje, ir Kiane-yino.

Nauji atplaukę japonų 
pulkai atakuoja chinus tarp 
Liuho ir Changshu, į šiau
rių rytus nuo Shanghajaus, 
ir šturmuoja patį Changshu 
miestą.

Japonai užėmė Kushaną 
ir Sungkiangą ir randasi tik 
už keliolikos mylių nūo 
Soochowo, kurį japonų lėk
tuvų bombos kasdien naiki
na. Jie taipgi pila bombas 
į chinų tvirtumą Wusih; ši
taip japonų komandieriai ti
kisi “pergąsdint” chinų ka
reivius tuose strateginiuose 
miestuose.

patvarkymus dėlei algų dar
bininkams, tai, sakoma, ga
lėtų vėl gaut leidimą išnau
dot tą žemę.'

Hamburg, Vokietija. — 
Nazių teismas tardo Arnol
dą Bernsteiną> galvą dviejų 
laivų linijų: AĮ. Bernstein ir 
Red Star, kui-ių savininkai 
yra žydai.

Bernstein su penkiais ki
tais tų laivų kompanijų di
rektoriais yra kaltinami 
kaip “ekonominiai išdavi
kai”. Tai todėl, kad jie ne
davė Hitlerio valdžiai ra
porto, kiek svetimų šalių pi
nigų todvi kompanijos turi 
užsieniuose.

Pagal nazių 1936 m. įsta-

18 ELEKTROS KOMPANIJŲ STENGIASI PER 
TEISMUS UŽDRAUST VALDŽIAI GAMINT IR

PARDAVINET ELEKTROS JĖGĄ ŽMONĖMS
□

Chattanooga, Tennessee.— 
Aštuoniolika elektros kom
panijų iš septynių valstijų 
užvedė bylą federaliniame 
apskričio teisme prieš Ame
rikos valdžios vandens-elek- 
tros stotis, įrengtas didžia
me projekte, kuris vadinasi 
Tennessee Valley Authori
ty.

Vyriausias tų kompanijų 
advokatas . yra < Newton. D. 
Baker, buvęs Amerikos ka
ro ministeris. Jis ir būrys 
kitų brangiausių advokatų 
pasakoja, būk valdžia, ga
mindama ir pardavinėdama 
elektrą “laužo” šalies kons
tituciją. Todėl, girdi, teis
mas turi uždrausti tųkią 
pramonę ir prekybą. Kom
panijos, sako, įdėjusios “bi- 
lioną” dolerių kapitalo į sa
vo elektros įmones, o val
džia, pardavinėdama elekt
rą iš T VA tvenkinių stočių, 
esą, “neteisėtai” mušanti 
kompanijų biznį.

Šią bylą svarsto du demo
kratai teisėjai, pirmiau pa
skirti prez. Roosevelto, ir 
vienas republikonas, pas
kirtas velionio prezidento 
Hardingo.

Į T VA tvenkinius ir elek
tros stotis yra įdėta $520,- 
000,000 pinigų iš šalies iždo.

Valdžios atstovai parodo 
teismui, jog tie tvenkiniai 
tarnauja laukų drėkinimui, 
potvinių suvaldymui ir -lai
vų plaukiojimui upėmis. Su
kaupta gi vandens jėga 
duoda galimybės nebrangiai 
gaminti elektrą, pardavinėti 
ją pigesnėmis kainomis 
žmonėms ir padeda valdžiai 
padengt lėšas tjų įrengimų.

Bet vis tiek, ar federalis 
apskričio teismas išspręstų 
bylą vienon ar antron pu
sėn, jinai, galų gale, atsi
durs šalies Vyriausiame 
Teisme.
Daugelis Kongresmanų ir 

Senatorių Jaučiasi 
“Nepriklausomi”

Washington. — Praneša
ma, kad daugelis senatorių 
ir kongresmanų dabar jau
čiasi labiau “nepriklauso
mi” nuo prezidento Roose
velto negu’ kada pirmiau. 
Todėl Rooseveltui nelengva 
būsią pervaryti savo socia
lių įstatymų sumanymus 
šioje kongreso ■ sesijoje.— 
Stambieji kapitalistai yra 
paveikę tokius kongreso na
rius.

•*A>'

•

tymą prieš “ekonominius iš
davikus”, gali būt nukapo
ta teisiamiems galvos. Hit
lerio prokuroras sako, kad 
jie turėjo ištraukt svetim
šalius savo pinigus iš už
sienių ir pervesti juos Vo
kietijos valdžiai mainais už 
markes, — nors be valdiško 
leidimo nevalia markių sve
tur išvežti, o ir niekas 
užsieniuose nenori jų imti.

Naziai jau paskyrė savo 
“globėją” tom ■ laivų kom
panijom. Jos galės būt ir vi
sai konfiskuotos.

Liaudiečiai vėl Skaudžiai 
Atmušė Fašistus

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, lapkr. 16.— 
Liaudiečiai atmušė įnirtu
sias fašistų atakas prie Ba- 
tanero, šiauriniame Aragon 
fronte; padarė priešams 
sunkių nuostolių.

Kongr. ‘Bepusiškumas’ 
Patarnautų Japonijai
Washington. — Dabarti

nėje specialėje sesijoje Jun
gtinių Valstijų kongreso 
bus daroma bandymai iš
leisti papildomą “bepusiš- 
kumo” įstatymą, kad pri
verst prezidentą Rooseveltą 
uždrausti karo reikmenų 
praleidimą Chinijai ir Japo
nijai. — Toks uždraudimas 
tarnautų tik Japonijai. Ji
nai turi didelį, stiprų laivy
ną ir galėtų gabentis sau 
karo medžiagas iš kitų ša- 
lių.

Senatorius G. P. Nye ir 
grupė kitų vadinamų “bepu- 
siškų” senatorių ir kongres- 
manų dėl didžiausias pas
tangas, kad Amerika neda
rytų veiklių žingsnių prieš 
Japonija, verčiant ją taiky
tis su Cninija.

Anglija ir Francija “de
vynių” . valstybių konferen
cijoj Brusselyj, Belgijoj, pa
geidauja, kad Jungtinės 
Valstijos vadovautų veiks
mams prieš Japoniją. Bet 
senatorius Nye pareiškia, 
kad jis su savo bendramin
čiais visu smarkumu kovos 
“iki pat galo,” idant neleist 
Amerikai vaidint tokios ro
lės prieš Japoniją.

GEN. FRANCO GANDAI 
IR PLANAI

Irun, Ispanija. — Fašis
tų komandieriai pasakoja, 
būk Sovietai atsiuntę de
šimt savo oficierių, o Čecho- 
slovakija keturis padėt liau- 
diečių komandai atmušt at
einančią “didžiąją” fašistų 
ofensyvą nrieš respubliką.

Vyriausias fašistų tikslas 
toj ofensyvoj būsiąs atkirst 
Kataloniją su Barcelona 
nuo respublikinės Ispanijos.

LaGuardia Reikalauja Dau
giau Paramos Bedarbiam

5

Washington. — Jungtinių 
Valstijų miestų majorų 
konferencijoj lapkričio 15 
dieną LaGuardia, New 
Yorko majoras, jų pir
mininkas, užreiškė, jog lė
šos reikalingos bedarbiam 
šelpti miestuose faktinai ne
sumažėjo net tuo laiku, kai 
buvo sakoma, kad “darbai 
gerai einą;” bet per porą 
paskutinių mėnesių bedarbė 
vėl aiškiai didėja, ir todėl 
reikės “stambios pinigų su
mos” bedarbiam šelpti 1938 
metais.

Jis persergėjo, kad kon
gresas perdaug nepasitikė
tų, būk miestai gali ant sa
vęs pasiimt didesnę bedar
bių šelpimo naštą; ir nurodė, 
jog miestų valdžios iš jokių 
šaltinių negali gaut daugiau 
įplaukų kaip dabar.

LaGuardia protestavo 
prieš tas kompanijas, ku
rios net labai džiaugiasi, 
būk tai Naujosios Dalybos 
valdžia privedus prie naujo 
bedarbės grįžimo. Tie patys 
elementai, sakė LaGuardia, 
nori gaut valdžios užsaky
mų ir pesipelnyt iš reikme
nų pašalpiniams darbams, ir 
tie patys reikalauja, kad 
valdžia “neeikvotų” pinigų 
viešiems šalpos darbam.EXTRA!
CHINU VALDŽIA KRAU

STOSI Iš NANKINGO
Nanking, lapkr. 16.—Chi- 

nijos valdžia nutarė persi
kraustyti iš Nankingo į 
Hankową, 300 mylių į vaka
rus.

Sterilizuoja Bedarbius, 
Norinčius Pašalpos

Des Moines, Iowa, lapkr. 
16.—Emmett apskričio val
dyba ir bedalių šelpimo 
viršininkai privertė bedar
bius W. Melmicką ir j b 
žmoną pasirašyt, kad jiedu 
sutinka, kad būtų atimta 
veislė dviem jų sūnums; 16 
ir 22 metų, pirm negu jiem 
bus duodama pašalpa. Taip 
sūnūs ir buvo sterilizuoti, 
bet ir po to negavo pašal
pos.

Šį kriminalį valdininkų 
darbą aikštėn iškėlė CIO 
unijos.

Federacijos Vadukai Siun
do Gengsterius prieš CIO 

Streikierius
Portland. Oregon, lapkr. 

16.—Amerikos Darbo Fede
racijos vadukai kursto sa
viškius gengsterius užpuldi- 
nėt, šaudyt ir daužyt strei
kuojančius CIO medžių dar
bininkų' unijos narius. Poli
cija irgi veikia prieš tuos 
streikierius.

Miami, Florida, lapkr. 16. 
— Šimtas apsimaskavusių 
kukluksų išdaužė vieną nak
tinį kliubą ir sumušė jo tar
nautojus.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėpit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Svarstys apie Pagelbą Chini- 
jai ir Ekonominius Žingsnius 

Prieš Japoniją

'' -J

________

Brussels, Belgija. — Pen- , 
kiolikos šalių delegatai va
dinamoj “devynių valsty- ■ 
bių” konferencijoj išreiškė' 
papeikimą Japonijai kaip 
Chinijos užpuolikei. Prieš > 
pareiškimą balsavo tik Ita- , ’ 
Ii jos delegatas Aldrovandi- .ų ;
Marescotti; o atstovai Nor- 
vegijos, Švedijos ir Danijos 
susilaikė nuo balsavimo. 
Mussolinio atstovas gąsdi
no, kad tas pareiškimas ' 
prieš Japoniją galėsiąs tik
“pavojingiausiai supainiot” 
tarptautinius dalykus.

Penkiolika šalių per savo 
įgaliotinius paskelbė pasau
liui, kad Japonijos veiksmai 
Chinijoj yra neteisėti; kad 
jinai nelegaliai kišasi į sve
timos šalies reikalus, kad 
Japonija be jokio pateisini
mo atmeta visus pasiūlymus 
taikytis su Chinija, o laužo 
sutartį, kurioj pati Japoni
ja su aštuoniomis kitomis 
šalimis užtikrino Chinijai. 
neliečiamybę.

Konferencija pertraukia 
posėdžius iki ateinančio pir
madienio. Tada pradėsianti 
svarstyt, kokius žingsnius 
daryt prieš Japoniją. Galės 
būt kalbama apie davimą 
Chinijai finansinės ir gink
lų pagelbos ir apie sulaiky 
mą Japonijai kreditų pen 
kiolikoje minimų šalių.

Associated Press sako, 
kad Anglija ir Francija tik 
tada sutiktų skelbt ekono
mines drausmes (sankcijas) 
prieš Japoniją ir duot atvi- ’ 
ros paramos Chinijai, jeigu 
Jungtinės Valstijos užtik
rintų, kad jos tame pilnai 
veiks išvien su Anglija ir 
Francija.

Berlin.—Devynių valsty- 
tybių konferencijos pareiš
kimą prieš Japoniją nazių 
laikraščiai vadina tik “ne- ■. 
naudingu popieros šmote
liu.”

ft

Sovietuose Gema Stambesni 
Kūdikiai Negu Kur Kitur
Maskva. — Sąrašai ketu

riose dešimtyse didžiausių 
miestų Sovietuose iš 1936 m. 
parodo, kad vidutinis gemąs 
Sovietuose kūdikis . yra 19 
colių ir septynių dešimta
dalių iki 20 colių ir aštuo- 
nių dešimtadalių ilgio ir 
sveria nuo 7 svarų ir trijų 
dešimtadalių iki 7 svarų ir 
9 dešimtadalių.

O kitose šalyse vidutinis 
naujagimių kūdikių ilgis 
yra 19 colių ir 2 dešimtada
liai iki 19 colių ir 5 dešimta
dalių ir jie vidutiniai sve
ria po 7 svarus ir, 15 šimta- 
dalių.

ORAS

‘rfrofeodū..

Vietinis Oro Biuras sako, 
kad šiandien gal būsią lie
taus. , ' • ■ J

Vakar temperatūra 47. 
Saulėtekis 6:44; saulėleidis 
4:38.
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ko nepasimokino iš panašių vestuvių So
cialistų Partijos su amerikoniškais troc- 
kistais. Socialistų Partija turėjo greitai 
imti nuo jų divorsą. O kas blogiausia, 
kad ta ženatvė jai taip suėdė sveikatą, 
jog ji ir dabar tebevemia, tebesikamuo- 
ja, tebeserga visų galų suirimu. Tiesa, 
lietuviški trockininkai yra daug žioplesnį 
už amerikoniškus, bet jie nėra nei kiek 
mažiau paškudnesni už juos.

“LAISVĖS” VAJUS ŠIANDIEN SS? bendric“ “ Great Neck, N. Y.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

neapsakomai

iš medžio iš- 
labai dideliu 

Beveik f)

Pusėtinai Daug Nori Apžioti
Fašistų “Vienybės” direktoriai nutarė 

pavesti ponui Trečiokui visą savo laik
raščio biznį. Tysliava džiaugiasi, kad 
tas nUimąs nuo jo pečių 
sunkią naštą.

Ponas gi Trečiokas nėra 
kritęs vyras. Jis darosi
žmogum smetonininkų fronte, 
tuo pačiu laiku šitoj pačioj “Vienybėje 
skaitome pranešimą, kad fašistai tą patį 
poną Trečioką nominuoja į SLA iždinin
kus. Ponas Gugis esąs labai prastas iž
dininkas. Trečiokas, girdi, taip sutvarkys 
SLA finansus, jog jiems niekados nebe
reikės sirgti jokia liga.

Kaip žinoma, “Vienybė” kartą jau bu
vo iš SLA. pasiskolinus $25,000 ir neati
davė. Mes labai abejojame, ar 
riai sutiks savo organizacijos 
duoti tos pačios “Vienybės” 
riaus globon.

SLA. na- 
iždą ati- 
gaspado-

Klerikalai Laimėjo
Smetonos seimas buvo pradėjęs kalbėti 

apie panaikinimą Kauno Universitete 
taip vadinamo “filosofijos” skyriaus, ku
riame Lietuvos žmonių pinigais yra pa
ruošiami kunigai. Bet klerikalai pakėlė 
tokį protestą, kad Smetonos valdžia tu
rėjo nusileisti. Chicagos “Draugas” rašo:

“Mūsų dienraštyje buvo paskelbta 
gerb. P. Žadeikio, Lietuvos Pasiunti
nio Vašingtone, telegramą, kurioj pra
nešama tikrai smagi žinia, kad seimas, 
priimdamas naująjį Vytauto Didžiojo 
Universiteto statutą ne tik paliko Filo
sofijos skyrių Teologijos-Filosofijos 
fakultete, bet tas visas fakultetas lega
lizuotas", nes anot p. Pasiuntinio prane
šimo, ligšiol jis neturėjęs legalinio pa
grindo. Vadinas, jis nebuvo įtrauktas į 
Universiteto statutą.”
Smetonai, žinoma, neapsimoka pyktis 

ir peštis su klerikalais. Lietuvos kunigi
ja juk da turi įtakos tamsiuose žmonėse 
ir jų talka tautininkų diktatūrai tebėra 
labai reikalinga.

Tik 24 valandas Philadelphia tebuvo pirmoje viėtoje. Stri- 
peiką stambia didžiuma punktų vėl atsistojo j pirmą vietą. 
Kuzmickas jau trečioje vietoje. Jei jis gautų talkos iš savo ar
timos apielinkes draugų, tai jis dar galėtų pasivyti Stripeiką. 
Daugelis stebisi, kodėl Shimaitis taip žemai stovi šiame vajuje. 
George, pasispaudęs, galėtum padaryti surprizą.

Vajus jau netoli pabaigos. Visų “Laisves” skaitytojų prašo
me gauti nors po vieną naują skaitytoją savo dienraščiui. 
Pasižiūrėkite, draugai į žemiau paduotą surašą, kiek draugų 
yra gavusių po daug naujų skaitytojų, tai kodėl kiekvienas 
“Laisvės” skaitytojas negalėtų gauti nors po vieną naują skai
tytoją.

Šis “Laisvės” vajus yra kova prieš fašizmą. Kas pasyviškai 
laikosi šiame vajuje, tas nemoka suprasti demokratinės liau
dies kovos prieš fašizmą, tas neįvertina svarbumo apšvietos. 
Naujas skaitytojas “Laisvei” yra skaudus smūgis fašizmui.

Vajaus arenoje šiandien stovi šie kontestantai:
A. Stripeiką, Elizabeth 2751!
Philadelphia Veik. Kom. 1794
S. Kuzmickas,

Shenandoah, 1062
S. Reikauskas, Hudson . 1018
A. Kavoliūnas, Montreal 852
P. Bokas, Waterbury . . 815
L, Žemaitienė, Waterbury 736

Karas Ispanijoj
■ 'f. Ispanijoj fašistai šaukė, kad po to, ka

da jie likvidavo šiaurinį frontą ir užėmė 
paskutinį asturiečių miestą Gijon, jie ga
lės permesti 100,000 fašistų prieš Madri
dą arba Kataloniją. Bet jau kelios savai
tės prabėgo ir fašistai niekuo negalėjo 
pasirodyti. Ispanijos liaudiečiai Madri- 

... do.ir Katalonijos frontuose uždavė jiems 
kelis smūgius. Kelis, kartusH liaudiečių 
lakūnai skaudžiai bombardavo fašistų 
užfrontę ir nemažai sunaikino tiltų ir 
gelžkelių. 9

Madridas iškilmingai paminėjo vienų 
metų apsigynimo ir Sovietų Sąjungos 20- 
ties metų gyvavimo sukaktį. Madrido 
svarbiausia gatvė, kuri pirma vadinosi 
“Gran Via”, dabar vadinsis “Sovietų Są- 

' jungos Gatve”.■k
Per metus laiko fašistų artilerija ir 

orlaiviai sudegino ir sugadino vieną ket
virtadalį Madrido namų. Sakoma, kad 
per tą laiką Madride fašistai užmušė 
virš 3.000 civiliu žmonių ir sužeidė iki

Penkios Dešimtys Metų Nuo 
Baisiosios Tragedijos

Lapkričio 11 dieną suėjo lygiai pen
kios dešimtys metų nuo pakorimo Chica
go j e keturių darbininkų judėjimo vadų 
—Adolph Fischęr, August Spies, Albert 
R. Parsons ir George Engei. Penktas, 
Louis Lingg, neišlaikydamas, pats kalė
jime nusižudė.

Apie šią tragediją prirašyta daug kny
gų ir straipsnių. Šiandien niekas neabe
joja pakartųjų nekaltumu. Jie buvo nu
žudyti todėl, kad 1886 metais garsiajam 
visuotiname streike Pirmojoje Gegužės 
vadovavo Chicagos darbo unijų judėji
mui. Savo ideologiniu nusistatymu jie 
buvo anarchistai, bet savo kasdienine 
veikla, savo karštu atsidavimu darbinin
kų klasei, jie tuo laiku Amerikoje netu
rėjo sau lygių. Ir tiktai už tai juos val
dančioji klasė nužudė.

K. Žukauskienė, Newark 731 
Pittsburgh© ir Apylinkės

Vajininkų Biuras .... 533 
J. J. Bakšys, Worcester 531

žemiau paduodame vardus 
draugų, kurie vis dar gali pa
siekti dovanų areną:
S. Penkauskas ir J. Kaspa

ravičius, Lawrence ... 491
A. Klimas, Hartford . . . 406 
A. Barčius, So. Boston . . 390 
A. Balčiūnas, Brooklyn . 344 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 317 
Cleveland Draugijų Kom. 314 
Fr. Mazurka, Worcester 292 
G. Shim'.aitis, Montello . . 282 
A. Lideikienė, Gread Neck 255 
J. Grybas, Norwood . . . 240 
ALDLD 96 kp. Sudbury . 229 
ALDLD 20 k. Binghamton 219 
J. Matačiunas, Paterson . 191 
ALDLD 136 kp. Harrison 181 
J. Rudmanas, New Haven 179 
J. Bondžinskaitė, B’klyn 165 
G. Kuraitis, Brooklyn . . 164 
J. Adams, Grand Rapids 160
F. Gervickas, Athol .... 160
G. Krancė & I. Katilius,

Bridgewater................  150
K. Mikolaitis, Baltimore 150
J. Žilinskas, Lewiston . . . 150
S. Sharkey, Eąston .... 143
P. Šlekaitis, Scranton . . . 130
A. žemaitis, Baltimore . . 120
P. žirgulis, Rochester . . . 115
L. Prūseika, Chicago .... 110
Ig. Kubiliūnas, S. Boston 99
V. Padgalskas, Mexico . . 94
J. .Weiss, Brooklyn ........ 84
F. Abekas, Chicago .... 84
S. Ūrbon, Salem ............  . 77

M. Grybas, Aberdeen ... 72
M. Vaičikauskienė, Herrin 72
S. Paulenka, Lowell........ 65
C. Shaltis, Freehold .... 63
A. Mažalis, Brooklyn ... 60
K. Balčiūnas, Brooklyn . . 60
K. Tvarijonas, Rockford 55
J. Petroski, Herrin .... 50
M. Bendinskas, Summerlee 50
V. čiųdinis, Minersville . . 50
V. Januška, Richmond Hill 50
A.' Kazakevičius,

Minersville .................. 50
F. Kazakevičienė, Jamaica 50
A. Marshalaitis, Torrington 50
A. Masilionis, Hartford . . 50
P. Saykes, Youngstown . . 50
J. V. Stankevičius,

Wilkes-Barre ................  50
S. Wort, Brooklyn .......... 50
E. žanerrenė, Renton .... 50
M. Deedas, Red Lake .... 44
P. Karpich, W. Lynn .... 44
V. Naruševičius, Kenosha 44
J. Stanys, Baltimore........ 44
S. Šaltys, Rockford .............44
A. Vinckevičius, Stoughton 44
J. Rakauskas, Tamaqua . . 43
F; J. Madison, Youngstown 40
J. Simutis, Nashua .......... 40
J. Jukelis, Chicago ...... 39
J. Kairys, Brooklyn ..'... 30
J. Mickunas, W. Hazleton 27
Ch. Žukauskas, S. Boston 27
J. Gugas, Detroit .......... 22
Paul Jurkonis, Springfield 22
O. Kalvaitienė, Maspeth 22
J. Patrick, S. Boston ... 22
J. Visockis, Wilkes-Barre 22
J. J. Ynamaitiis, Union City 22
V. J. Valaįtis, Npw Britain 21
P. žemaitis, Detroit........ 21
P. Boika, Cleveland ........ 20

P. Buknys ..................... 168
D. M. Šolomskas .......... 124
P. Baranauskas .............. 70
J. Valatka ..................... 24

Suokalbis Prieš 
Sovietų Sąjungą

virs 3,000 civilių žmonių ir sužeidė 
20,000.

Žmogus, Kuris Baigia Nusikalbėti 
Nuo Koto

Brazilijoj diktatorius Ge- 
tulio Vargas įvedė pilną fa
šistų diktatūrą. Italijos ir 
Vokietijos fašistai iš to 
džiaugiasi, nes ten yra ir 
daugiau fašistinių diktato
rių, kad jie visi paseks Bra
ziliją. Tas dar daugiau su
daro karo pavojų ir liku
čiams buržuazinėj demokra
tijos. .

Karo specialistai apskait- 
liuoja, kad dabartiniu laiku 
Anglija būdavo j a, arba yra 
pasidarius planus budavoti, 
541,190 tonų įtalpos kaTo 
laivų; Jungtinės Valstijos— 
430,000 tonų; Japonija vie
šai skelbia tik 79,000 tonų, 
bet nujaučiama, kad ji kelis 
šimtus tūkstančių tonų sle
pia; Vokietijos fašistai bu- 
davoja 262,482 tonų; Italijos 
fašistai skelbia tik 147,500 
tonų, bet tikrumoj jie buda- 

jvoja daug daugiau; Franci- 
<ja būdavo j a apie 180,000 to
nų.

Žinoma, tai yra tik prilei
džiamos skaitlinės, nes kiek
viena šalis savo karo prisi
rengimus slepia, tik mažą jų 
dalį paskelbia viešai.

D. M. š.

COLINSVILLE, PA.

Lapkr. 4 d. mirė draugė Zedo- 
lekienė, 44 m. amžiaus. Paliko 
nuliūdime dukterį Katariną 22 
m. amžiaus ir sūnų Antaną 17 
m. amžiaus, ir savo vyrą. Velio
nė yra buvusi nare ALDLD 22 
kuopos, SLA 159 kp., ir LDS 
122 kuopos. Koresp.

žodis Apie Komedija “Išdykusi 
Pati”

Vietinis Pirmyn Choras smar
kiai darbuojasi dėl perstatymo 
šios juokingos komedijos. Gar
sinimas ir tikietų platinimas ei
nasi gerai. Kaip teko patirti, ti
kietų jau yra parduota apščiai 
ne tik čia, ant vietos, bet ir ki
tose kolonijose, kaip tai Port 
Washingtone, Brooklyne ir ki
tur. Ir jeigu dar smarkiau pasi
darbuos, tai galima tikėtis, kad 
pasekmės bus labai gražios. Apie 
pačią komediją tiek galima pa
sakyti, kad yra puikus kūrinys 
ir kupinas skanių juokų. Kiek
vienas turėtų ją matyti. Tas fak
tas liūdija, kad ši komedija yra 
nepaprastai graži, nes ji bus lo
šiama visose didelėse lietuvių 
kolonijose, ne. tiktai New Yorko 
valstijoje, bet New Jersey, 
Conn, ir tt. Lošimas įvyks sek
madienį, lapkričio 21 d., 1937, 
J. Kasmočių svetainėje, 91 
Steamboat Rd., Great Neck, N. 
Y. Loš Lietuvių Liaudies Teat
ro aktoriai iš Brooklyno, vado
vystėj Jono Juškos. Lošimas 
prasidės 5:30 vai. vakare. Patar
tina visiems atsilankyti ir maty
ti lošiant šią komediją, “Išdy
kusi Pati.”

Šokiams grieš V. Retikevi- 
čiaus orkestrą. P. B.

Spalių 19 naktį, Dvinos upės 
kanale nuskendo garlaivis “Ma
jak.” Sovietų narūnai apžiūrė
jo jį ir mano greitai ištraukti. 
Nelaimėje žuvo 8 žmonės.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Aš norėčiau žinoti, kokia bau

smė bus uždėta tiems bedar
biams, kurie neišpildys prisiųs
tos blankos ir nesugrąžins val
džiai ? Mes čia susiginčinome sa
vo tarpe ir nei vienas nežinome, 
kaip ištikrųjų yra. Pora bedar
bių nenori registruotis, nes sa
ko, kad valdžia susirinks žinias 
apie žmones, idant paskui apie 
juos viską žinoti ir prieš juos 
panaudoti. Kiek tame yra tie
sos?

Pusbedarbis.
Jokia bausmė nėra nustatyta 

ir niekas nebus baudžiamas už 
neužsiregistravimą per šį bedar
bių surašinėjimą. Tačiaus kiek-

vienas bedarbis, arba dalį laiko 
dirbąs, arba pilną laiką dirbąs 
prie šalpos darbų, būtinai turėtų 
užsiregistruoti, tai yra, išpildyti 
gautą blanką ir sugrąžinti į paš
tą. Jeigu daugelis bedarbių, dėl 
tinginio, apsileidimo, ar kitokios 
priežasties neužsiregistruos, tai 
kapitalistai šauks, kad bedarbių 
visai mažai tėra, kad reikia nu
kapoti pinigų sumas, skiriamas 
bedarbių šelpimui. Vadinasi, be 
galo svarbu kiekvienam ir vi
siems bedarbiams užsiregistruo
ti.

Valdžia davė užtikrinimą, kad 
tos žinios apie bedarbio asmenį 
nebus niekam kitam naudoja
mos. Todėl nereikia bijotis.

Ar Bus Grudų iš Tų Pelų?
Neužilgo turėsime labai įdomias vestu

ves.' Taip skelbia “Naujienos” ir “Nau
joji Gadynė”. Nelaimingoji skloka galu
tinai nusitarus apsiženyti su Lietuvių 
Sbcialistų Sąjunga, o pastaroji pasiūly- 
lymą jau priėmus ir iš savo pusės piršliu 

* paskyrus Pijų Grigaitį. Jis gi žmogus 
tą garbingą užduotį su mielu noru priė
męs ir atkeliaująs Brooklynan užbaigti 
vestuvių ceremonijas. Čionai jo išsiil
gusiai laukia visur buvę ir viską regėję 
jo seni bičiuliai, Stasys Strazdas ir Juo
zas Stilsonas. Stilsonas ir Strazdas pri
ėję išvados, jog nei begalima, nei beap
simoka nelaimingą skloką palaikyti, kuo
met joje bepaliko daugiau generolų, ne- 

: gu kareivių.
Pasak vienų ir kitų, vienybės planas 

'esąs maždaug toks: Lietuvių Socialistų 
v Sąjunga, kuri jau pasitraukė ir iš Socia

listų Partijos, būsianti politinė partija 
»ba organizacija ir teiksianti politinę 

unandą apvienytam vaiskui, o sklokos 
saidė, kuri vadinasi Lietuvių Darbinin- 
| Draugija ir kuri per paskutinius še- 
is metus iš narių duokles rinko, bet 
eko nariams nedavė, veiksianti kaipo 
iltūrinė ranka.SKT,
Mes, žinoma, nesiimame būti prana- 

ii* nenorime sakyti, jog iš tų pelų 
I t&pebus jokių grūdų, nes juk ir dirsės vadi- 

gsi grūdais. Tiek tik galime pasakyti, 
d mūsų broliai' socialistai, matyt, nie-

Pereitą sekmadienį Bostone vienoje 
bažnyčioje kunigams ir davatkoms kal
bėjo Norman Thomas, Socialistų Parti
jos lyderis. Kalbėjo Sovietų Sąjungos 
dvidešimties metų sukakties temoje. 
Buržuazinės spaudos pranešimu, Thomas 
pasmerkė sovietinę santvarką, o ypatin
gai jam nepatinka Sovietų valdžia, kuri 
neleidžia kriminalistams ir fašistų agen
tams trockistams naujosios santvarkos 
pamatus griauti iš vidaus.

Šitokiomis savo kalbomis Norman 
Thomas jau beveik visai nuganė Socia
listų Partiją, diskreditavo save ir visus 
socialistus pažangiųjų žmunių akyse. Jis 
pilsto vandenį ant fašistų malūno. Tho
mas ir jo kolegos išmetė iš Socialistų 
Partijos atvirus trockistus, bet patys ir 
kalbėjo ir veikia trockistiškai;' Pas juos 
nėra nei logikos, nei pastovumo.

Tiktai politinis neregis šiandien tegali 
nematyti, jog Sovietų Sąjunga stovi cen
tre visų pasaulio spėkų, kovojančių prieš 
fašizmą ir už taiką. Tiktai toks neregįs 
tegali nematyt ir to fakto, kad visos~fašis- 
tinės šalys apsijungia karui prieš Sovie
tų Sąjungą. Šitoj kritiškoj situacijoj, re
gis, kiekvienas sąžiniškas fašizmo prie
šas turėtų jungtis kovai prieš fašizmą ir 
linkėti Sovietų Sąjungai geriausio pasi
sekimo, nešmeižti ir neniekinti jos kapi
talistinių šalių liaudies akyse. Tos papras
čiausios pareigos nesupranta Norman 
Thomas. Dar laimė, kad tą istorinę pa
reigą supranta darbo masės ir tokių pa
sakorių, kaip Thomas, nebeklauso.

Pereitais metais Vokieti
jos fašistai ir Japonijos im
perialistai pasirašė karinį 
suokalbį prieš Sovietų Są
jungą, kurį užvardino “su
tartim prieš komunistus.” 
Vėliaus tą sutartį pasirašė 
Vokietija ir Italija, o lap
kričio 5 dieną; ją pasirašė 
Italija ir Japonija. Taigi, 
ryšių ryšiais susirišo prieš 
Sovietų Sąjungą Italijos ir 
Vokiętijos fašistai su Japo
nijos imperialistais. Kad tai 
yra karinė sutartis, tai tą 
paliudija ir tas, kad Itali
jos fašistų redaktorius Gay- 
da tuoj aus padarė apžval
gą karinių jėgų. Jo apskait- 
laivimu Italija, Vokietija ir 
Japonija turi 2,000,000 tonų 
karo laivų įtalpos, 20,000,- 
000 vyrų paruoštų karui ir 
apie 9,000 karo lėktuvų. Jis 
grūmoja ne vien Sovietų Są
jungai, bet ir kapitalisti
nėms demokratinėms ša
lims.

Sov. Sąjunga užprotestavo 
Italijai prieš tą sutartį. Ji 
žino, kad tai kąro organiza
torių užpuolimo sąmokslas. 
“Izvestijos” rašo: “Tos trys 
valstybės galvoja apie karą 
prieš Sovietų 1 Sąjungą ir 
prie jo rengiasi... Bet po 
priedanga kovos prieš ko
munizmą jos vergia Ispa
nijos ir Čhinijos kraštus, 
kur komunizmo nėra... Po 
ta priedanga jos planuoja 
karą ir prieš kitas šalis.”

“Pfravda” nurodo, kad fa
šistų suokalbis yra ne vien 
prieš Sovietų Sąjungą, bet 
ir prieš kitas demokratines 
šalis. Jeigu demokratinės 
šalys flesusivienys prieš ka
ro agresorius, tai jos už tai 
brangiai užmokės. Jungti
nių Valstijų valdininkai iš
reiškė mintį, kad Italijos, 
Vokietijos ir Japonijos ka
ro suokalbis yra pavojus 
taikai.

Iš Mandžurijos praneša, 
kad Japonijos imperialistai 
sutraukė prieš Sovietų Są
jungą, ant Sibiro sienos, 
apie 200,000 kareivių ir iki 
150,000 manchukiečių.

Sovietų Sąjungoj iškil
mingai buvo minėta 20- 
ties metų revoliucijos su
kaktis. Apsigynimo komi
saras drg. K. Vorošilovas 
pareiškė, kad i eigų karo ag
resoriai bandys užpulti So
vietų Sąjungą, tai jie bus 
sunaikinti ne vien Raudono
sios Armijos ir orlaivy no jė
gomis, bet ir pačių agreso
rių sudilusių darbininkų jė
gomis.

Vokietijos fašistai prieka
biauja karui prie Čechoslo- 
vakijos. Fašistų prie karo 
prisirengimas privertė re
zignuoti buvusį finansų mi- 
nisterj Dr. Schachtą. Vokie
tijos ir Italijos karo laivy
nai, Vlduržeminėse Jurose,

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

PLAUKAI PRADĖJO 
SLINKTI

Gerb. daktare, rašau jums ir 
prašau patarimo. Aš esu 19 me
tų amžiaus vaikinas. Ir turėjau 
gražius plaukus, bet nežinau, ka
me priežastis, kad plaukai pra
dėjo slinkti. Jau 5 mėnesiai, kaip 
aš dirbu prie valymo drabužių. 
Ar gali toks darbas plaukams 
kenkti? Ir aš pats netaip'gerai 
jaučiuos, nes aš vis jaučiu nuo
vargį, ir mano viduriai nedirba 
gerai, ir labai greit užpykstu, 
esu labai nervuotas ir daug rū
pestingas. Ką aš galėčiau dary
ti, kad sustabdyti tą plaukų slin
kimą? Aš po išmazgojimo plau
kų tepu vazeliną. Ar tas gerai ? 
Labai.jums ačiū už patarimą.

ATSAKYMAS
Drauge, kad Jums plaukai 

slenka, tai da būtų pusė bėdos, 
jei tas slinkimas paeitų tik nuo 
kokio vietinio pačių plaukų trū
kumo. Bet Jums dalykai kur kas 
rimtesni. Jums visas organizmas 
žymiai apnuodintas tais labai 
pavojingais chemikalų garais,

i kurių susidaro Jūsų darbavietėj.
Matot, Drauge, drabužiams 

valyti vartojama labai aštrūs vi
sa ką" tarpinanti chemikalai, 
kaip Tetra-chlor-ethylene, Tri
chloroethylene, benzene ir pana
šiai. Visi šios rūšies chemikalai 
labai giminingi chloroformui,^ 
kurio garais kartais da ir dabar 
apmarinama ligoniai prieš ope* 
raciją. Šių chemikalų garai įsi- 
kvėpuoja į plaučius ir pereina į 
visą organizmą. Apnuodija jį. 
Gadina kraują, padaro maža- 
kraujingumą. Gadina kepenis, 
inkstus, nervus, vidurius,—visą 
organizmą. Nuo to nuodo! žino
ma, slenka ir plaukai. Ir to slin
kimo niekaip nesulaikysi, kolei 
dirbsi toj nuodingoj atmosferoj. 
Plaukai da būtų niekai, bet visa 
kas nuo tų nuodų genda. Meski
te, jaunas Drauge, greičiau tą 
žalingą darbą. Gaukite tūlam 
laikui kokį darbelį ant laukų, ant 
ūkio, ant farmų, tai po truputį 
galėsite atsigauti. Vaistų čia nė
ra. Reikia tik greičiau pasi
traukti nuo tų nuodų ir pereiti 
arčiau prie gamtos.
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Viena Iš Daugelio

teberinks

kaltas?
daktaras,

Pereitą šeštadienį belaikinė namiškiai nors kiek nusimano 
mirtis vėl pasirinko jauną mote- apie jos padėtį, tai jinai dar 
riškę, Mrs. Isabella Wood iš Ho- 'gaus ramų kampelį prigult, o jei 

į licong, Pa., ir paliko našlaičiais (nežino (galbūt jiems ir pasisa- 
du mažu kūdikiu, kuriem norė
dama padėt motina pasidavė pa
vojingai operacijai — abortui— 
pasiliuosavimui nuo nėštumo. 
Jinai mirė savo draugės Mrs. 
D. Fisher namuose, 231 W. 21st 
St., New Yorke, kur ji buvo su
stojusi. Policija klausinėjusi tū
lą Brooklyn© daktarą, kuris išsi
gynęs bent kokių pažinčių su mi
nėta moteriške.

Jungtinėse Valstijose kas me
tai žūsta desetkai tūkstančių 
moterų dėl tos priežasties.

KAS GI KALTAS?
Tūli sakys — daktarai, kurie 

daro operacijas. Dar kiti kaltins 
moteriškę. Tuo tarpu tikrasis vi
so blogo velniūkštis — sistema, 
—kaip rinko, taip ir 
aukas.

Ar ištiesų daktaras 
Reikia žinot, kad

kuris jis nebūtų, tokios pacien
tės be jos noro nepasigavo. La
bai galimas daiktas, kad jinai 
pas jį buvo kelis syk. Veikiau
sia, ašarodama maldavo ją iš
gelbėt nuo vaisiaus, kuris jai pa
čiai reikš nebepanešamą skurdą 
ir padidins bado kančias jau au
gantiems vaikams, kuriais nie
kas nesirūpina. O gal tai “nele- 
galės” meilės pasėka ir jos pasi
rodymas pasaulyje reikštų pa
nieką tamsių, prietaringų žmo
nių, kokių šiandien dar nemažai 
randasi. Taigi, daktaras tik iš
pildė pacijentės valią.

žinoma, daug nelaimių paei
na iš moterų atsidavimo šun
daktariams, kurie nieko nenusi
mano arba mažai nusimano 
apie tokias operacijas arba 
nepaiso pacijentės sveikatos. Ta
čiau ir geriausiai nusimanan
tiems bei pasiryžusiems patar
nauti daktarams atsitaiko nelai
mių, kurios daugiausia paeina 
nuo aplinkybių, kuriose prisiei
na daryt tokias operacijas ir ku
riose ligonės atsiduria po tų 
operacijų.

O kaip su moterimis, ar joms 
malonūs abortai?

Pasiliuosavimo nuo vaisiaus 
operacija (abortas) pripažįsta
ma ne mažesnės svarbos dalykas 
moters sveikatai, fyaip pats gim
dymas. Po gimdymo įsakoma 
moteriškei ilsėtis porą savaičių 
ir bent kiek išsigalinčiose šeimo
se tas pildoma. Tačiau po abor
to tas retai kada vykdoma dėl 
aborto nelegališkumo. Ne tik kad 
nesiilsi, bet didžiumoje moteriš
kė pati viena ir parvažiuoja po 
operacijos, nežiūrint kaip toli, 
kad nesukelt nuožiūros važiuo
jant samdytu vežimu. Jeigu ji 
dirba, tai tankiausia operaciją 
padaro šeštadienį, o pirmadienį 
jau eina dirbt, nes apie tokią

* operaciją nėra kaip išaiškinti ir 
atostogų gaut.

Dar blogiau su tomis, kurios 
atvažiuoja tuo tikslu į didmies
tį, nes savo kaimelyje negavo 
pagelbos. Namie tankiausia pa
silieka būrys mažų vaikų. Rū
pestis apie juos neapleidžia. O 
čia nežinomos sąlygos. Per pa
žįstamus vargais negalais susi
randa daktarą, o gal ir šundak
tarį. Padaroma operacija — ne 
šviesiame, gerai įrengtame li- 
gonbutyje, bet kokiame užkam- 
piniam kambaryje, kur “įstaty
mai” ir smalsios susiedų akys 
neužtiks.

Po tokios operacijos, fiziškai 
nusilpusi ir moraliai prislėgta, 
nežinodama kelių, grįžta viena 
pas draugę ar giminę, pas ku
rią sustojo. Svaiginėdama, lipi
nėja aukštyn zir žemyn desėtkus 
reikalingų ir nereikalingų laip
tų, kol suranda kelią sugrįžt at
gal, Laimė, jeigu tie laikinieji

kyt negalėjo) arba yra tamsūs, 
tai dar pasodins prie stalo per 
naktį “kompaniją palaikyt,” o 
ryto sulaukus rutuliojasi kokia
me pigiame buse, važiuoja namo.

Ar stebėtina, kad mirtis šie
naująs! tarp šių nelaimingųjų?

Iš viso ko matyt, kad mote
rims nėra ko trokšti abortų. Tai 
kas prie jų veda?

Nežiūrint, kaip moteriškė my
lėtų vaikus, (o juos veik visos 
myli ir turi palinkimo anksčiau 
ar vėliau tapti motinomis), ta
čiau ją šiurpas sukrečia pama
nius apie būrį alkanų, apdris
kusių vaikų, kuriais niekas nesi
rūpina. Ir didžiumą moterų ne 
kas kitas, kaip ta baimė priver
čia vergiškai maldaut gydytojo 
tokios operacijos, kęst skausmus 
ir moralį slogutį, taipgi rizikuot 
savo sveikatą ir gyvastį.

To nelemto būdo rubežiavi- 
mui šeimos moterys galėtų iš
vengt įvedus eilę visuomenės lė
šomis užlaikomų gimdymo kont
rolės centrų, kur būtų veltui ar
ba už nominalę mokestį teikiama 
informacijos ir priemonės apsi
saugojimui nuo nėštumo. Bet to 
kol kas nėra. Gi esančios tos idė
jos šalininkų privatiškomis lė
šomis palaikomos gimdymo kon
trolės klinikos nepatenkina visų 
reikalavimų. Jos tik dalinai pa
jėgia aprūpint vieną kitą did
miestį, o mažesnėms kolonijoms 
tebėra visai nepasiekiamomis.

Tiesa, įstatymai dabar leidžia 
medikališkai profesijai teikt in
formacijas ir priemones savo 
pacijentėms. Tačiau tūlose vals
tijose, kaip kad Mass., daktarai 
ir slaugės už tai tebepersekioja-

mi. Kitur vėl patys daktarai atsi
likę nuo progreso, prietaringi, 
saumyliai, kurie tik mainyt pi
gias piles ant dolerių tenusima
no, atsisako teikt informacijas, 
aiškindami nepadorumu, tačiau 
tą nepadorumą panaudoja savo 
pačiai ir kelioms kitoms privile
gijuotoms moterims, kurioms 
tas mažiausia tereikalinga, o 
mases biednų moterų palikdami 
aklam likimui.

Taigi, teorijoj turime gimdy
mo kontrolę, bet praktikoje toli 
iki jos. To neturime pamiršti nei 
vienai minutei. Privalome dar
buotis dviem frontais:

Reikalauti visuomeniško moti
nystės draudimo ir vaikų ap
rūpinimo, kad sveikos ir pagei
daujančios kūdikių moterys ne
turėtų nuo jų susilaikyt dėl ne- 
datekliaus. Mūsų didelė, graži ir 
turtinga šalis Amerika turi iš
tekliaus gerbūvingam gyvenimui 
esamiems ir dar kitiems milio- 
nams žmonių.

Reikalauti visuomenės lėšomis 
užlaikomų gimdymo kontrolės 
klinikų, kur kiekviena silpnos 
sveikatos ar šiaip motinystei ne
turinti palinkimo moteris galėtų 
gauti patarimus ir priemones 
aprubežiavimui šeimynos.

Tik atsiekus visuomenišką 
motinystės draudimą, vaikų ap
rūpinimą ir klinikas pranyks to
ji žalinga moterų sveikatai ope
racija — abortas dr apsaugosi
me desėtkus tūkstančių moterų 
nuo belaikinės mirties.

Sovietų Sąjunga, jaunutė, vos 
20-ties metų šalis, jau senai ap
rūpino savo motinas ir kūdikius. 
Ten motinystė yra gerbiama ir 
atlyginama, kaip ir kiekvienas 
valstybės labui atliktas darbas. 
Tačiau tuo pat kartu motinystė 
nėra verstina ir kiekviena no
rinti apsisaugot nėštumo hiote- 
riškė gali gaut patarimus vals
tybės užlaikomoj klinikoj.

Alisa.

tadienio vakarą. Diena bus 
pranešta vėliau.

Nutarta 
mą laikyti 
pas d. O. 
Hazel St.,

Skaityta 
čiaus parašyta paskaita apie 
sklerozą iš žurnalo “Šviesos.” 
Skaitė d. M. Kulbienė. Po su
sirinkimo d. A. Maldaikienė 
visas vaišino su “root beer” ir 
keksais. Ačiū jai.

Moterų Skyriaus Kor-tė,
J. K. Navalinskienė.

ateinantį susirinki- 
3 gruodžio (Dec.), 
Mikalojūnienę, 47 

Binghamton, N. Y. 
Dr. J. J. Kaškiau-

So. Boston, Mass

“VIRĖJA” Binghamton, N. Y

kinta išnaudotojų ir parazitų 
klasė, žmonių gyvenimas vis 
kas kart gerėja, nurodė kal
bėtoja.

Buvo renkamos aukos pa- 
dengimuijėšų. Surinkta $4.22. 
Aukojo: D. Kirmėle 50c.; po 

■ 25c.: J. Milvidas, A. Dam
brauskas, A. Butėnas, S. Pen- 
kauskas. Visiems tariu ačiū!

ALDLD 2-ros kuopos mote
rų susirinkimas įvyks trečia
dienį, lapkričio (Nov.) 17 d., 
7 :30 vakaro, 376 Broadway.

Visos drauges dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti, 
taipgi po susirinkimo bus pas
kaita ir draugiškas pasikalbė
jimas. Org. H. T.

Lapkr. 7 d. draugai Katinai 
minėjo savo ženybinio gyveni
mo sidabrines sukaktuves. Sve
čių pokilyj dalyvavo apie 50. 
Visi gražiai linksminosi. Šią 
pramogą suruošė dukterys, tė
vams visai nežinant. Tai buvo 
gražus surprizas jubilėjatams, 
kurie priklauso ALDLD 37 
kuopai'ir taipgi yra “Laisvės” 
skaitytojais. Besilinkminant d. 
Karpavičius pašaukė vieną iš 
svečių, J. šlaivį, parinkti au
kų Ispanijos demokratijos gy
nėjams. Surinkta $6.15. Po $1 
aukojo: K. Katinas, B. Kati- 
nienė, Anna Katiniutė (dukre
lė, slaugė) ; po 25c.: P-is, J. 
Šlaivienė, S. Penkauskas; J. 

j čulada, Repčinskas, J.
vičius; Mary Wertz 50c.

Aukotojams ačiū, o 
gams Katinams linkėtina su
laukti auksinio jubilėjaus ap
vaikščioti.

židke-

drau-

Lawrence, Mass
Lawrence dirbtuvės labai 

sušlubavo. Tokios bedarbės čia 
dar nebuvo, kaip dabar. Ran
dasi tokių žmonelių, kurie kal
tina CIO unijas. Girdi, kompa
nijos darbus sulaikė dėl unijos. 
Tai netiesa. Gerai būtų, jei to
ki žmonės persitikrintų; kad 
jie nueitų į susirinkimą ir da
lykus patys sužinotų, kodėl 
depresija užeina. Kituose mie
stuose CIO unijų (ir jokių 
unijų) nėra, o dirbtuvės vis- 
vien sustoję.

Užuot leisti tokias paskalas, 
reikalinga stoti i uniją ir būti 
organizuotais žmonėmis.

Lapkr. 28 d., 2 v. po pietų, 
L. U. Kliubo svetainėj, bus di
delės prakalbos. Kalbės F. 
Bagočius bendro fronto susi
rinkime Lietuvos klausimu.

Visi Lawrenco lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Gyvuliais Prekiauti Leista 
Aukštosios Panemunės

Turgavietėje
Iki šioliai Aukštosios Panemu

nės ir kitų valsčių ūkininkai, no
rėdami parduoti gyvulius, turė
davo vesti net į Vilijampolę, apie 
10-15 klm. ūkininkai tuo buvo 
nepatenkinti, šiomis dienomis 
Kauno miesto burmistras sutiko 
leisti nuo lapkričio 9 d., kiekvie
ną antradienį, A. Panemunės 
turgavietėje pardavinėti' gyvu
lius.

“Spaudos Fondo” Tarnauto
jams 20—25% Pakeltas

Atlyginimas
“Spaudos Fondo” v-ba nutarė 

kelioms dešimtims savo tarnau
tojų pakelti atlyginimą. Ligi 
šiol daugelis “Spaudos Fondo” 
tarnautojų gaudavo mažesnį at
lyginimą, negu numatyta jų už
imamuose etatuose. Atlyginimas 
pakeltas 20—25 nuoš.

ti spręsti, kas tiesa, kas netiesa, 
šį Keliuočio pasisakymą prieš 
"demokratizmą fašistai tauti
ninkai su išskėstomis rankomis 
sutiko. Bet už tat demokratiš
kosios katalikiškos masės, at
sakydamos savo renegatams, 
dar energingiau susirūpins 
jieškoti kelių, kaip nusikratyti 
liaudies valios priešų—fašisti
nės valdžios.

Fašistiniai Kalėjimai 
“Progresuoja” »

Oficialiniais daviniais Lietu
vos gyventojai fašistiniuose ka
lėjimuose ištupėjo: 1932 m. 1,- 
211,096 dienų, 1933 m.—1,299,- 
283 d., 1934 m.—1,455,642 d., 
1935 m.—1,554,301 d. Fašistų 
valdžia ne tik pūdo Lietuvos dar
bo žmones kalėjimuose, bet dar
gi mano padaryti iš to gerą biz
nį. Kiekvienas nuo 1935 m. spa
lių 11 d. pakliuvęs į fašistinį ka
lėjimą turi mokėt už parą po 3 
lt. Tuo būdu fašistų valdžia nu
mato iš kalėjimų surinkti apie 5 
milijonus litų per metus.

v-

Didžiumą knygos “Virėja” 
jau išsiuntinėjom užrašiusiems 
prenumeratas ir pavieniams pre
numeratoriams. Bet tūlus pre
numeratorius padengsim tik šią 
savaitę. Todėl prašome visus 
bent iki pirmadienio kantriai 
palaukt, o jei ir tada negausit, 
rašykit. Knygos reikalai buvo 
vedami nuo dienos darbo atlie
kamu laiku. Vienai draugei iš
ėjus į tolimesnį darbą ar išvy
kus su reikalais, “Virėją” tvar
kė kita. Taipgi prenumeratos 
siųsta įvairiais būdais, keliais. 
Tad per kelioliką šimtų prenu
meratų galėjo įvykti viefla kita 
klaida, kurias stengsimės ištai- 
syt su padėka už pastabą.

ATSIIMKIT KNYGĄ
Knygas didžiumoje siuntėm 

užrašiusiems prenumeratas, kur 
tik užsirašiusieji gyvena tame 
pačiafne mieste ar priemiesčiuo
se ir gali su užrašytojais susi
eiti parengimuose bei susirinki
muose. Dėlto tokios«oyietose gau
site savo knygas per tuos, per 
kuriuos užsirašėte. 

f

Pradedant knygą siuntinėt 
dar gavome šias prenumeratas:

CUSTER, MICH.
Gerbiamas ALDLD C.
Motery Komitetas:

Prisiunčiu $7.50 už knygą 
“Virėja.” Knygas atsiųskite ma
no antrašu, o aš išdalysiu vi
soms draugėms.
Su draugiška pagarba,

U. Juodaitienė.

Iš ALDLD 20-tos Kuopos 
Moterų Skyriaus

Susirinkimas įvyks lapkri
čio 5, pas d. A. Maldaikienę. 
Narių dalyvavo nemažai. Dis- 
kusuota įvairiais šių dienų 
klausimais, svarbiausiai dien
raščių “Laisvės” ir “Vilnies,” 
kurių dabar eina vajus už 
naujų skaitytojų gavimą ir se
nų atnaujinimą, taipgi įrašy
mą narių į ALDLD. Pasirodo, 
mūsų draugės dar 
tedirbo. Prižadėjo 
veikti daugiau.

Išduoti raportai 
komisijų. Pionierių 
įvykusio 2 spalių, komisija ra
portavo, kad pelno liko $8.11. 
Rekomendavo tą sumą paau
koti į mūsų miesto Komunistų 
Partijos kvotą—$350, paskir
tą sukelti išleidimui dviejų 
naujų anglų kalba dienraščių. 
Taipgi buvo nuo Komunistų 
Partijos laiškas tuo klausimu. 
Draugės sutiko ir paaukojo 
virš minėtą sumą.

Nutarta laikyt Moterų Sky
riaus draugišką mitingą-vaka- 
rėlį, su nepriklausančiomis 
kuopoje draugėrhis, pradžioj 
gruodžio, pirmo ar antro šeš-

permažai 
ateityje

Spalio 31 d. buvo suruošta 
surprizo pare drg. D. Kirmė
lei. Svečių buvo nemažai; vi
si gražiai linksminosi, minėda
mi drg. Kirmėlės 50 metų any
žiaus sukaktį. Drg. K. yra 
“Laisvės” skaitytojas, taipgi 
švarus biznierius ir remia dar
bininkiškus reikalus. Kai tik 
kokiam svarbesniam dalykui 
paprašyk aukų, d. K. niekad 
neatsisako. Linkėtina jam lai
mingo gyvenimo ir sulaukti 
dar kitų 50 metų.

Lapkr. 7 d. čia kalbėjo d. 
J. Bondžinskaitė. Pirmoj te
moj kalbėjo apie Lietuvą, 
žmonių ekonominius ir poli
tinius vargus ir sunkumus, ku
riuos priversti vilkti po sme
tonišku rėžimu. Sovietų Sąjun
goj, kur panaikintas žmogaus

Kažin, ar nereikėtų pabom- 
barduoti kai kuriuos draugus 
dėlei “Laisvės” vajaus? Kodėl 
■sėdi “spakaini” dd. V. Krali- 
kauskas ir I. čiulada, kurie 
gerai gali prieiti prie žmonių ? 
Draugas P. Tamašauskas sir
go kelias savaites. Kaip greit 
pasveiko, stojo darban, pakin
kė savo limoziną ir gavo kelis, 
skaitytojus. Draugai A. Bū
tėnas, J. Supetris važinėja ir 
mane pavežioja “Laisvės” va
jaus reikalais. Draugai, skubė
kim. Parodykim d. Reikaus- 
kui, kad čionai Mass, valsti
ja, o ne Pennsylvania. Atsi
minkim: “Laisvės” vajus jau 
arti pabaigos.

L. K. Biuras.

Babtai. Didelis Ordinar- 
ninkų Išnaudojimas

Gvodžinsko ūkyje netoli Bab
tų dirba trys ordinarininkai. 
Buožė visaip juos išnaudoja. Pa
vyzdžiui, nuosamdos įstatymas 
nustato mokėt į metus 18 cent
nerių rugių, jis faktinai duoda 
tik 12 cent. Pinigų į metus vietoj 
150 litų duoda tik 100 litų. Mo
teriai moka tik 1 lt. į dieną. Or
dinarininkui susirgus, jis pats 
turi savo vietoj pastatyt kitą 
darbininką ir mokėt iš ordinari- 
jos. Ordinarininkas apgyvendin-

žmogumi išnaudojimas, panai-tas supuvusioj lūšnoj.

Vaikas Neturėjo už Ką Nu
sipirkti Armonikėlį, tai Pa

vogė Dėdės Arklį
Pakuonio vals., Girininkų km. 

iš Palubinsko buvo pavogtas ar
klys. Vogtas arklys buvo sulai
kytas netoli Prienų. Juo jojo Pa
lubinsko giminaitis Jonas Kra
sauskas, 15 metų amžiaus.

Kvočiamas Krasauskas kodėl 
vogė arklį, atsakė, kad norėjęs 
nusipirkti armonikėlę (bendur- 
ką), bet neturėjęs pinigų, tai no
rėjęs vogtą arklį parduoti ir nu
sipirkti armoniką.

Spalių 15 d. Kauno apyg. teis
mas, dalyvaujant medicinos eks
pertams, sprendė ar Krasauskas 
už arklio vogimą pakaltinamas, 
ar jis suprato savo veiksmo sa
vumus ir reikšmę.

Teismas Krasauską pripažino 
ne pakaltinamu, nes jis yra ir ne 
visai normalus.

Pernai Fašistiniai Teismai 
Smarkiai Pasidarbavo

Oficialiniais daviniais už “pa
sipriešinimą valdžiai, valdžios 
neklausymą, nusikaltimus tautai 
ir valstybei saugoti įstatymui ir 
valstybės išdavimą” fašistiniai 
teismai nubaudė pernai 823 as
menis; 1935 metais už tuos pa
čius nusikalamus nubausta 
574 asmenis. ’

u

Fašistų Valdžia Pataikauja 
Lietuvos Nepriklausomybės 

Priešams
Fašistų valdžia be jokio pasi

gailėjimo baudžia antifašistus, 
tikruosiu kovotojus dėl Lietu-, 
vos laisvės ir nepriklausomybės. 
Ne vienas antifašistas jau vie
nuoliktus metus pūdomas kalėji
mo urvuose. Bet visiškai kitaip 
fašistų valdžia elgiasi su Lietu
vos nepriklausomybės priešais, 
Hitlerio agentais — neimaninin- 
kais, voldemarininkais ir hitleri
nės Vokietijos šnipais. Tuos po
nus fašistai labai triukšmingai 
teisia ir nubaudžia, bet... tyliai 
iš kalėjimų paleidžia, štai prieš 
kurį laiką fašistų valdžia dova
nojo bausmę gestapo agentams 
Hincui ir Baumgarteliui, o rug
sėjo 8 dieną vėl paleido iš kalė
jimo 4 hitlerininkus — Betkę, 

| Nogatą, Vanagą ir Kleiną. Be 
to, fašistų valdžia sumažino 
bausmes kitiems hitlerininkams 
ir voldemarininkams ir, matyt, 
netrukus visai paleis juos iš ka
lėjimo.

Gatvėms Laistyti Mašinos 
Likimas

Nors “L. Aidas” prieš kiek 
laiko buvo pradžiuginęs savo 
skaitytojus, kad miesto savival
dybė jau gavusi gatvėms laisty
ti mašiną, tačiau tos mašinos sa
vivaldybė ir iki šiai dienai ne
gavo. Nesenai gautas iš kontra- 
gento pranešimas raštu, kad 
Šiaulių m. s^bės mašina buvusi 
pakrauta Amerikoje į laivą, ku
ris vežęs kažką Ispanijos vy
riausybininkams, ir tas laivas 
netoli Prancūzijos pakraščių bu
vęs paskandintas. Savivaldybi
ninkai mano, kad visa ta istorija 
kontragento, greičiausia, būsian
ti pramanyta, nes jis negali nu
rodyti nei laivo pavadinimo, nei 
“paskandinimo” datos. Tikroji 
priežastis esanti ta, kad, pabran
gus geležiai, kontragentui nebe
apsimokėjo už sutartą sumą ma
šiną pristatyti ir jis ją “paskan
dinęs.”

Solidarumo Aukos 
Inkariečiams

Streikuojantiems “Inkaro” fa
briko darbininkams paremti iki 
13 d. rugsėjo jau buvo surinkta 
kitose įmonėse 1300 litų aukų. 
Darbininkai, remdami aukomis 
savo streikuojančius draugus, 
tuo pačiu parodo savo aukštą 
susipratimą ir darbininkišką so
lidarumą. šios aukos yra strei
kuojantiems ne tik materialinė, 
bet ir moralinė parama.

aiš įvairių 
vakarėlio,

N
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Šitie du paveikslai parodo Ispanijos liaudies seną ir 
naują armiją. Viršutiniame paveiksle matome sumobili
zuotus darbininkus, pradžioje fašistų sukilimo, o apati
niame—jau išlavintus, aprengtus ir ginkluotus kareivius.

kiu būdu ir suvėlavau.
Draugiškai
R. Steponkevičienė.
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DETROIT, MICH.
Draugės:

Šičia yra $7.50 už “Virėją.” 
Malonėkite siųsti visas mano 
vardu. Atleiskite už suvėlinimą. 
Mat, sunku iškolektuoti, tai to-

J. Šmitiene iš Philadelphijos 
atsiuntė dar 3 prenumeratas; 
seniau buvo prisiuntus 14.

UŽSISAKĖ PLATINIMUI
Knygos “Virėją” platinimui 

jau užsisakė po.desėtką sekami:
J. Šmitienė ir E. Mulokiūtė iš 

Philadelphijos.
>8. R e i k a u s k as iš Hudson, 

Mass.
Graži pradžia! Kas sekamas?
Užsakymus “Virėjos” platini

mui siųskite sekamai: “Virėja,” 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Fašistine Amnestija
8 rugsėjo šventės proga Sme

tona amnestavo visą eilę Klaipė
dos hitlerininkų, nuteistų kalėj i- 
man už sukilimo ruošimą Klai
pėdos kraštui prijungti prie hit
lerinės Vokietijos. Tai dar vie
nas faktas, rodąs lietuviškų fa
šistų kapituliavimą prieš hitle
rinę Vokietiją. Tai dar vienas 
žingsnis, ruošiąs parduoti Lietu
vos nepriklausomybę Hitleriui. 
Lietuvos liaudis su didžiausiu 
pasipiktinimu sutiko šią žinią. Ji 
dar energingiau ves pradėtą ko
vą dėl tikros amnestijos, kuri 
apimtų visus politinius kalinius, 
stovinčius už Lietuvos nepri
klausomybės gynimą.

Fašistai Grupuojasi
Reakcinis kademas Keliuotis 

jau senai rūpinasi nutiesti tiltą 
tarp krikščionių demokratų ir 
tautininkų. Dabar šis perėjūnas, 
kuriam tik rūpi sotus lovis, na- 
chališkai pasmerkia liaudies va- 
ftą, kurios dauguma čia negalin-

Jonavos Rajonas. Raudonos 
Vėliavos

1 rugpjūčio daugelyje vietų 
buvo iškeltos raudonos vėliavos 
su antikariniais obalsiais ir iš
platinta literatūra, būtent: Pa- 
skutiškiuose, Kongušile, Dum- 
siuose, Užusaliuose, Mediniuose, 
Jokūbaičiuose, Krakiuose, Bai
sogaloj. Be to, Jonavoj išplatin
ta 23 plakatai. Apylinkės darbi
ninkams ir valstiečiams visa tai 
padarė gero įspūdžio. J.

Tirkšliai. Verčia Dirbti > 
Veltui

Jazdausko plytinėje įvesta to
kia ‘tvarka’:' jei darbininkas ku
rią dieną neateina į darbą, tai 
vieną dieną turi atidirbti veltui, 
priešingu atveju išmetamas iš 
darbo. Darbininkai labai nepa
tenkinti. Darbininkai



Nira valandų sekmadieniais.

Puslapis Ketvirtas DXIBV1

Hudson, MassFrank Pitcairn ' Verte D. M. šolomskas.

kad būtų pa-

Koresp.

Waterbury, Conn.

ar iš savo draugų pasiima ir da-

SOVIETU SĄJUNGOJ

WILKES BARRE, PA

■Ml

ISPANIJA KOVOJE

tur dėl vienų ar kitų priežasčių 
nėra prenumeratoriais laikraš-

kaštus turėjo atmokėt patsai. sjai yra mylimas. Kai kuriose
Vėliaus, draugai, per oi gani- mįesį0 daiySe Waterbury ir ki-

Važinėjant vajaus reikalais,

Ar streikieriai daug ką laimė
jo ar ne, bet jie su streiku pa
darė labai gerą įspūdį vietos 
darbininkuose.

Pgežerinis.

Trečiadienis, LapE 17, 1987

■t-' •

(Pabaiga)
Ir štai tarpe 12 valandos nakties ir 5 

valandos ryto, kada jo kameroj prieš jį 
gulėjo fašistų numesta virvė, o 5 valan
dą ryto turėjo ateiti fašistų sargyba ir 
padaryti savo darbą,—jis pabėgo.

Niekas negalėjo būti beviltingesnėj pa
dėtyj, kaip jis vidunaktyj, o 5 valandą 
ryto jis buvo laisvėj. Po to Beimleris 
perėjo Vokietijos sieną ir parašė knygą, 
numaskuojančią fašizmą ir parodančią, 
ką fašizmas neša darbo klasei.

Beimleris buvo tik per plauką nuo 
mirties, bet jis mokėjo mobilizuoti savo 
energiją paskutiniam žygiui ir liko per
galėtoju.

Trys savaitės laiko tam atgal užfron
tėj, prie vyriausio štabo namo, aš mačiau 
augštą figūrą Ludwigo Renno. Jis ėjo 
nuo kalnelio, lydimas nepažįstamo žmo
gaus.

Tai buvo Beimleris.
Iš pradžios jis buvo Aragonų fronte 

su Thaelmanno būriu. Paskui jį pasiekė 
žinia apie organizavimą Tarptautinės 
Brigados. Aragonų fronte, tuom laiko
tarpiu, susidarė padėtis, iki tam tikro 
laipsnio primenanti šachmatų lošyj “pa
tą”, ir ten Beimleris atliko didelį darbą. 
Jis pagelbėjo vokiečiam antifašistams 
parodyti ispanams kovotojams, kaip rei
kia kovoti ‘dabartiniuose karuose. Po 
to jis įstojo į Tarptautinę Brigadą, kur 
užėmė politinio komisaro vietą.

Jis pribuvo į Madridą, kad pasitarti su 
generolu Kleberiu ir kitais draugais, o 
už dviejų valandų, jis vėl buvo pirmose 
linijose fronto. Vienok jį iš ten atšaukė 
pasiūlydami grįžti į bazę ir dirbti, kaipo 
politiniam organizatoriui. Jis tada man 
sakė, kad užfrontėj tikisi išbūti neilgiau 
trijų savaičių.

Bet neprabėgų nei 10 dienų, kaip jis 
grįžo į Madridą. Atmosfera įkaito, padė
tis buvo įtempta. Jis atsisakė pasitrauk
ti iš Madrido fronto, pilnai teisingai pa
reiškęs, kad įvykiai keičiasi greičiau, ne
gu kaip kas galėjo permatyti, ir todėl 
jo vieta, kaipo politinio komisaro, čia.

Aš, rodosi, niekados nemačiau žmo
gaus kuris išrodytų taip, pasitikintis ir 
laimingas, kaip Beimler. Jis neturėjo 
iliuzijų.

Jis matė frontą. Jis žiūrėjo mirčiai į 
akis. Jis matė aukas karo—užmuštus ir 
sužeistus. Jis žinojo, kas yra pavojus.

Jis buvo laimingas, aš manau, kad jis 
visas atsidavė kovai, kuri turi sprend
žiamąją reikšmę paliuosavimui viso pa
saulio nuo užgulusio fašizmo ir karo pa
vojaus.

Beimleris buvo laimingas todėl, kad 
tame pat mpmente, kada Madridą pasie
kė žinia apie nužudymą Ed. Andre Ham
burge, jis kartu su kitais kovotojais iš 
Tarptautinės Brigados jau pradėjo ker- 
šinti užAndrės mirtį. Jis buvo laimingas, 
kaip ištikimas tarptautietis, todėl, kad 
matė tokius dalykus, kokius neturėjo lai
mę matyti nei vičnas tarptautietis pirm 
jo. Jis buvo čia, Caso de Campo parke, 
kada vokiečiai ir francūzai, anglai, len
kai ir .jugoslavai, apvienyti vienu troš
kinau, siekdami vieno didelio tikslo—ne
turintis pavyzdžio atsitikimas Europoj,- 
atakavo generolo Franco būrius ir juos 
Sunaikino.

Man prisimena jo veido išraiška, ka
da jis nušovė dezertyrą oficierių iš liau
dies milicijos, kuris gelbėdamas savo kai
lį, bėgo iš mūšio linijos, tuom momentu, 
kada jo būrio kovotojai drąsiai kovojo.

r Jis buvo vienas iš daugelio pačių link
smiausių, smagiausių žmonių, ką man 
teko sutikti. Jeigu jam būtų sakę,,kad 
jis šiandien numirs, tai ir tas nebūtų 
padaręs į jį ypatingos reikšmės. Jis tik

būtų mąstęs, kaip dar daug naudos ga
lima padaryti demokratijos pusei, kaip 
daug pakenkti fašistams, per tą trumpą 
laikotarpį, kuris dar jam tenka gyventi.

Aš pamenu, kokia stebėtina jo išvaiz
da buvo kartą Universiteto Miestelyj, 
kur jis buvo organizavęs nedidelį pasita
rimą su kaip kuriais politiniais komisa
rais. Priešas iš didelių kanuolių pra
dėjo apšaudyti namą ir pasitarimą pri
sėjo perkelti į kitą vietą.

Jis, žinoma, suprato, 
prasta paikystė neiti į pagrindį, bet 
tuom pat kartu skubėjo atidaryti pasi
tarimą ir padaryti tarimus, kad kiekvie
nas turėtų laiko sėkmingam jų pravedi- 
mui.

Jis kaip dabar stovi prieš mano akis: 
jo veide abejonė, ar ištikro verta sueik- 
voti 15 minučių perkėlimui susirinkimo 
į kitą vietą, o tuom kartu bombos spro
ginėja aplinkui namą, kanuolių svaidi- 
niai kaukia virš jo stogo, vos nekliu
dant jam.

Ir štai Hans Beimler užmuštas.
Sunku žodžiais išreikšti mūsų pagar

bą žmonėms—anglams, vokiečiams, fran- 
čūzams, ir dešimtims kitų tautų atstovų, 
atidavusiems gyvastį kovoje už taiką ir 
progresą, parodžiusiems didžiausį žmo
nijos istorijoj tarptautinį solidarumą.

Hans Beimler buvo neapkenčiamas 
Vokietijos fašistų, neapkenčiamas viso 
tarptautinio fašizmo. Net ir tame mo
mente, kad jie manė, kad Beimler tik
rai jų naguose, kada jam buvo duota tik 
5 valandos pasirinkimui ar pačiam pa
sikarti, ar būti pakartam, jis surado už
tenkamai savyje spėkų ir valios, pasiry
žimo, discipliniškumo ir sugabumo, kad 
ištrūkti iš budelių nagų ir iškovoti teisę 
gyventi, gyventi tam, kad vesti kovą 
prieš fašizmu, kad mestis mūšin prie jį.

Tankiai tenka skaityti spaudoj, kad 
keno nors mirtis “yra nuostolis”. Mūsų 
judėjime reikalai yra kitaip. Niekas ne
būtų daugiau įžeistas, kaip patsai Beim
leris, jeigu jam pasakytų, kad jį nėra 
kuom pakeisti. Ir jis patsai, ir mes žino
me, kad jo vietą gali ir turi užimti kiti 
draugai.'

Ir tame momente, kad fašistai manė, 
kad jie užmušė Edgardą Andrę, iš krau
jo to didelio kvotojo už laisvę ir de
mokratiją išaugo kovotojų batalionas, 
sutrėškęs fašistų falangos puolimą, ku
rios buvo tikslu paimti Madridą.

Mes tankiai sakome, kad iš kraujo mū
sų užmuštų draugų išauga nauji kovo
tojai. Gal kaip kurie žmonės mano, kad 
tai tik tuščia frazė, nieko bendro ne
turinti su pačiu gyvenimu. Bet dabar 
ir jie žino, kad kada liaudis reiškia 
savo troškimą pąsiųsti naujus kovo
tojus pakeitimui žuvusių, 'tai ji įdeda į 
tuos žodžius tikrai realį turinį. Nauji ko
votojai čia. Tai kovotojai iš Tarptauti
nės Brigados, didvyriškai kovoją už po
zicijas, apsupančias Madridą. Jie nepai
so trenksmo ir dundėjimo svaidinių, 
bombų ir granatų, nei kaukiančių kulkų 
ir kulkasvaidžių tratėjimo.

Mėnesis laiko tam atgal vargiai kas 
girdėjo apie Tarptautinę Brigadą. Aš 
turėjau progą tėmyti, kaip Anglija at
siliepė į suorganizavimą tos Brigados.

Anglijos liaudis, aky vaizdo j savo val
džios pardavingos politikos, apgauta ir 
suvilta visokių karjeristų, parsidavėlių, 
žulikų, bailių ir niekšų, pati savaimi įro
dė ir laikui bėgant daugiau įrodys, kad 
siunčiant į frontą kovotojus, daktarus ir 
lauko ligonines, maistą ir kitus produk
tus, mundieras ir kitokias reikmenis, kas 
tik yra reikalinga karo vedimui,—ji ne 
tik supranta būtiną reikalą nugalėti, fa
šizmą, bet ir žino kelią, kuris prie tos 
pergalės veda.

ALDLD 103 kuopos susirin- 
1 kimas įvyko lapkričio 2 d. Na
rių atsilankė daug, tai ir susi
rinkimas buvo gražus, gyvas ir 
pavyzdingas. Kaip komitetas, 
taip ir komisijos savo darbus 
atliko pagirtinai. Drg. J. Kar
sono naudai rengta vakarienė 
ir šokiai pelno davė $128.25.

Kuopos delegatė, kuri daly
vavo spalio 17 d. ALDLD 7-to 
Apskričio metinėj konferenci
joj, išdavė savo raportą. Ra
portas priimtas.

Nutarta paaukaut Kanados 
“Liaudies Balsui” $2. K. Ur- 

J bonas, knygius, apsiėmė pako- 
lektuot ant blankų. “Vilnies” 
atsišaukimas gavimui naujų 
skaitytojų perduota S. Rei- 
kauskui.

Balsuota ALDLD Centro 
viršininkų blankos. Daugiausia 
balsų gavo seni ir geriau žino
mi draugai ir draugės.

Kuopos veikiančioji komisi
ja atsteigimui Lietuvoj demo- 
k r a t i j o s instruktuota daly
vauti gruodžio 5 d. So. Bosto
ne suvažiavime, ir, apart ki
tų reikalų, duoti sumanymas, 
kad būtų paaukauta J. Karso- 
nui įsigijimui naujų medinių 
kojų.

Šių draugių, kurios darbavo
si dėl J. Karsono, likosi vardai 
apleisti: M. Melkūnienė ir V. 
Šumskienė.

Į Visas Laisvos Idėjos 
Organizacijas

Draugai ir Draugės! Mes 
daug kalbam, rašom, disku- 
suojam apie įvairius svarbius 
šių dienų įvykius, bet apie vie
ną ir svarbiausi dalyką esam 
užmiršę. Vienas iš nelaimin
gųjų mūsų tarpe yra drg. J. 
Karsonas. Jam bevažinėjant 
traukiniu į darbą, 1922 m., ta
po sutrinta abi kojos. Vėliau 
turėjo abi kojas nupjaut iki 
kelių. Iš kompanijos jokio at
lyginimo negavo; dar ir savo

Dienraščio “The Wilkes-Bar
re Record” streikas pasibaigė. 
Laikraštis neišėjo 5 dienas. Pi- 
kietas buvo dieną ir naktį ir 
su didele energija, dainomis. 
Bet tos dainos ir juokai pritai
kyti prie streiko padėties. Vieną 
vakarą aš tėmijau, tai taip atro
dė, kaip ant "futbolės gėmio.” 
Viens pradeda, o kiti visi paant-

V-'-

rina šauksmais ir dainavimu pamatiniai punktai yra šie: (a)., 
streiko obalsius. O žmonių susi- po naujų metų savininkai pri
rinkę keliolika šimtų. Labai 
energiškai streiką vedė.

Streiką užbaigė U.M.W. of A. 
pirmo distrikto viršininkai, Am
erican Newspaper Guild Local 
No. 120 ir laikraščių savininkų 
atstovai. Galutinų sąlygų neiš
sprendė, pavedė darbinin
kų ir savininkų tam tikriems 
atstovams apdirbti. Kaip prane-

pažįsta, kad darbininkus atsto
vaus niekas kitas kaip National 
American Newspapers Guild lo- 
kalas No. 120; (b) naujas darbi
ninkas, išdirbęs 30 dienų, turi 
prigulėt Gildijai ir tt. Kiti laik
raščiai kaip tai “Times-Leader”, 
“Evening News”, vakariniai, ir 
“Sunday Independent,” nedėli- 

1 nis, pasirašė sutartį su unija, 
še kiti laikraščiai, tai ne kurie 'pirmiau ne kaip pabaigė strei-

draugės, mes turim daug viso-' netyčia ir aš gavau progą ap- 
kių darbininkiškų organizaci-, lankyti d. M. Balčiūnienę, kuri 
jų. Jūs visi laikysit susirinki- jau ilgokas laikas nesveikuoja, 

serga. Išrodo jau" skaistaus vei
do, drūta. Daktarai jai sakė, kad 
reikės turėti mažytė operacijukė 

dienraštį P° kelių dienų galėsianti 
vykti į namus.

Balčiūnienę veik visados ma- 
tydavom piknikuose ir kituose 
parengimuose darbuojantis.

Linkėtina draugei greito pa
sveikimo.

Visus Mylintis.

mus. Pakelkit šį, taip svarbų, 
J. Karsono klausimą. Ar tai iš 
organizacijų, ar pavieniai, pa- 
aukaukit kiek kas išgalit.

Praneškit per <
“Laisvę,” kaip jūsų kolonijose 
atsiliepia linkui šio hudsonie- 
čių pakelto klausimo.

« J. Grigas.

PITTSBURGH, PA.
SLA 353 kp. nominavo į pild. 

tarybą sekamus asmenis:
Į prez. Bagočių—10 bal.
Į vice-prez. Mažiukną—10 bal.
Į sekrt. J. Miliauską—6 bal.
Į sekrt. Viniką—4 bal.
Iždo globėjais: Jarus ir Mi- 

kužiutė—po 10 bal.
Daktr-Kvotėjas Dr. Stanislo- 

vaitis 10 bal.

Kas Bus Laimėtojais “Laisvės” 
Vajuj?

Šiemet lygiai keliose kolonijo
se Conn, valstijoj “Laisves” va- 
jminkai dirba gražiai, bet ma
ne rūpestis kankina, kuris iš 
dviejų Waterburio vajininkų 
laimes dovaną? L. Žemaitiene 
energingai renka naujus skai
tytojus, P. Bokas bando nepasi
duoti. Abu stovi visados arti vie
nas kito, kaip kada pralenkda
mi vienas kitą. Matyt, kad juo
du moka dirbti ir, be to, išnešiu 
jų sekretus. Jiedu turi sau ir pa- 
gelbininkų.

Būnant juodvieju draugu, te
ko su vienu jų ir man lankytis 
pas žmones nors su gana men
ka pagelba. Besilankydamas po 
žmones, teko patirti, kad laik
raštis “Laisve” už visus labiau-

zacijų pasidarbavimą, jam bu
vo nupirktos medinės kojos, i . t i i -i iivicv uicnuiiiviaivJLiaio lamiao-bet per daugeli metu tos kojos i v. . * .. . , . iqudnoSimn 1 cio, bet jie ją gauna ant standų
O LA OI 11L/OJL vz J U •

Draugas Karsonas yra mū
sų darbininkų klasės draugas, linasi per stubų stubas iki laik- 
Nepaisant visų sunkumų, jis rastis susinaikina. Todėl “Lais- 
priklauso visose darbininkiš
kose organizacijose, jose da
lyvauja ir veikia pagal savo 
išgalės.

Būdamas su medinėm ko
jom, neapleidžia nei vieno su
sirinkimo, ar parengimo. Mes 
jįjį matom visur: piknikuose, 
koncertuose, konferencijose ir 
va, bevažinėjant visur, jis tas 
savo pirmiau įgytas nuo drau
gų medines kojas jau baigia 
nešiot.

Sako, einu ir bijau. Dakta
ras pripažino, kad tos kojos 
buvo padarytos su garantija 
tik ant penkių metų, o aš, sa
ko, baigiu nešiot penkioliktus 
metus. Reiškia, tos kojos visiš
kai susinešiojusios.

Draugai ir draugės! Hudso- 
niečiai pirmutiniai padarė pra
džią; nuo “Laisvės” spaudos 
pikniko paskyrė $50, spalio 16 
d. surengė vakarienę ir šo
kius: pelno liko $128.25. Viso 
pasidarė $178.25. Pradžia ge
ra ir graži, bet kur pabaiga.

Hudsonie čiai, pasikalbėję 
su J. Karsonu, patarė duot už
sakymą ant naujų msedinių ko
jų. Tos kojos kaštuoja nema
žiau $350. Užsakymas duotas, 
kontraktas pasirašyta spalio 
27 d. $100 duota rankpinigių. 
Už šešių savaičių, kojos bus ga
tavos, bet kur pinigai?

Dabar, mieli draugai ir

ve” nėra sunku užrašyti. Aišku, 
reikalauja keletos draugų, .kurie 
turi pasišvęsti keletą sekmadie
nių, kad neskaitančius paraginti 
skaityti.

Draugams, kurie šiame vajuj 
dirba, tenka didelis kreditas, 
taipgi ir tiem, kurie vajininkam 
gelbsti.

M. Balčiūnienė Sveiksta

Naujas Gelžkelis
Pravestas nAujas gelžkelis 

tarpe Neldy ir Džeskasgan, ku
ris turi ;382 kilometrų ilgio (virš 
230 mylių), šis gelžkelis bus da
limi gelžkelio tarpe Karagandos 
ir Balkašo.

Worcester, Mass
Iš Draugės Bondžinskaitės Pra

kalbu, Lapkričio 3 d.
Publikos atsilankė, kaip dar

bo vakarą, nemažai. Worceste- 
riečiai lankosi skaitlingai tik į 
nedėldienių parengimus. Bet šį 
kartą žinota, kad kalbėtoja iš to
limos kelionės, tad žingeidu iš
girsti tą tiesą apie naują gyve
nimą ir kūrybą Sovietų Sąjun
goj. Ištikrųjų, žingeidu buvo 
girdėti drg. Bondžinskaitę kal
bant, kuri, dirbdama drauge su 
Sovietų Sąjungos darbininkais 
ir valstiečiais, pati gyveno tą 
naują gyvenimą, budąvojime 
socializmo. Reikia pasakyti, kad 
dr-gė Bondžinskaitė yra nuošir
di ir gera kalbėtoja; jos kalboj 
nieko nėra dirbtino, viskas iš 
jos darbo ir įspūdžių išplaukia. 
Jos prakalba visiems patiko; 
daugelis išsireiškė, kad galėtų 
ištisas ilgiausias valandas klau
syti ją kalbant.

Pasikalbėjimas įvyko lapkr. 
4 d. Dr-gei Bondzinskaitei pa
darius įžanginę kalbą apie svar
bą Komunistų Partijos, tuoj pa
sipylė eilę klausimų, kurie išsi
vystė į gyvas diskusijas. Vaka
ras labai greit prabėgo. Po šio 
pasikalbėjimo viena draugė ir 
du draugai išpildė aplikacijas į 
Komunistų Partiją. Aukų su
rinkta per abu vakaru Lietuvos 
politiniams kaliniams $15.20. 
Aukojo po $1: J. M. Lukas, P. 
Banionis, M. žukienė; po 50c: 
F. Petkūnas, E. Dovidonienė, 
M. Sukackienė, K. Kibirkštis, J. 
Juodaitis, P.
Dvareckienė, 
Ig. šiupėnas, 
J. J. Bakšys,
tos aukos buvo surinktos smul
kesniais pinikais

Visiem atsilankiusiem į šias 
prakalbas, ir už aukas — šir
dingai ačiū! Bus parama mūsų 
brangiem draugam ir draugėm, 
uždarytiem ir kankinamiem 
Lietuvos fašistų kalėjimuose ir 
jų nuvargusiom, persekioja
mom šeimynom. J. M. L.

Šturmas Šiaurių Poliuj
Sovietų mokslininkų grupė 

praneša iš stoties, kuri buvo 
įsteigta šiaurių Poliuje, kad 
19 d. spalių ten buvo didelė 
audra. Sniegas maišėsi, pūtė ga
lingas vėjas. Už dviejų žingsnių 
nieko nesimatė.

Atidarė Paminklą Leninui
Ostrove, kur Leninas slapstėsi 

nuo Kerenskio šnipų, Sovietų 
liaudis atidarė Leninui pamink
lą. Jis atidarytas minint 20-ties 
metų revoliucijos sukaktį.

Naujas Tiltas
Ant Podkumok upės atidarė 

naują akmeninį tiltą. Jis atida
rytas minint 20-ties metų revo
liucijos pukaktį. Pirmiau čia 
buvo tik medinis tiltas.

Mirė Rašytojas Čapyginas
Sovietų rašytojas Aleksei Pav- 

lovič čapygin mirė 21 d. spalių. 
Jis buvo dailiosios literatūros 
kūrėjas. Jis parašė veikalus 
“žaidžiantieji žmonės”, “Stenka 
Razin” ir k i t us. Ypatingai 
“Stenka Razin” istorinis veika
las didelės svarbos. Maksimas 
Gorkis sakydavo, kad čapyginas 
užsitarnauja atydos. čapyginas 
pergyveno valstiečio ir darbinin
ko gyvenimą. Jo gyvenimo kdias 
panašus M. Gorkio keliui.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Sadauskas, drg. 
drg. Stankūnienė,

M. Mazurkienė, 
P. Butkevičia. Ki-

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir Kiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
/Galima pirkti abi arba bile 

» kurių vienų
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N.

Pasaulyj Didžiausias 
Kontestas Pačiame 

Aukštume

ką “Record” darbininkai.
Kaip “Laisvėje” buvo pažymė

ta apie St. Kupstą, tai kiek man 
žinoma, jisai pirmiau dirbo (o 
gal ir dabar dirba) “Evening- 
News” kaipo reporteris. Taip 
pat buvo Justice of the Pehce, 
vėliau buvo School Director 
tam pačiam Hanover Township, 
o dabar yra visų laikraščių dar
bininkų Gildijos lokalo pirminin
kas. ~

JiešJkos Levanevskio
Sovietų mokslininkai nenus

tojo vilties surasti gyvą lakū
ną Levanevskį ir jo draugus. 
Ant Rudolf salos randasi apie 
10 lėktuvų. Dabar ten nulėkė 
nauja grupė lėktuvų. Tai yra 
keturi dideli keturmotoriniai 
lėktuvai. Jiems vadovauja gar
sūs lakūnai čuknovski ir Ba- 
buškin. Pirmesnė lakūnų grupė 
vadovystėj drg. Vodępijanovo 
grįš į namus, nes jau pusėtinai 
pavargo.

Sovietų mokslininkai daro iš
vadas, kad jeigu Levanevskis 
būtų užsimušęs nelaimėj, tai vi
si jie katastrofos metu būt žu
vę. Bet kadangi, ilgai po to gir
dėjosi radio balsai, kurie rodė, 
kad grupė kur nors yra ant le
do, tai jie yra ir dabar gyvi. Jie 
turėjo apsisaugojimą nuo šalčio 
ir gali pasimedžioti maisto.

Ledlaužiai Veikia
Nors jau prasidėjo šiaurių 

žiema, bet Sovietų ledlaužiai 
veikia šiaurių- Jūroj. Ledlaužiai. 
“Sedov,” “Malygin” ir “Sądko”

Dovanos Skiriame $250,000
Naujas Old Gold Piešinių Kontes

tas yra didžiausias, kaip bent kada 
pirmaiu buvo šioj šalyj. Jis apima 
visą šalį nuo Atlantiko iki Ramiojo 
Vandenyno ir visas Amerikos Jung
tines Valstijas. Jau negali būti abe
jonės tame, kad tai yra didžiausias 
pasaulyj kontestas.

Old Gold vėl skiria 1,000 dovanų, 
kurios sudaro $250,000. Pirmoji do
vana yra $100,000 ir ją seka dar 999 
dovanos, kurios sudaro $150,000 pi
nigais. Nėra kitos tokios progos lai
mėjimui. šis naujas kontestas prasi
dėjo pereitą mėnesį, bet jūs dar tu
rite užtektinai laiko j jį įstoti. Dar 
nėra pervėlu. Stokite šiandieną!

šiame naujame konteste nėra jokio 
keblumo klausimus išrišti. Joki žo
dynai ir enciklopedijos nereikalingos. 
Konteste naudokite paprastą jūsų 
kasdieninę kalbą, žodžius, kuriuos 
gyvenime naudojate, kad suteikus 
atsakymus j klausimus. Tas padąrošį 
kontestą daug lengvesniu už pirmes
ni. .Paprastas mechanikas arba darbi
ninkas gali būti laimėtojum didžiau
sios dovanos, kaip ir kolegijos pro
fesorius.

Nueikite pas jūsų artimiausį ciga- 
retų pardavinėtoją ir paprašykite 
oficiali Old Gold Piešinių Buletiną su 
pilniausiais nurodymais kontesto rei
kale. Atydžiai sekite tuos nurodymus. 
Jeigu jūsų cigaretų pardavėjas nega-

grumiasi su ledais Kotelnyj salos 
srityj vesdami paskui save ilgą 
laivų virtinę.

Vaikai Sugavo Šnipus
Ant Lenkijos sienos mergaite 

Kate Molotok, 10 metų amžiaus, 
pastebėjo jai nepažįstamą žmo
gų. Ji apie tai papasakojo vaiki
nui Karpinskiui, kuris pranešė 
pasienio sargams. Sargai sugavo 
lenkų šnipą.

Kiek vėliau, berniukas Vova 
Lovket, 6-ių metų amžiaus, pra
nešė motinai, kad jis matė kokį 
tai nepažįstamą žmogų šliau
žiant ppe gelžkelio linijos. Mo
tina apie tai pranešė gelžkelio 
darbininkui Danilavičiui, kuris 
nuvykęs į nurodytą vietą sugavo 
užsienio šnipą.

Elektrifikacija Gelžkelių
Uralo srityj jau elektrifi

kuota 491 kilometrai gelžke- 
lių. Šiemet e 1 e k t r i f ikuotas 
gelžkelis tarpe Sverdlovsk©-— ~ ___ ,___________
Goroblagodsko, kuris turi 200 ifsuteikti* Buietiną, tai siųskite savo 
kilometrų ilgio. reikalavimą į šį dienraštį.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave.; arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS:
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VARPO KEPTUVENaujienos iš Lietuvos

Rūgšti rugini, sat'd! rugine, Clęlų kviečių, čielų rugių, sen-

Nominuokite Šiuos SLA Narius į Pildomąją Tarybą »

sporto Draugas. Varpas Bakery,

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

ba-

Sov. Sąjungos Žinios
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Kula-

Apskričio

labiau da-

“Litke” 
Prise in a

tą jis suvedė į patį lošimą, o ne 
į bendrą sporto stovį. Būtent fa-

negali 
laukti

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

“Ermak” 
užlajoj 

Kuznec 
ir

Jie 
23,-

“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

pa- 
V-tis.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

dabar 
laivus 

Lesov” 
Argun”.

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

36-42 Stagg Street. Brooklyn, N. Y

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

ir taip gi reikalauti, kad jų spor-1 
to organizacijos būtų lygihi

Laivyno Pratimai .

Juodųjų Jūrų Raudonasis Ka
ro Laivynas turi pratimus. Pra
timus daro šarvuočiai,"kruzeriai,

PRANEŠIMAI E KITUR
SHENANDOAH, PA.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 1 
susirinkimas įvyks penktadienį, 19-tą 
d. lapkričio (Nov.), 7 vai. vak. Na- 
jaus Svet. Visos narės ateikit į su- 
sirinkimą ir atsiveskite savo drau
ges, kurios dar nepriguli prie kliubo.
— Seki’. (271-273)

naisvi

I

I

JI

Puslapis Penktas

(Nuo mūsų specialio koresp.)

Keturios raidės K.S.D.K. 
visiems Kauno gyventojams 
labai gerai pažįstamos. Tai 
įstaiga, į kurią niekas savo 
noru neateina. Čia veste at- 

’ veda. Ir atveda labai daug.
Vien administratyviu būdu 
nubaustų per metus pereina 

* daugiau tūkstančio žmonių.
O kur gi nubaustieji ir tar
domieji? Apie šią įstaigą 
Lietuvoj ir kalbėt ir rašyt 
yra uždrausta. Apie ją nė 
pusės žodžio neužsiminė ir 
Ameriką šią vasarą lankę 
tariamo seimo nariai. Ta
čiau ten pūsta didelė dalis 

4 Lietuvos ir kiekvienam 
trokštančiam Lietuvai lai
mės ji turi rūpėti.

Politinių kalinių

Kauno kalėjimo namai la
bai seni ir gyventi beveik 
nebetinka. Visose kamerose 
grindys išpuvę, skylėtos, kai 
kur jos užklijuotos moliu 
arba plytomis, bet dažniau
sia visai nelopytos, pilnos 
šiukšlių ir purvo. Plaunant 
grindis vanduo teka per lu
bas. iš viršutinių aukštų į 
apatinius. Todėl grindis 
plauti uždrausta. Jas tik tu
ri kaliniai iššluostyti šla
piais skudurais. Daugelyj 
kamerų nuo lubų krinta tin
kas. 48 kameroj krisdamas 
tinkas naktį sužeidė bemie
gantį kalinį Mačiulaitį, nu
teistą 7 metus kalėti už val
stiečių kurstymą streikuoti.

Kamerose žiemą ir dabar 
rudenį labai šalta. Kaliniai

dabar visada vilki, ką tik turi. O 
Kauno kalėjime yra per vilkėti galima tik tuo, ką 
300. Tai daugiausia komu- valdžia duoda. Savų drabu- 
nistai ir valstiečių judėjimo• žiu neįleidžia. O forte da- 

’ dalyviai. Jiems režimas : bar nepaprastai drėgna, 
taikomas toks pat kaip kri- ■ Sienomis bėga vanduo ir 
minaliniams, tačiau krimi- kiekvieną rytą jį reikia vie- 
naliniams lengviau, nes jie drais semti, 
kiekvienas sau gyvena ir 
dėl to jų administracija ne
persekioja. Politinių gi ne
gali pakęst del jų organi
zuotumo ir pastangų gyven
ti kolektyviai. 9-to forto 

* kaliniai buvo beveik apskri
tus metus nubausti karce
rio padėtim dėl to, kad pas 
juos rado popieros ir knygų. 
Fašizmas negali pakęst, kad 
jo priešai ir nelaisvėj būda- 

' mi mokytųsi. Jokių kny
gų iš laisvės jiems neįleid
žia. Aplankyt leidžia tik 
artimiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems pasi
matymų neduoda.

Kaliniai per dienų dienas 
verčiami kameroj sėdėti ir 
nieko neveikti. Priverstinas

* tinginiavimas labai ardo ka
linių sveikatą. Anksčiau ka
liniai iš nuobodumo ką nors 
dirbdavo kamerose, droži
nėdavo, megzdavo, lipdyda
vo, dabar tai uždraudė, nes, 
girdi, kaliniai savo išdirbi
niais mainikauja.

Šią vasarą kai kurie Kau-' 
no politiniai kaliniai, baigią 
atlikti savo bausmę, buvo 
išvežti į Pravieniškių dur
pyną. Vežami buvo per 
prievartą, nes dėl nepapras
tai sunkių sąlygų ten niekas 
savo noru nevažiuodavo. 
Dažnai pasitaikydavo, kad 
daug metų iškalėjęs kalinys

* stumdamas prieš save pilną 
durpių prikrautą vežimėlį 
parkrisdavo iš nuovargio ir 
nebeatsikeldavo. K a 1 i n iai 
tarp savęs juodkamiesi tokį 
atsitikimą sutikdami saky
davo: “Tą jau Marija pri
trenkė,” o administracija 
palaikydavo simuliantu ir 
pasiūlydavo karcerio. Dir
bant ir ypač po darbo nepa
prastai norėdavosi valgyt. 
Nes dirbantis kalinys gau
na daugiau valgyt už nedir
bantį tik 20 gramų lašinių

4 ir 400 gramų duonos. O vi
sa kita tas pats: rytą puo- 

‘ dūkas kavos su juoda duo
na, pietums litras sriubos ir 
vakarienei ’ litras skystų 
kruopų. Prie tokio maisto 
durpyne dirbti buvo nepa
prastai sunku.

Dabar ruduo ir kalinius 
iš laukų suvežą į kameras, 
tad kamerose susikimšimas 
nepaprastai didelis. Kamba
ryj 7x6 mtr. laikoma 25-30 
žmonių. Taip kad ne apsi- 

5 * sukti nėra kur. Pasivaikš
čiot išleidžia į kiemą tik 30 
minučių. Vaikščiot reikia 
pagal komandą ir pagal ko
mandą gimnastikuotis. Bet 
tai ne gimnastika, o stačiai 
pasityčiojimas, nes prižiū
rėtojai komanduoja su sau 
patinkamais kaliniais ir jei 
kalinys ne ton pusėn pasi
suka arba apsirinka, jį iš- 

. Y juokia, iškolioja.

j Dar viena naujienybė yra 
I ta, kad dabar iš kiekvieno 
kalinio už išbūtą kalėjime 
parą valdžia reikalaus mo
kėti po 3 litus, nors kalinys 
kalėjime dirbtų ir uždirbtų 
daug daugiau negu jo išlai
kymas kaštuoja. Ir pinigus, 
kuriuos kaliniai su savim 
atsinešė arba giminės pri
siuntė dabar konfiskuoja. 
Kaliniui leidžia turėti ne 
daugiau, kaip 30 litų. Kas 
turėjo daugiau, kaip 30 litų 
—visų konfiskavo, atėmė. 
Dabar iš kalėjimo išėju
siam kaliniui dar sunkiau 
bus gyventi. Iš jo uždarbio 
policija išlaikys pinigus už 
kalėjime išbūtą laiką. Jei 
kalinys turi kokį nors turtą 
—ji parduos iš varžytinių.

Politiniai kaliniai labai 
dėkingi yra demokratiška- 
jai Lietuvos visuomenei, ku
ri pasirašė ir pasirašo po 
amnestijos įstatymo projek
tu. Jie laukia, kada bus 
surinktas reikiamas skai
čius parašų ir projektas bus 
įteiktas seimui. Jie dėkingi 
taip pat ir Amerikos lietu
viams, kurie juos remia per 
Raudonąją Pagelbą ir kitas 
darbininkiškas organizaci
jas. ’

Lietuvos Demokratiškoji Visuomenė 
Turi Susirūpinti Sportu

Lietuvių sportininkų laimėji
mas Latvijoj per surengtas pa
saulines krepšio rungtynes Lie- 
tuvos visuomenės buvo su 
džiaugsmu sutiktas. Vienok tai 
buvo laimėjimas, kuris dar ne
rodė Lietuvos sporto aukšto iš
sivystymo, nes, viena, lietuvių, 
sportininkų eilėse buvo ir Ame
rikos lietuvių, o kita iš vienkar
tinio laimėjimo dar iš viso nega
lima spręsti apie sporto stovį. Ir 
iš tiesų, Pabaltos valstybių fut
bolo rungtynės parodė, kad mū
sų sportas dar labai žemai sto
vi. Skandališkas futbolininkų vįsost SpO1-to 
pralaimėjimas užtat sukėlė di- j 
džiausią visuomenės pasipikti
nimą, kuri pradėjo j ieškoti šito 
pralaimėjimo priežasčių. Ir tas 
priežastis demokratiškoji visuo
menė rado—tai sporto sufašiza- 
vimas. Dargi fašistinis Aidas 
dasikalbėjo iki to, kad “prie
žastys glūdi ne fiziniame pasi
ruošime, bet psichologiniame,

ti Makabi atstovui, nors žydas ne 
mažiau šovinistinės Latvijos 
komandoj dalyvavo. Tai tik keli 
pavyzdžiai, rodą fašistinių emi
sarų politiką sporto srityj. Be 
to, fašistai neduoda lėšų kitų pa
kraipų sporto organizacijoms, o 
fabrikų sporto komandas jie rū
pinasi laikyti užkaboryje.

Demokratiškoji visuomenė tu
ri susirūpinti sporto reikalais. 
Ji tik viena galės įlieti į sporto 
judėjimą tas jėgas ir tą dvasią, 
kas aprūpins Lietuvos sporto 

| klestėjimą. Reikia reikalauti, 
i organizacijos 

būtų priimtos į sporto rūmų na
rius, paliekant joms teisę auto
nomiškai tvarkytis. Reikia rei
kalauti, kad joms būtų teikia
mos lėšos lygiai kaip ir kitoms 
organizacijoms. Reikia kovoti už 
viso sporto judėjimo demokra
tinį tvarkymąsi, išginant fašis
tinių emisarų sauvalę. Darbi-;

1 ninkai turi visomis jėgomis stip- 
vienok šitą psichologinį momen- į rįn|-į Savas sporto organizacijas

(Pažangiųjų SLA Narių “Sleitas”)
Prezidentu—F. J. Bagočių, So. Boston, Mass.
Vice-prezid.—K. J. Mažiukną, Pittsburgh, Pa.
Sekretorium—J. Miliauską, 286 kuopos narį, McKees 

Rocks, Pa.
Iždininku—K. Gugj, Chicago, Ill.
Iždo globėju—J. Martin (Marcinkevičių), 212 kuopos 

narį, Kenosha, Wis.
Iždo gtobėju—E. Mikužiūtę, Chicago, Ill.
Daktaru kvotėju—J. S. Staneslow, Waterbury, Conn.
Mes kviečiame SLA narių komitetus, taipgi atskirus 

narius rašyti mums žinių rinkimų reikalais šiuo antrašu:
P. O. Station A, Box 105, 

Brooklyn, N. Y.
S. L. A. Narių Komitetas.

‘ Rusanovo” Žygis J
Sovietų ledlaužis “Rusanov” 

spalių 21 dieną priplaukė Rudolf 
salos kraštus. Jis atvežė kelis 
lengvus jgktuvus ir daug kuro, 
maisto ir kitų reikmenų lakūnų 
ekspedicijai, kuri jieško Leva- 
nevskio ir jo draugų.

Didžiausia Demokratija
Apie du mėnesiai laiko pirm 

Sovietų Aukščiausios , Tarybos 
rinkimų prasidėjo masiniai no- 
minavimai kandidatų. Darbinin
kai, kolchozninkai, kareiviai — 
visi Sovietų šalies piliečiai laiko 
susirinkimus ir nominuoja kan-’ 
didatus. Tie susirinkimai apra
šomi spaudoj. Telpa ir rezoliuci
jos. Tankiai “Pravdoj” bent ke
turis puslapius užima šie apra
šymai ir susirinkimų paveikslai, 
štai kaip visi piliečiai dalyvauja 
savo tvarkytojų nominacijose ir 
rinkimuose.

100,000 Kilovatų Turbina
Leningrade, Stalino vardo fa

brike, minint 20-ties metų revo
liucijos sukaktį, buvo baigta sta
tyti pirmoji Sovietų Sąjungoj 
100,000 kilovatų jėgos elektrai 
gaminti turbina. Tai milžiniškas 
Sovietų technikos atsiekimas.

' Kolchozninkai Pardavė 
Daug Grūdų

Iki 25 d. spalių, Sovietų Są
jungos valdžia supirko iš kol- 
chozninkų 162,000,000 pūdų grū
dų. Tai ant 30 milionų pūdų 
daugiau, kaip pereitais metais 
tuom laiku.

Kolchozninkai per tą laiką 
pirko virš miliardo rublių ver
tės įvairių sau reikmenų, 
vien automobilių pasipirko 
800.

naikintojai, submarinai, kate
riai, jūriniai lėktuvai ir kitokį 
karo laivai ir jų pagelbinės jė
gos.

Atidarė Gorkio Muzėjų

Maskvoje, Vorovskio g-vė No. 
25, su 1 d. lapkričio, atidarytas 
Maksimo Gorkio muzėjus. Jau 
jį atidarant buvo virš 3,000 Gor
kio rankraščių, žurnalų, knygų 
ir kitų kūrinių.

Maskvos-Volgos Kanalas

Gražus oras leidžia Maskvos- 
Volgos Kanalui veikti dar ilgiau. 
Pirma buvo manyta jis uždaryti 
su 1 d. lapkričio, dabar pratęsta 
iki 10 dienos, žiemos metu ka
nalas bus uždarytas ir jo laivai 
taisomi.

dvašia, nuo jaf ū 1 traktuojamos su kitomis organi- ruginė, sat'd! ruginė, Clęlų kviečių, čielų rugių, sen-
nrdnimniimn nrip zacijomis ir su tomis pat privile- Į vįgiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
picllcLimCJiniO J)1 IQ- (riiAYYiiQ Tilr IrnHn linnHi^i i i* • • i i i — • • • • i • i • •i gijomis. iik Kana visa liautus kepama rohai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 

11 y intnvnJ SUS*rūpins sport° vystymu’ Lie-, kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Caket
Kiester sietuvos; tuva nebežinos daugiau tokių Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 

rasistai paveite jj aVanHnliškii D.l m A "Iii TT1 11 . Icolcl TY All Diac Dnntv», A Tit 13z*illa

sportą,—štai tikriausia, mūsų 
sportininkų 
žastis.

Ar gali 
sportas, jei 
savo vienu iš daugelio kromelių. 
Sporto rūmuose viešpatauja fa
šistiniai emisarai, kurie varžo 
tikrus sportinius talentus, jei jie 
nepriklauso tautininkų liogeriui, 
ir kelia aukštyn tuos, kurie yra 
jų liogerįo žmonės. Prisiminkim 
tik Smetonos vaikėzą, kurį gar
binu teniso meisteriu, nors jis 
buvo toks .talentingas teniso 
meisteris, kaip dabar jis yra ta
lentingas docentas. Fašistų val
džia nepriima į sporto rūmų na
rius, arba bent gerai valo, de
mokratiškąjį elementą — vadi
nasi daigumą žmonių. Metalo 
fabriko futbolo komandai, pa
vyzdžiui, neleido dalyvauti rung
tynėse d^lto, kad ji ne sporto rū
mų narys. O ši komanda, sako
ma, yra stipriausia komanda 
Kaune. Dargi rinktinę futbolo 
komandą jie taip valė, kad, pa
vyzdžiui, nebuvo leista dalyvau-

Sovictų Sąjungos Mokslo Aka
demijos’1 nariai reikalauja at
imti jam korespondento teises 
ir prašalina iš savo eilių tar
po.

Laivai Žiemavos Leduose

Vilsickio perlajoj žiemavos 
laivai “Mossoviet”, “Pravda”, 
“Uricki”, “Krestijanin” ir 
“Molokov” su 106 žmonėmis, 
žiema stipri ir ledai ant tiek 
apsupo laivus, kad ledlaužiai 
“Ermak” ir 
juos išvesti, 
pavasario.

Ledlaužis 
veda Enisėjo 
“Maikop”, “ 
“Kolchoznik”

skandališkų pralaimėjimų, kokį Doughnuts, Pieo, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls, 
mes turėjom futbolo rungtynių 
metu.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia maskaradų 

lių, šeštadienį, lapkričio (Nov.) 20 d., 
Welcome Hall, Winanc Ave. ir 16th 
St. kampo. Pradžia 8 vai. vak. Apsi- 
maskavusiems bus duodamos dova
nos. Gerbiama Lindeno,. Elizabetho 
ir Hillsides publika! Malonėkite visi 
skaitlingai dalyvauti šiame maska
radų parengime, nes užtikrinam vi
siems “good time.” šokiams grieš A. 
Gorskio muzika. Įžanga 25c — Kom.

(271-273)

LAWRENCE, MASS.
Sekmadienį, lapkr. 21 d. įvyks mil

žiniškas koncertas, 2-rą vai. po pie
tų, Liet. Ūkčsų Kliubo Svet., 41 Ber
keley St. Įžanga suaugusiems 35c, 
vaikams 10c. Programoj dalyvaus Ig. 
Kubiliūnas ir Ona Baltrušaitė, radio 
artistai. Liaudies Choras po vado
vyste Ig. Arbačiaus, seserys Kaske- 
vičiūtes, seserys Ulozas rusiškos šo
kikes, W. Aluck, baritonas, Olga 
Wiečkaitė, pianiste. Taipgi bus ir 
kitų gerų dainininkų. Kviečiame Law
rence ir apylinkės publiką dalyvauti 
ir išgirsti tokį puikų koncertą, kuris 
pirmą kartą įvyksta Lawrence. — 
S. P. (271-273)

HAMTRAMCK, MICH.
Pirmą kartą istorijoj šiame mies

te bus sulošta veikalas “Žemes Ro
jus,” 3-jų veiksmų komedija. Įvyks 
sekmadienį, 21 d. lapkričio, Tarp. ! 
Darb. Name, 3014 Yemans. Durys

’ bus atdaros 4:30 vai. po pietų, loši- 
' mas prasidės punktuališkai 5:30 v. 

______ _______ _ _  .. ____  . - 1 
stiprius ledus ir veda laivus I 35c, prie durų 45c. Vien tik šokiams

Gelbėja Norvegų Laivą

Mazenio užlajoj užėjo ant sek- į Ledlaužis “Krasinas” įveikė v. Muzika 9 v. v. Įžanga iš anksto 
1 urnos Norvegijos garlaivis 
“Christiana.” Jis plauke iš Ar
changelsko su medžiais. Laivo 
sugadintas dugnas. Jūreiviai ap
leido laivą, tik kapitonas su ke
liais mechanikais ant jo pasiliko, 
kad ąenustojus prie laivo teisių. 
Pribuvę Sovietų laivų gelbėjimo 
darbininkai tuojaus stojo dar
ban, kad jį išgelbėjus.

Naujas Sovietų Judis

Sovietų judžių gamintojai pa
darė naują judį “Už Sovietų Tė
vynę.” Jis vaizduoja kovas prieš 
baltus finus 1921 metais, kurie 
vakarų imperialistų remiami da
rė puolimus ant Karelijos. 
“Pravda” rašo, kad šis judis yra 
lygus “čapajevui.”

Atims Teises Gamovui
G. A. Gamov dalyvavo. Brus- 

selyj, 1933 metais, kaipo So
vietų Mokslo Akademijos ko
respondentas. Po to jis pasili
ko užsienyj ir* į reikalavimus 
gTįžti atgal į savo šalį vis at
sakinėjo prašymais leisti jam 
ilgiau pabūti užsienyj. Dabarkoti Levanevskio ir jo draugų.

“Stalin”, “Rabočyj”, “Ilmen” 
ir “Dikson” prie Vstrečnyj sa
los. “Krasinas’, palydėjęs tuos 
laivus, plauks prie ledlaužių 
“Sadko”,, “Sedov” ir “Maly
gin”, kurie įšalo į ledą.

13,500 Kilometrų Kelionė

Spalių 30 dieną į Maskvą 
pribuvo greitas laivelis (kate- 
ras), kuris atliko 13,500 kilo
metrų (8,450 mylių). Keliavo 
šeši komjaunuoliai
kov, škarentov, Fedotov, Jųš- 
kov, Poliakov ir Danilin, kurie 
dalyvavo budavojime Mask- 

i vos-Volgos Kanalo. Jie plau
kiojo Baltose, Juodose, Kas
pijos, Azovo ir Baltijos jū
rose, plaukė per 7 ežerus ir 16 
upių.

Naktis Šiaurėje

Spalių pabaigoje čuknovs- 
kio lėktuvai buvo ant Grili sa
los, kuri yra dalimi Frantz Jo
sef salų. Jie praneša, kad jau 
baigėsi rudens prietamsiai ir 
prasidėjo tikra šiaurių naktis. 
Ši grupė lakūnų skrenda jieš-

25c. Tikietus galima gauti pas west- 
sidiečius ir pas eastsidiečius. Todėl 
prašome visų nepraleisti progos ne
matę šį puikų veikalą. (271-273)

NEW BRITAIN, CONN.
New Britaino Ispanijos Draugų 

Ginti Demokratiją Kofnitetas rengia 
šokius šeštadienį, lapkr. 20 d. 8 vai. 
vak. Lietuvių Svetainėj, 354 Park St. 
Šokiai bus įvairesni už buvusius, nes 
mažai kam matyta . Ispaniška pro
grama bus išpildyta, kaip ispaniški 
šokiai, maršai, dainos ir muzika.

Kviečiami lietuviai dalyvauti 
rengime. Įžanga 35c.

(271-273)
v

Paraginimas ALDLD III 
Kuopų Nariam

Abelnai žmones kur kas 
bar su ALDLD, su darbininkišku ju
dėjimu, tai tą patyrėme per viso
kias pramogas, per vajų. Per ALDLD , 
kuopas daug teikta paramos ir Is
panijos našlaičiam, paskleista aps
čiai literatūros ir tt. Busimoj konfe
rencijoj bus pilni pranešimai atsiek
tų darbų ir nutarimai ateičiai.

Todėl, raginami ne vien delegatai 
susirinkti į ALDLD III Apskr. kon- > 
ferenciją, bet ir šiaip turintieji liud- 
so laiko nariai, kad pribūtumėte, su 
patariamu balsu. Konf. įvyks sekma
dienį, ląpkr. 21 d., 10 vai. ryte Lie
tuvių Svetainėj, 243 Front St., New 
Haven, Conn. -A Apskr. Konf.

(271-273)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y<
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Valgykite Medų

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Odos-Kraujo-Nervij Chroniškų 
Ligy Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmės
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

_____ _____ _ VYS, HEMORROIDAI ar k:tos MėšLAŽARNĖS 
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir įūsų liga bus jums išaiškinta.įūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq-ir Irving PL New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M,
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Puslapis Šeštas Trečiadienis, Lapk. 17, 1937

New Yorko Apielinkes Žinios
Dainininkė Konstancija 

Menkeliūniūte
Kelios dienos atgal man teko 

pasikalbėti su dainininke Kons
tancija Menkeliūniūte. Užklau
siau jos ar ji mano išvažiuot 
Italijon ant trumpo laiko, ar vi
sai apsigyventi. Ji atsakė: “Lap
kričio 29-tą dieną apleidžiu Am
eriką ir apsigyvensiu Italijoj. 
Nemanau daugiau grįžti į Ame
riką gyventi, gal kartais apsi
lankysiu tiktai kaipo viešnia. 
Prie progos aplankysiu Lietuvą 
ir Sovietų Sąjungą. Toliau dai
nininkė sakė, kad yra susiraši- 
nėjusi su A. Gurone, vedėju Im- 
presarijos Operos Milan’e, ir pa
darius sutartį dalyvauti operose. 
Ji prie jo yra dainavusi keturio
se operose, kuomet mokinosi Ita
lijoj.

Pereitą sezoną, čia pat Ame
rikoj, Menkeliūniūte dainavo 
operose “Rigoletto” ir “Giocon- 
da” po vadovybe Senor Salmag- 
gi, kuris tankiai perstato ope
ras New Yorko Hippodrome te
atre. Jis yra daug aprašęs apie 
ją amerikoniškuose laikraščiuo
se, kad ji turi nepaprastą Mezzo 
Soprano balsą. Ir dabar, nese
nai telefonavo jai, kad apsiimtų 
dainuoti po kontraktu kitose 
operose, kurias statys scenon at
einantį sezoną. Jinai turėjo at
sakyt tą kontraktą todėh kad ap
leidžia Ameriką. Bet vistiek, 
Menkeliūniūte pareiškė, kad 
prieš išvažiavimą jai teks dar 
kartą dainuoti Magdalenos ro
lėje operoj “Rigoletto”—data 
bus paskelbta vėliau.

Menkeliūniūte per daugel me
tų dainavo darbininkiškom or
ganizacijom daugelyje miestų. 
Už tai lietuviai darbininkai ją 
gerbia.

Amerikoj ji mokinosi prie ge
rų mokytojų, taip pat Milane 
mokinosi aukštos muzikos, iš
moko devynias operas ir jos mo
kytojai, prie kurių ji lavinosi, 
sako, kad ji yra pasiekus aukštą 
laipsnį muzikoj. Pastaruoju lai-1 
ku ji dainavo amerikoniškose 
cafe’jose.

Menkeliūniūtės pagerbimui ir 
atsisveikinimui yra ruošiamas 
vakaras jos draugų, Lietuvių 
Radio Valandos vedėjų. Įvyks 
19-tą lapkričio, penktadienio va
kare, Am. Liet. Piliečių Kliube, 
280 Union Avė. Programoj da
lyvaus žymūs dainininkai nuo 
įvairių tautų, taip pat ir nuo lie
tuvių dainuos pagarsėję daini
ninkai. »Įžanga nedidelė, tiktai 
50 centų. Po programos bus šo
kiai prie geros orkestros.

Dalyvaukime visi atsisveikinti 
su mūsų mylima dainininke 
Konstancija!

Velinam jai daug pasisekimo 
ir laimės jos naujoj gyvenimo 
vietoj ir kad ji niekad nepa
mirštų savo draugų Amerikoje.

Prasidėjo Bedarbių Cenzas
Federalė valdžia, su koopera

cija miestų administracijų, iš
siuntinėjo gyventojams specia- 
les blankas, kurias kiekvienas 
bedarbis ar dalį laiko dirbąs as
muo prašoma išpildyt ir sugrą
žint ne vėliau 20-tos šio mėnesio.

Valdžia sako, kad blankose 
paduoti atsakymai nebus naudo
jami jokiam kitam tikslui, kaip 
tik apskaičiavimui, kiek bedar- 

i ir ne pilnai dirbančių, kas 
reikalinga norint organizuotai 
vest šelpimo reikalus.

Jei kas nedirbate ir negavote 
tokių blankų, reikalaukite jų ar- 

? Ūmiausiame pašte.
Bedarbių cenzo vedime veik

liai dalyvauja bedarbių organi
zacija—Workers Alliance. Jos 
nariai eina po stubas ir padeda 
bedarbiams išpildyti blankas, 
kurie to pageidauja, taipgi ragi-
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“Laisves” Koncerte Išnešta Protestas 
Prieš Persekiojimą Vilniečiu

“Laisvės” koncertai, apart sekiojimą pavienių, atskirų 
suteikimo puikios meno pro- (veikėjų.
gramos, kas metai pasižymi | Reikšdami savo nuoširdžią 
kokiu nors svarbiu visuome-į užuojautą mūsų okupuotosios 
nišku darbu. Taip buvo ir šie- Lietuvos broliams, mes po- 
metiniame “Laisvės” koncerte., draug raginame juos veikti iš- 
Jame išnešta protestas prieš 
Lenkijos reakcinės valdžios 
persekiojimą Vilniaus krašto

vien su visais Lenkijos demo
kratiniais sluogsniais ir kovoti 
už įsteigimą demokratijos, ga-

lietuvių. Kitu didžiuoju žygiu 
buvo gausus parėmimas lietu
vių jaunuolių žurnalo “The 
Voice.”

Pertraukoje, vakaro pirmi
ninkas A. Bimba pakvietė 
“Laisvės” redaktorių R. Miza- 
rą tarti keletą žodžių dienraš
čio “Laisvės” reikalais. Trum
poje, ryškioje kalboje d. Miza- 
ra nurodė, kaip lietuvių liau
dies dienraštis “Laisvė” yra 
tos liaudies švietėju ir vadu, 
kaip jis atsiliepia kiekvienu tą 
liaudį liečiančiu klausimu ir 
šaukia lietuvius į veikimą, pa
gerinimui savo būvio čionai ir 
pagelbai savo brolių užrube- 
žyje. Jis ypatingai stipriai pa- 
briežė reikalą paremt brolius 
vilniečius.

Sekanti trumpa rezoliucija 
buvo priimta “Laisvės” meti
niam koncerte pereitą sekma
dienį : v
REZOLIUCIJA VILNIJOS 
LIETUVIŲ PERSEKIOJIMO 

KLAUSIMU
Mes, Brooklyno lietuviai, 

skaičiuje 16-kos šimtų, susirin
kę įJietuvių liaudies dienraš
čio “Laisvės” metinį koncertą, 
lapkričio 14 d., 1937, Labor 
Lyceum svetainėje, ir susipa
žinę su padėtimi okupuoto] 
Lietuvoj, reiškiame griežtą 
protestą prieš Lenkijos ponų 
puolimą okupuotosios Lietuvos 
lietuvių,—uždarymą jų moky
klų, smaugimą spaudos ir per-

rantuojančios laisvę tautinėms 
mažumoms ir visiems darbo 
žmonėms.

KALBA DRG. PRŪSEIKA
Pakviečiamas svečias iš Chi- 

cagos, draugas Leonas Prūseika 
tarti keletą žodžių. Tolimasis 
svečias — veikėjas, vadas—pa
sitikta entuziastiškiausia ovaci
ja. Jisai pasveikino laisviečius ir 
visus “Laisvės” rėmėjus varde 
lietuvių liaudies d i e n r aščio 
“Vilnies” Chicagoje ir visų vil
niečių, taipgi perdavė sveikini
mą nuo darbininkų kovingojo 

,vado Tom Mooney, kurį jis ap
lankė San Quentin kalėjime lai- 
jke savo maršruto Pacifiko pa- 
jkraštyje pora savaičių atgal.
Kalbėjo trumpai, kadangi jam 
surengta prakalbos 16-tos lap
kričio vakarį, Piliečių Kliube.

Pirmininkui atsišaukus pa
minėti šį koncertą parama lie
tuviu jaun. angliškam žurna
lui “The Voice,” surinkta $93.96. 
Tai tikrai minėtina parama. 
Rėmėjų vardus skelbs “Laisvė
je” vėliau. Pertraukoje ir po 
programos taipgi rinkta pre
numeratos, kurių skaičiaus ne
teko patirt.

Parduota keletą desėtkų jubi- 
lėjinės laidos žurnalo Soviet 
Russia Today, taipgi platinta 
“Virėja” ir kita literatūra.

Rep.

Iš ALDLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Iš “Išdykusi Pati” Aktorių 
Susirinkimo

Vakariene Bus Gera
Lapkričio 10 d. atsibuvo A 

LDLD 55 kuopos susirinkimas. 
Kadangi kuopa nariais ne
skaitlinga, tai ir veikimus silp
nai eina. Dabartiniu laiku na
riai darbuojasi, kad išparda- 
vus kuodaugiausiai vakarie
nės tikietų. Na, ir jeigu vaka
rienė gerai pavyks, tai gal at
siras pas narius daugiau ūpo 
ir plačiau darbuotis.

Vakarienė bus ir su koncer
tine programa, šokiamfc gros 
J. Kazakevičiaus Orkestrą.

bus šeštadienį, lap- 
d.. šapalo-Vaiginio 
147 Thames St.
7:30 vai. vak. Va- 
tikietas — vienas

Vakarienė 
kričio 20 
Svetainėj,

Pradžia 
karienės
doleris, už jį bus valgyt ir 
gert. Tikietų galima gaut pas 
narius ir “Laisvės” raštinėj.

Korespondentas.

Praėjusioj nedėlioj “Laisvės” 
Svetainėj, komedijos “Išdykus 
Pati” aktoriai turėjo savo su
sirink i m'ą. Jame daugiausia 
kalbėta, kaip išpildyt minėtos 
komedijos maršrutas. Aktoriai 
visi išsireiškė, kad reikia veikt, 
lošt su energija, su ūpu ir 
linksmint. juokint kolonijų 
žmones. Ir taipgi uždirbt ren- 
giančiom draugijom po keletą 
desėtkų dolerių.

Brooklyne gi komedijos loši
mas pavyko gerai iš visų at
žvilgių. Taigi, manoma, kad ir 
kitose kolonijose tain pavykys.

Maršrutą gi minėtos kome
dijos aktoriai pradės su Great 
Necky. Ir, ot, jau ateinančioj 
nedėlioi. 21-mą lapkričio, Kas- 
močiu Svetainėj, 91 Steami- 
boat Road,,Great Neck, N. Y., 
bus lošiama ta juokingoji ko
medija “Išdykusi Pati.”

Taigi, greatneckiečiai
apylinkės lietuviai nepamirškit 
ją pamatyti.

Lošimas prasidės 6 vai. va-
Komikas.

Ar Ištiesę Visi Lenkai 
Yra “Gyvatės”?

Pereito šeštadienio vakarą 
man teko dalyvaut fašistinės 
“Vienybės” garsintame “lietuvių 
patrijotų” protestui prieš “žiau
rumus Vilniuje” susirinkime, 
kuris įvyko Alliance Salėje. Ten 
kalbėjo keletas kabėtojų, tame 
skaičiuje p. S. Vitaitis. Kadangi 
jis nėra naujokas kabėto j as, bet 
pripažintas “patrijotų” vadas, 
tad man atrodė svarbiausia jo 
kalbos išvada. O ji štai kokia:
Vitaitis, suminėjęs keletą pa

vyzdžių, kaip jis sakė, “lenkų 
žiaurumų” Vilniaus krašte prieš 
lietuvius ir jų įstaigas, kaipo iš
eitį iš to pasiūlė reikalauti, kad 
“Lietuvos valdžia prispaustų 
lenkų gyvatę Lietuvoje,” imtų 
uždarinėt lenkiškus laikraščius 
ir įstaigas.

Į ką tai panašu? Neva pro
testuoja prieš žiaurumus, o tik
renybėje juos kursto prieš len
kus, kaipo tautą.

Pirmas dalykas: ne lenkų 
liaudis persekioja lietuvius Vil
niaus krašte, bet Lenkijos reak
cinė valdžia, kuri taip pat en
gia ir pačią Lenkijos liaudį, ta
čiau kalbėtojas to neatžymėjo. 
Antras dalykas: Vidutinis Lie
tuvoje gyvenantis lenkas ir abel- 
nai lenkai darbo žmonės nieku 
neatsakomingi už Lenkijos val
džios darbus, taip kaip neatsa
komingi Vilniaus ir pačios Lie
tuvos lietuviai darbo žmonės už 
Smetonos valdžios darbus.

Rodos, kiekvienas suaugęs 
žmogus žino, kad įvairių tautų, 
tame skaičiuje ir lenkų, liaudis 
yra teisinga, nors tautoje taip 
pat yra ir saujelė išgamų, kurie 
ne tik skriaudžia šalies ribose 
esančias tautines mažumas ir 
tuomi daro gėdą savo šaliai, bet 
taip pat engia ir net išdavinė- 
ja savo tautą. Tad .kiekvienas 
nuosakus ir sąžiningas žmogus, 
kalbėdamas apie šalyje esančius 
blogumus, pasakys, kas tie išga
mos skriaudikai, o ne smerks vi
są tautą.

Deja, to padorumo hera pas 
lietuvių taip vadinamus tauti
ninkų vadus. Tad ir nestebėtina, 
kad į 6:30 vakaro šauktą susi
rinkimą iki 8-tai vai. vos nevos 
prisirinko į 70-80 publikos. Ne
gali publikos kaltint, kad nenori 
klausyt tokios išminties, kokią 
jiems teikia toki vadai.

Buvęs.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gaspadinės lietuvės, dir

bti restauracijoj. Ne jaunesnės, kaip 
25 iki 35 metų. Kartu ir kambarys.1 
Dėl platesnių žinių malonėkite para
šyti laiškų, j kurį gausite atsakymų.1 
F. Mienkeliunas, 12 Plaza Grill, Tar
rytown, N. Y. (270-272)

Pajieškau Adomo Girniaus iš Lie
tuvos, Ukmergės parap. Užubalių so
džiaus, ilgų laikų gyveno Brooklyne 
ant Hudson Ave. Girdėjome sirginė- 
jp ir buvo ligoninėje. Kas pirmas 
apie jį praneš, duosiu $5.00 dovanų. 
Prašau rašyti arba kreiptis šiuo ant
rašu: Petras Bumeikis, 76 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y. (270-272) 
_____ ,____ !_________________________

CHARLES’
UP TO-DATR

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų mėgėjų (ama
teurs) dėl operos ir radio.

Balsų išbandymai veltui
Bet balsų išbandymui laikas paski
riama susitariant laiškais arba per 
telefonų. Interesuojantieji tuom 
reikalu skambinkite Circle 6-1689 

arba Tašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street,

1 NEW YORK, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T*Z Triangle i-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN. L. I.. N. Y.

ir

EAST NEW YORK, N. Y.
ALDLD 185 kp. susirinkimas 

įvyks Nov. 17, toj pačioj vietoj.

FOTOGRAFAS

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINES ir vynai

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y
Kampas Havcmcyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
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 Vėlai Vakaro

5 Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

PHONE PULASKI 5-1090

r L U S H I N G
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

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

New Yorke 
vėl iš kur tai __ __ ______
prieš masinius pikietus. Apie<kare- • 
tai pranešta 
randasi Washingtone. Majoras 
atsakė, kad drausmė “neautori
zuota. ”

šiomis dienomis 
išdygo drausme

majorui, kuris Prasidėjo teismas Simono El- 
įmore, kuris kaltinamas sukone- 
veikęs ir nužudęs 4 metų Joan 
Kuleba, Staten Islande, pereito 

Specialių Sesijų Teisme,, ru£P^i° 13 d.
Brooklyne, teisiamas Island, 
Park policijos viršininkas Ro-1 
senswaike ir 7 kiti asmenys už 
kolektavimą iš žmonių aukų ne- lik ■ .<Drugol„ delei men3truališkų 
Šančiam policijos departmento skausmų. Gaukite veltui knygutę pas 
“našliu ir našlaičių” fondui. I Louis A. Goodman, vaistininkų, 580

Grand St., Brooklyn, N. Y. Telefo- 
----- nas: Evergreen 7-5878.^ 

na reikalingus pagelbos ateit į 
bedarbių centrą.

Bedarbiais skaitomi visi tie,1 
kurie tinka bile kokiam darbui 
ir nori dirbt už algą, bet negau
na darbo, taipgi turintieji tik 
laikiną darbą arba dirbą tik da
lį laiko, kuriuomi neužsidirba 
pragyvenimui, bet turi remtis 
ant ko kito. Visi dirbantieji 
WPA darbus ir šelpiamieji taip
gi pildo tas blankas. • *

PRANEŠIMAS
Moterys:

I Rūpestis jums nepagelbės, bet vien 
tik “Drugol” delei menstruališkų

Traukiu paveikslus familiją, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir J 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa-1 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Telephone Stagg 2-4402

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Farnamdau automobilius vestuvėm 
Darėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.■ į

Dr. Herman Mendlowib
88 METAI PRAKTIKOS

Telephone: EVergreen 8-0770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorių:*
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Evergreen 7-1312'

Try b gentkarte* iibandS ir 
užffyrS ši seną liniment^ kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

OFISO VALANDOS
nuo 1—8 dienų ir nuo T—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

W O II l O I A M O U <

LINIMENT

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-431#

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neriš
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elereiterio stoties. TeL Evergreen 7-88M

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresų ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, M. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661




