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j vai galėtų pagelbėti jaunuoliai^ darbietis seimo atstovas Da- 
žurnalą išleisti. j vid Davies.

Mes spaudoje mažai tekalba} 
me, o dar mažiau tepadedamq , „ ,
lietuviams jaunuoliams įsikurtuIĮ Nepavyko Kauboisam Api- 
anglų kalba žurnalą. Aš nesu-J 
prantu, kodėl ir organizacijos 
nežiūri į tą darbą, kaipo į labai 
svarbų savo darbą. Jie kažin ko
dėl įsivaizdina, kad jaunuoliai 
vieni patys galės tą didelį darbą 
nudirbti.

KRISLAI
Pittsburghas Stojas ant 

Kojų.
Kur bus Mūsų Nacionalis 

Suvažiavimas?
Jaunuolių žurnalo V
' Reikalai.
Arba Mes Jiems Padėsi

me, arba Jie Tikslo 
Nepasieks. /

lapkričio 21 dieną po pietų 
Pittsburghe turėjome labai gra
žų komunistų ir artimų simpati- 
kų susirinkimą. Tai pirmas toks 
skaitlingas ir nuotaikus susirin
kimas bėgyje paskutinių kelių 
metų. Drg. Gasiunas raportavo, 
kad į Komunistų Partiją per šį 
vajų jau Pittsburghe gauta ke- 
turiosdešimt šeši lietuviai nauji 
nariai. Vadinasi, Pittsburghas 
toli gražu pralenkė visus kitus 
miestus. O vajus dar nepasibai
gęs. Vajus eis iki sausio 15 die
nos. Pittsburghiečiai tikisi dar 
desėtką kitą lietuvių įtraukti į 
Komunistų Partiją.

Pittsburghiečiai mano, kad 
šiam vajuj pasibaigus, jie galės 
pasididžiuoti laimėję kontestą. 
Kaip dabar dalykai stovi, tai ne
tenka abejoti, kad jie savo tiks
lą pasieks.

Bet jie tuom nepasitenkina. 
Jie šiame susirinkime storai pa
brėžė reikalavimą, kad ateinan
tis lietuvių komunistų nacionalis 
suvažiavimas turi įvykti Pitts
burghe. Jie sako: Jei mes ge
riausia pasidarbuosime šiame 
vajuje, tai pas mus turi būti ir 
nacionalis suvažiavimas. Ištiesų, ■ 
jų argumentas nesumušamas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metama 
Brooklyne $7^00 

Metanui

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!
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Washington. — Amerikos 
Darbininkų Susivienijimas, 
kurio nariais yra bent pora 
milionų bendarbių, reika
lauja, kad valdžia palaikytų 
viešus WPA šalpos darbus 

| bent trims milionams šeimy
niškų bedarbių ir kad pakel
tų jiems algas 20 iki 30 pro
centų. Organizacijos sekre- 
torius-iždininkas Herbert 
Benjamin pasiuntė ir prezi
dentui Rooseveltui laišką su 
tokiu reikalavimu. O kitiem 
bedarbiam turėtų būt duo
dama tiesioginė pašalpa, sa
ko jisai.

A. Darbininkų Susivieni
jimas, iš savo pusės, remia 
prezidento 
kalaujamus 
mus naudai 
farmerių.

žinoma, Chicaga gali supliek
ti Pittsburghą. Tačiau reikia at
sižvelgti į miesto ir lietuvių 
“saizą.” Chicagoje. yra tris ar i 
keturius sykius lietuvių daugiau. DINGĘS ANGLŲ LAIVAS 
Be to, Chicagoje pirmiau parti- 
jinės spėkos buvo daug stipres
nės. Pittsburghe lietuvių parti- 
jiečių bebuvo nedidelė saujelė. 
Tuo būdu šiame vajuje jų 
sidarbavimas gali būti tikru 
vyzdžiu ir pasididžiavimu 
soms kolonijoms.

SU 17 ŽMONIŲ
Miami, Florida.—Po įša

lusios audros į šiaurius nuo 
Haiti, nežinia kur dingo 
Anglijos prekybinis laivas 
“Nollington Court” su 17 
jūrininkų. Kitas anglų lai
vas “Chagres” išgriebęs iš 
jūros 18 narių “Nollingtono 
kCourt” įgulos.

Man teko pastebėti ir štai kas. 
Jei viešai ir nesako, bet nema
žai draugų sau vieni dūmoja: 
Et, žurnalas žada būti visų sro
vių jaunimo žurnalas, tuo būdu 
tegul kitos srovės irgi pasirodo, 
ką jos gali. Kam čia mums vie
niems taip užsimušti, kuomet’ 
mes ir taip turime daugybę vi-l 
šokių darbų.

Toks nusistatymas labai blo
gas. Jį reikia kuogreičiausia 
mainyti. Jei nepakeisime, tai aš 
bijaus, kad , jaunuolių žurnalo 
“Voice of the Lithuanian Ame
ricans” reikalai atsidurs nepavy 
dėtinoje padėtyje. Jeigu jaunuo 
liai ir pajėgs šiaip taip baigti š Į 
vajų ir žurnalą išleisti, tai žur
nalo platinimas ir visa ateitis 
nebus pastatyta taip, kaip turė
tų būti. Mūsų visas revoliucinis 
judėjimas turi šimtu procentui 
remti šitą jaunuolių žygį. Apia 
tai negali būti jokio abejojimo! 
nei pas vieną.

Douglas, Arizona. — Du 
jauni vyrai, apsirengę kaip 
“kauboisai”, ėmė šaudyt, 
plėšt keleivius ir grobt 
brangesnius krovinius trau
kiny], bėgančiam per New 
Mexico dykumą. Mirtinai 
peršovė geležinkelio tarnau
toją EI Paso stotyj. Bet 
supuolę keleiviai nugalėjo 
plėšikus, nuginklavo ir pri
rišo prie sėdynių.

Vienas tų piktadarių yra 
amerikietis H. Lorenz, 27 
metų, o kitas kanadietis H. 
Dwyer, tiek pat metų.

Jaunuoliai turi gauti penkius 
šimtus skaitytojų savo žurnalui 
pirmiau, negu jie galės išleisti 
pirmą numerį. O iki šiol, jei aš 
neklystų, teturi surinkę apie du 
šimtu. O jau beveik metai kaip 
žurnalo leidimas sugalvota ir 
suplanuota. Mūsų srovė viena, 
jei būtų gerai dirbus, iki šiol 
jau galėjo duoti jaunuolių žur-į 
nalui daugiau kaip penkius šim
tus skaitytojų.

Beje, Amerikos Lietuvių Kop

Fašistai Priruošia 100,000 
Armiją Prieš Ispaniją

šiomis dienomis Lietuvių 
Darbininkų , Susivienijimo 
centralinė raštinė gavo ži
nių, kad Penūsylvanijos ap
draudos departmentas galop 
užgyrė Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo su Aukš
čiausia Prieglauda Lietuvių

Salamanca, Ispanija.—Fa
šistai prirengia 100 tūkstan- 
čių armijos atakuot Ispani- Amerikoj e sutartį 
jos respublikiečius šiauri
niame Aragono fronte. Bet žino, vienybės' LDS-APLA 
respublikiečiai yra suprog- klausimas jau senai buvo iš- 
dinę jiems tiltus; todėl fa-'Įįe^as diskusuojamas. 
sistų vieškeliai užsikimšę 
kanuolėmis ir kitais karo 
pabūklais, kurių fašistai vis 
nepajėgia persiųst į frontą, 
kaip pranešama iš gen. 
Franco karinio centro Sala- 
mancos.

Francija Ravėja Fašistų 
Sąmokslo Vadus

Washington. — Jau 180 
kongresmanų savo parašais 
reikalauja ištraukt sumany
mą dėlei darbo valandų ir 
algų nustatymo iš 
reiviškos taisyklių 
jos ir perduot jį 
kongresui.

Paryžius.—Francijos vy
riausybė kaltina suimtą ge
nerolą E. A. Duseigneurį 
kaip galvą fašistų-teroristų 
(cagoulardų), kurie ginkla
vosi nugriaut respublika ir 
įsteigt fašistinę karaliją. 
Tas generolas pirmiau buvo 
aukščiausias viršininkas ka
rinio Francijos orlaivyno.

Tapo suimtas bankininkas 
inžinierius E. Deloncle, iki 
šiol tarnavęs St. Nazaire 
laivastatykloi. kur buvo pa- 
budavoti didžiausi Franci
jos karo laivai. Jis veikė 
kaip vienas fašistų vadų.

Rūsyje pas areštuotą ar
chitektą P. Parentą saugu
mo policija sučiupo 12 kul- 
kasvaidžiu ir daugį kitų 
ginklu ir šovinių.
' Padarvta krata karali- 
ninkų laikraščio leidykloj ir 
suimta jo vedėjas Languon. 
Areštavo grafą Hubertą 
Pastre, ką tik sugrįžusį iš 
Vengrijos.

Vien Paryžiuj iki šiol po
licija sučiupo tiek fašistų 
ginklų, kad jų užtektų kelių 
tūkstančių vyrų armijai. 
Sako, staiga veikdami iš di
džių Paryžiaus “surpaipių” 
kanalų, fašistai būtų galė
ję užgrobt įvairias įstaigas 
šalies valdžios.

Laimė, kad Liaudies 
Fronto vyriausybė laiku ati
dengė priešų sąmokslą.

Yorko ir Pa.,—apdraudos 
departmentų.

New Yorko apdraudos de
partmentas laukė, kol tą 
padarys Pa. valstijos ap
draudos departmentas. Tai
gi dabar, kai tas užgyrimas 
iš Harrisburgo gautas, abi 
organizacijos, menama, 
greitoj ateityj pilnai susi
vienys.

LDS nariai daugiau tuo 
reikalu žinių gaus LDS ofi-

hliniečiai Pataria Nu 
žudyti Rooseveltą

Amerikiečių Padėkų Diena 
Kariniame Madride

Republikonų Laikraščiai 
Kriminaliai Kursto 
Prieš Rooseveltą

Providence, R. I.—Kai 
kunigo Coughlino “visuome
niško teisingumo” vadas 
Walter Baertschi, Padėkų 
Dienoj, plūdo prezidentą 
Rooseveltą, iš 800 susirinku-

i ir diskusuojamas 
Padarytoji vienybės sutar-
tis, tačiau, turėjo būti už- 
girta abiejų valstijų—New

daliame organe, “Tiesoj,” 
už gruodžio 1 d. laidoj.

ISPANIJA NESITA1KYS SU FAŠISTAIS, 
BET KRIUŠINS JUOS, SAKO GEN. MIAJA

Madrid. — Paskutinėmis 
dienomis Ispanijos fašistai 
skleidė girdus iš 'Salaman- 
cos, Hendaye ir Londono, 
būk liaudies valdžia norėtų 
pertaikos su fašistais. Tuos 
paskalus dabar atremia Is
panijos respublikos genero
las Jose Miaja, centralinių 
armijų komandierius:

“Aš niekad neisiu į jokią 
sutartį su Ispanijos išdavi-

kais, kurie leido svetimiems 
įsiveržti į mūsų šalį. Taika 
tegali būt tik su laimėjimu 
mūsų idėjos: tada priešai 
turėtų besąlyginiai pasiduot 
teisėtai respublikos vald
žiai ... Mes tegalime vaduo
tis tik vienu obalsiu: Ispani
ja turi priklausyti Ispanijos 
žmonėms ir turi būt išvyti 
įsibriovėliai (naziai ir juod- 
marškiniai italai) iš' mūsų 
žemės.”

Madrid. — Pelnai prieš 
amerikinę šventę Padėkų 
Dieną apleido Madridą Jun
gtinių Valstijų diplomati
niai atstovai. Jie manė, kad 
už poros savaičių generolas 
Franco tada galėsiąs paimt sios publikos pakilo šauks- 

maį. “Reikia nušaut jį” 
(prezidentą), i

New York. — Republiko- 
nų dienraštis N. Y. Sun, 
kontroliuojamas Morgano, 
didžiausio bankininko, įdė
jo dviejų puslapių neva 
skelbimą, kuriame prez. Ro- 
oseveltas yra išvadintas 
“užlaikytojum gyvačių na
mo Washingtone,” o tokia
me atsitikime, sako, geriau
sia būtų: “Niekad nesužeisi 
gyvatę, bet užmušt ją?’

Padėkų Dienoj republiko- 
nų Herald-Tribune apšaukė 
Rooseveltą “sauvališku val
dovu, kuris darąs žmones 
savo aukomis.”

Herald-Tribune išspausdi
no dviem atvejais “neva 
skaitytojų Jaiškus, grūmo
jančius nužudyt prez. Roo
seveltą.

Atgaleiviai senatoriai iš 
pietinių valstijų, minėdami 
vice-prezidento Garnerio 
gimtadienį, skelbė, kad jis 
“būtų idealis prezidentas.”

Madridą.
Dabar, po metų, Ameri

kos ambasados atstovas 
Walter Thurston dalyvavo 
Padėkų Dienos pietuose, ku
riuos suruošė penki Ameri
kos laikraščių koresponden
tai Madride.

Japonai Pralaužė Chi- 
ny Apsigynimo Liniją
Nanking. — Chinijos val

džios galva Chiang Kai-shek 
sako, nežiūrint dabartinių 
Japonijos laimėjimų, Chini- 
ja tęs apsigynimo karą iki 
kartaus galo.

Shanghai, lapkr. 26.—Ja
ponai užėmė apdrūtintą chi- 
nų pramonės miestą Wusih 
prie ežero Tai šiaurinio pa
kraščio. Sako, jiems telieką 
trejetas myl. pasiekt Kiang- 
yin tvirtumas, pietinėj Yan
gtze upės pakrantėj. Japonų 
lakūnai visu pašėlimu bom
barduoja tas tvirtumas. Tuo 
pačiu laiku Japonijos armi
ja stengiasi apeit ežerą Tai 
iš pietų vakaru-pusės ir 
prasibriaut iki Nankingo, 
Chinijos sostinės. Japonai 
taipgi paėmė Huchow. stra
teginį miestą.

Keliai gana sustingo, kad 
japonai gali panaudot visas 
savo mechanizuotos armijos 
jėgas prieš chinus.

Japonai sako, kad jų lėk
tuvai bombomis ir kulkas- 
vaidžiais, girdi, “išskynę 
tūkstančius” besitraukian
čių atgal chinų.

kia Misiją pas Hitlerį

Penarth, Anglija. — Mirė

ISPANIJOS FAŠISTAI 
DEGINA NEKARI

NIUS MIESTUS

London.—Atsilankęs Bel
gijos karalius sako, kad pri
tariąs prezidento Roosevel
to politikai.

atžaga- 
komisi- 
pačiam

Amerikiečiy Kongresas Angly Ministeris Smer- 
Prieš Karą ir Fašizmą

Meksikos Prezidentas Siūlo 
Darbininkam Gelžkelius

Mexico City. — Preziden
tas Cardenas pasiūlė Nacio- 
nalei Geležinkelių Darbinin
kų Unijai perimt į savo ran
kas 7,114 mylių geležinke
lių, kurie šią vasarą buvo 
atimti iš privačių savinin
kų. Bet Cardenas reikalau
ja, kad darbininkai sumokė
tų valdžiai $3,780,000 per 
metus.

Geležinkeliečiu unija sa- 
.ko, tai labai perdaug; ir nu- 
\rodo, kad buvę privatiniai 
tų geležinkeliu savininkai 
A 934 m. paskelbė net $51,-

Pittsburgh, Pa., lapkr. 26. 
Atsidarė ketvirtas . metinis 
suvažiavimas Amerikiečių 
Sąjungos Kovai prieš Karą 
ir Fašizmą. Būsią delegatų 
nuo miliono žmonių, pri
klausančių darbo unijoms, 
pilietinėms, kultūrinėms ir 
religinėms organizacijoms.

Suvažiavimo dienotvarkė
je, be kitko, įdėta šie punk
tai:

Apgint demokratines tei
ses, darbo unijas ir ateivius 
nuo “vigilančių” ir kitų at- 
žagareiviškų jėgų; nuslo- 
pint fašistines Amerikos fa
brikantų organizacijas,, taip 
pat nušluot šalin nazių ir 
italų juodmarškinių šaikas 
šioj šalyj.

Priešintis kariškai politi
kai Amerikos armijos ir lai
vyno ministerijų; mažint 
ginklavimosi išlaidas; stab
dyt kareivinima studentų 
ir kitų jaunuolių; koVot 
prieš bandymus, siekiančius 
mobilizuot pramonės darbi
ninkus karo tikslam.

Ispanų Liaudiečiai Atmušė, 
Priešus 6 Mylias Atgal

London. — Anglijos už
sieninio ministerio A. Ede
no laikraštis “Yorkshire 
Post” aštriai kritikuoja mi- 
nisterį pirm., N. Chamber- 
lainą, kuris pasiuntė lordą 
Halifaxą. valstybės tarybos 
pirmininką, slapta derėtis su 
Hitleriu apie kolonijas Vo
kietijai.ir apie davimą Hit
leriui valios Centralinėj Eu
ropoj (prieš Čechoslovakiją 
ir Austriją).

Dauguma Anglijos laik
raščių šaukia, kad su lordo 
Halifaxo slapta misija pas 
Hitlerį buvo pažeistas Ang
lijos draugiškumas su Fran
cija. Bet keli atžagareivių 
dienraščiai teisina tą misi
ją ir sako, kad Anglijai ne
reikėtų kištis, jeigu Hitle
ris užsimanytų prijungt sau 
vadinamą “vokišką” Čecho- 
slovakijos dalį bei “privie- 
nyt” Austriją Vokietijai.

Kitą savaitę atvyksta 
Francijos ministeris pirmi
ninkas C. Chautemps ir už
sieninis ministeris Yvon 
Delbos tartis su Anglijos 
valdžia. Bet klausimas, ar 
Francijos ministeriams bus 
atidengta visa tiesa, ką kuž
dėjosi lordas Halifax su 
Hitleriu.

Nušautas Bombininkas, Fede
racinės Unijos Raketierius

gresas savo tiksluose yra įsidėk 
jęs abelnus Amerikos lietuvių 
kultūrinius reikalus. Bet kodėl 
Kongreso Komitetas nemato rei
kalo ateiti y lietuviams jaunuo
liams talkon? Ar dar gali būti 
kitas koks rimtesnis ir svarbes
nis kuTEurinis reikalas, kaip ši j 
labai reikalinga mūsų jaunimui (000 nuostolių, 
pagalba? Jei jau ne kuo kitu, tai 
finansine auka Kongresas leng-

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Liaudies 
armija, staiga atakuodama 
fašistus, atėmė iš jų du 
strateginius kąimus Guada- 
lajaros fronte, į šiaurius 
nuo Madrido, ir atmetė 
priešus šešias mylias toliau 
atgal.

Dvylika fašistų lėktuvų 
tada bombardavo naująsias' 
liaudiečių pozicijas; numes
dami į jas 120 bombų; bet 
nieko nelaimėjo, nors 15 
vyrų užmušė ir 50 sužeidė.

Hendaye.—Italijos ir Vo
kietijos lėktuvai, atskrisda- 
mi iš Majorca salos, bom
bardavo ir degino Ben- 
dicarlo, Santą Magdaleną ir 
Vinarozą, rytiniame Ispani
jos pajūryje. Tie užfrontės 
miestai neturi karinės svar
bos, bet fašistai juos vis 
tiek naikina.

ANGLIJA STENGIASI, 
KAD ISPANIJA PASI
DUOTŲ FAŠISTAMS?
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis, lapkr. 26.— 
Anglijos valdžia daro spau
dimą Ispanijos respublikai, 
kad paskelbtų karo paliau
bas iį taikytųsi su fašistais.

Paryčius, lapkr. 26.—“Le 
Jour” rašo gavęs žinių iš Is
panijos fašistų “sostinės” 
Burgoso, jog Anglija sten
giasi “sutaikyti” Ispanijos 
respubliką su fašistais to
kiomis sąlygomis:

“Sugrąžint karaliaus val
džią; nebaust dabartinių 
Liaudies Fronto valdžios 
vadu ir duot kai kurias sa- 
vivaldiškas teises Kataloni- 
jai, didžiai Ispanijos provin
cijai.

(Ispanijos vyriausybė, 
kaip matvt iš liaudiečių ar
mijos vado Miajos pareiški
mo, su panieka atmeta to
kius pasiūlymus.)

Chicago, Ill.—Trys mas
kuoti gengsteriai nušovė 
Fredą Blackeri, bombinin- 
ką, buvusį raketierių, va?- 
riusį kriminali bizinį su bo
sais vardan judamųjų pa
veikslų operatorių unijos. 
Jis buvo pabėgęs nuo teis
mo iš New Yorko.

Gengsteriai, privažiavę 
automobilium, sustabdė Bla
cker} su pačia gatvėj Sum- 
mitt’e, Chicagos priemies
ty]. Vienas sėdėjo automo
bilyj, antras laikė pačią, o 
trečias nušovė Blacker}, ku
ris čia buvo persikrikštijęs į 
“James Brown.” žmogžu
džiai pabėgo.

Generolo Franco Atstovas 
Užgirtas Angly Valdžios
London. — Ispanijos fa

šistų galva gen. Franco pa
skyrė kunigaikštį Alba kaip 
savo atstovą Anglijai. Ang
lų valdžia ji priėmė. Viešai 
aiškina, būk tas Franco 
agentas priimamas “tik pre
kybos” reikalais. Bet su
prantama, jis yra ir diplo
matinis fašistų atstovas.

Paskutiniu laiku pasklido 
pranešimai, kad Anglijos 
ministerių kabinetas norėtų 
atsteigti karalių valdžią Is
panijoj.

Kunigaikštis Alba yra ar
timiausias sėbras Ispanijos 
ex-karaliaus Alfonso. 'Jis 
ainys senai buvusio Angli
jos karaliaus Stuarto Jokū
bo Antrojo.
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Visų Dramų Žingeidžiausia
Pati didžiausia, pati žingeidžiausia 

drama, kokią kada pasaulyje žmogus 
galėjo judžiuose-šnekiuose pagaminti (ir 
matyti), be abejo, yra drama, šiomis die
nomis rodoma New Yorke (Cameo Te
atre) “Arktiko Užkariautojai” (Conque
rors of the Arctic).

Nebėra joje, tiesa, jokios intrigos, jo
kių scenos žvaigždžių-vaidylų. Bet tame 
jos yra didumas!

Tai veikalas, kronologiškai paduodąs 
šiaurės poliaus užkariavimą Sov. Sąjun
gos mokslininkų, kurių keturi jau virš 
pusė metų tebegyvena “pasaulio viršū
nėje”.

Pirmu kartu pasaulio istorijoj žmonės 
apsigyveno tame žemės kamuolio sklype
lyje, kurį nugalėti geriausi žmonijos pro- 
tai-mokslininkai ruošėsi per šimtmečius; 
kurį užkariauti žmonės nesigailėjo nei 
turto nei gyvybių!

Užkariautojai yra piliečiai naujos vi
suomenės, naujos santvarkos,—socialis
tinio krašto žmonės!

Stebi žmogus šį veikalą ir pats rodos 
sau nebetiki: prieš tavo akis slenka vai
zdai, rodą socialistinio krašto technikos 
ir mokslo pasirįžimą ir labai aukštą iš
tobulinimą; matai socializmo žemės pi
liečius, pasišventusius ir nepaprastai iš
tvermingus, laimingai nulekiant ir apsi
gyvenant toj srity j, kur niekad žmogaus 
koja nėra buvusi! Matai iš tos vietos 
žmones duodančius žinias per bevielinį 
telefoną Maskvon apie savo radinį, o iš 
Maskvos—plintančias žinias visam pla
čiajam pasaulyj!

Mūsų nuoširdžiausiu patarimu visiems 
skaitytojams yra: kur tik šis veikalas 
bus rodomas, būtinai nueikit pasižiūrėti 
ir pasigerėti laimėjimais, kokius gali at
likti tik tokia šalis, kur vykdomas Mark- 
so-Engelso-Lehino-Stalino mokslas!

manoma pavesti atlikti vidaus pasus 
duodančioms įstaigoms. Ši įstaiga, at
lietuvinusi nutautintą pavardę, turės 
surašyti tam tikrą pavardės atlietuvi- 
nimo aktą. Vienas tokio akto egzem
pliorius bus duodamas paso savininkui, 
kaip įrodymas jo buvusios pavardės, 
antras paliekamas pasą davusioje įs
taigoje, o trečias siunčiamas metrikus 
surašiusiai įstaigai.

Pasą duodanti įstaiga lietuvinta pa
varde asmeniui turės pasiūlyti pasi
rinkti lietuvišką pavardę iš jo pavar
dės atlietuvinamųjų lyčių, kurios bus 
pažymėtos pavardžių žodyne, pavyzd., 
Dainauskas: Dainys, Dainius, Dainai- 
tis, Dainiūnas, Dainonis, Dainėnas, Da- 
nynas. Vadinasi Dainauskui bus pa
siūlyta ir jis galės pasirinkti naują pa
vardę tik iš pastarųjų nurodytų lietu
viškų lyčių, o ne bet kokią kitą iš viso 
pavardžių žodyno.”
Kai Lietuvos tautininkai imasi pavar

des “atlietuvinti”, tai Amerikos lietuviš
ki ura-patriotai galvatrūkčiais verčiasi 
savo pavardes “nulietuvinti” taip, kad 
jose lietuviškumo nepasiliktų nei “už su
dilusį dvylekį”. Pav., Žalionis patampa 
Green, Rudis—Brown, Vilkauskas—Wolf, 
Mastauskas—Mat, etc., etc. Daug tų pa
čių didelių patriotų, kurie šiandien Lie
tuvoj smarkiai stoja už “atlietuvinimą” 
pavardžių, caro laikais, prisilaižinėdami 
prie caristinės valdžios ėdžių, tas pavar
des rusino,sukaitę.

Tos rūšies sutvėrimai, kaip tas kamele- 
onas, taikosi prie aplinkos!

“LAISVES” VAJUS ŠIANDIEN
“Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų baigsis 20 d. gruo

džio. Jau mažai laiko* beliko. Visi dienraščio skaitytojai tu
rėtų subrusti ir gauti savo dienraščiui nors po vienų naujų 
skaitytojų.

Draugas Stripeika skundžiasi, kad jis neturįs su kuom kie
tai susiremti šiame vajuje. Kontestantai labai išlėto kasasi pir
myn. Draugai Masačiuziečiai, išskiriant Reikauskų ir Law
rence jau išstumti iš dovanų arenos. Argi jie užsileis? Juk 
draugai Bakšys, Barčius, Šimaitis ir Krance praėjusiuose va
juose yra laimėję aukštas dovanas.

Kontestantai punktais stovi šiaip:
A. Stripeika, Elizabeth . 2817^

Atlietuvinimas ir Nulietuvinimas
Jau senai Lietuvos tautininkai suma

nė “atlietuvinti” “nelietuviškas” žmonių 
pavardes. Šiuo tarpu tąjį klausimą svar
sto ir smetoniškasis seimas. Pasak vie
no kauniškio laikraščio,

“Ištaisomos bus visos tos pavardės, 
'ku rios yra sugadintos, tarmiškos, ne
taisyklingai rašomos ir negražios reik
šmės. Sugžadintomis pavardėmis laiko
mos, pv., Addvėjus, Doviatas, Dowger- 
das, Giedroicas, Kulviecas, Kupscis, o 

. turi būti—Audiejus, Daujotas, Dau
girdas, Giedraitis, Kulvietis, Kupstys. 
Tarmiškomis: Aimutis, Cijūnaitis, 
Druseikis, Radzcila, Stonkus, Undriū- 
nas, Ūžolas—Eimutis, Tijūnaitis, Drą- 
seikis, Radvilas, Stankus, Andriūnas, 
Ąžuolas. Netaisyklingai rašomomis: 
Kontrymas, Kriaučiūnas, Mantrymas, 
Rymša, Smygla—Kantrimas, Kriau
čiūnas, Mantrimas, Smilga. Negražios 
reikšmės pavardės: Asilavičius, Blu- 
sius. Visą pavardžių atlietuvinimą ir 
ištaisymą, prisilaikant Ministerių Ka
bineto patvirtinto pavardžių žodyno,

Naziskas Teroras Amerikoje
Amerikos naziai vartoja įvairias prie

mones stiprinimui naziško judėjimo ko
vai prieš demokratiją. Jie turi suorga
nizavę t. v. Deutscher Konsum Verband, 
kurią angliškai išverčia “German-Ame
rican Business League, Inc.” (Vokiečių- 
Amerikonų Biznierių Sąjunga, Inkorpo
ruota).

Šiomis dienomis “New York Post” iš
kėlė tą faktą, kad ši nazių Sąjunga imasi * 
teroristinių priemonių versti kiekvieną 
vokietį biznierių stoti į ją. O kai biznie
rius į ją įstoja, tai jis turi mokėti 3 nuoš. 
savo įplaukų naziškam judėjimui (Vo
kietijoj ir Amerikoj) stiprinti. Jei ku
ris vokietis biznierius (ypača darąs biz
nį iš vokiečių) atsisako duoti 3 nuoš. na- 
ziams, tokiam grūmojama boikotu, lan
gų išdaužymu, ir tt.

Kitais žodžiais, naziai pradėjo teroru 
Varyti į savo bučių kiekvieną vokietį. Ši
tos sąjungos, beje, tikslu yra: boikotuoti 
žydus, boikotuoti ir kitų tautybių biznie
rius.

Pasirodo, kad įdūkę naziai imasi bjau
riausių priemonių savo tikslo pasiekimui. 
Dvasiniai juos tiprina atvykstą iš Vo
kietijos speciališki nazių lyderiai. O to
kių lyderių ir lyderiukų čion atvyksta 
šimtai.

žodžiu, naziai bando šeimininkauti 
Amerikoje panašiai, kaip Vokietijoje.

Amerikos demokratinių žmonių parei
ga užkirsti tam gaivalui kelią. Į tai turė
tų įsikišti ir valdžia. Reikalin'ga užduoti 
smūgis tiems teroristams dabaj', kai jie 
tik kelia galvą, nes paskui gali būti per- 
vėlu. \

Drg. L. Prūseika apie “Laisvę”
Rašydamas “Vilnyj” savo trumpus įs

pūdžius iš Brooklyn©, d. Prūseika, be kit
ko, mini:

“Brooklyne išbuvau keturias dienas. 
Laisvės koncertas buvo puikus, saky
čiau entuziastiškas. Laisvė stipri, kaip 
Gibraltaras. Įstaigoj — optimizmas ir 
vienybė, Vajus, ėjęs pasekmingai, da
bar pilnam įsisiūbavime. Per koncertą 
surinkta virš $90.00 del Voice of Lith- 
uanian-Americans.”

Philadelphia Veik. Kom. 2029 
S. Reikauskas, Hudson . 1442 
L. Žemaitienė, Waterbury 1247 
S. Kuzmickas,

Shenandoah .................. 1139
A. Kavoliūnas, Montreal 1059 
P. Bokas, Waterbury . . 1053 
K. Žukauskienė, Newark 993 
S. Penkauskas ir J. Kaspa- 
. . paravičius, Lawrence . 915 
Pittsburgh© ir Apylinkės

Vajininkų Biuras .... 765 
J. J. Bakšys, Worcester . . 669 
A. Barčius, So. Boston .... 478 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 437 
ALDLD 136 kp., Harrison . 407 
A. Klimas, Hartford..........406
G. Shimaitis, Montello .... 388 
A. Balčiūnas, Brooklyn .... 368 
Clevelando D-jų Kom.......... 358
A. Kazakevičius,

Minersville............. . 348
Fr. 'Mazurka, Worcester . . 341 
J. Matačiūnas, Paterson . .'. 283 
A. Lideikienė, Great Neck . . 255 
G. Kuraitis, Brooklyn....... 246
J. Grybas, Norwood......... 240
ALDLD 96 kp., Sudbury . . 229
G. Krance ir I. Katilius,

B ridge water..................224
J. Adams, Grand Rapids . . 220 
ALDLD 20 kp., Binghamton 219 
S. Puidokas, Rumford . . . 185 
J. Rudmanas, New Haven . 179
L. Prūseika, Chicago........176
J. Bondžinskaitė, Brooklyn 165 
A. žemaitis, Baltimore .... 161 
F. Gervickas, Athol ...... 160 
P. žirgulis, Rochester........153
J. Žilinskas, Lewiston........150
K. Mikolaitis, Baltimore . 150
S. Sharkey, Easton............143
V. Padgalskas, Mexico .... 136 
P. Šlekaitis, Scranton . .. 130 
J. Lastauskas, Camden .... 112 
Ig. Kubiliūnas, S. Boston . . 99 
J. Weiss, Brooklyn............. 84
A. Lipčius, Chester .......... 84
F. Abekas, Chicago ............ 84
S. Urbon, Salem..................... 77
M. Vaičikauskienė, Herrin. . 72

LIETO VOS ŽINIOS
Tarptautinius Traukinius No

rėjo Nusukti nuo Kauno

Šį mėnesį Helsinky buvo 
tarptautinio tvarkaraščio ir 
maršutinių keleivių vagonų 
konferencija, kurioje dalyva
vo ir Lietuvos geležinkelių at
stovai.

Svarbiausias tos konferenci
jos tikslas — nustatyti trauki
nių judėjimų nuo Paryžiaus 
ligi Helsinkio ir Helsinkio Ma

skvos.
Vokietijos geležinkelių at

stovai pasisakė už tai, kad 
greit, traukiniai Helsinkis— 
Ryga—Berlynas—Paryžius ei
tų ne per Kaunu, kaip dabar 
eina, bet nuo Šiaulių per Tau
ragę—Pagėgius—Tilžę. Š i ą 
vokiečių geležinkelių atstovų 
tezę gyvai parėmė Latvijos ge
ležinkelių atstovai. Tačiau Lie
tuvos geležinkelių atstovui pa
sipriešinus ir kitiems konferen
cijos dalyviams pasisakius 
prieš vokiečių tezę greit, tarpt, 
traukiniai eis per Kauną. Kon

ferencijoje priimtas tvarka- 
rašč. pakeitimas, kuriuo kelio
nė traukiniu nuo Paryžiaus li
gi Helsinkio sutrumpinama net 
9 valandomis 30 min., o iš Hel
sinkio į Paryžių 7 valandomis; 
susisiekimas tarp Kauno ir Ry
gos sutrumpės 3 valandomis 
30 min. ir nereikės naktį va
žiuoti, nereikės miegamųjų va
gonų.

Maskva — Daugpilis — 
Tauragė — Tilžė — Berlynas 
traukinio tvaękųraštis liko ne
pakeistas. Naujas tvarkaraštis 
veiks nuo 1938 m. gegužės 15.

J. Mileris, Thomaston .... 72
M. Grybas, Aberdeen..........72
M. Bendinskas, ^Summerlee 72 
S. Paulenka, Lowell ...........  65
J. Gugas, Detroit...............  65
C. Shaltis, Freehold........... 63
J. Simutis, Nashua...........  60
A. Mažalis, Brooklyn..........60
K. Balčiūnas, B’.klyn.........  60
J. Visockis, Wilkes-Barre . . 55
K. T vari jonas, Rockford . . 55

j E. žalnerienė, Renton......... 50
S. Wort, Brooklyn ............. 50
A. Valinčius, Pittston ........ 50
J. V. Stankevičius,

Wilkes-Barre..................50
P. Saykes, Youngstown .... 50
A. Masilionis, Hartford........50
A. Marshalaitis, Torrington 50 
F. Kazakevičienė, Jamaica . . 50 
V. Januška, Richmond Hill. . 50 
V. čiudinis, Minersville ..... 50
J. Betroski, Herrin............. 50
A. Vinckevičius, Stoughton . 44 
Venckevičius, Cambridge ... 44 
S. Šaltys, Rockford............. 44
J. Stanys, Baltimore ....... 44 
V. Naruševičius, Kenosha . . 44
P. Karpich, W. Lynn......... 44
M. Deedas, Red Lake............44
J. Rakauskas, Tamaqua .... 43
F. J. Madison, Youngstown . 40
J. Jukelis, Chicago............. 39
J. Kairys, Brooklyn............. 30
C. Žukauskas, So. Boston . . 27
J. Mickunas, W. Hazleton . . 27
J. J. Ynamaitis, Union City 22
J. Patrick, So. Boston........22
O. Kalvaitienė, Maspeth ... 22
Paul Jurkonis, Springfield.. 22
M. Baliūnas, Chicago ....... 22
P. žemaitis, Detroit............. 21
V. J. Valaitis, New Britain 21
S. Pečiulis, Sheboygan........20
P. Boika.................................20

P. Buknys ......................... 264
D. M. šolomskas............... 124
P. Baranauskas..................... 70
J. Valatka...............................24

Tarptautine Peržvalga

Chinijos Liaudis Kariaus
Japonijos imperialistai 

užėmė Shanghajų ir Iriasi 
prie Nankingo. Chinijos 
valdžia perkėlė sostinę 750 
mylių į vakarus nuo Nan
kingo į Chungking miestą. 
Japonijos imperialistai gar
siai šaukia, kad “jie sumu
šė chinus.” Labai klysta. 
Sostinės perkėlimas dar ne
reiškia karo pralaimėjimą. 
1914 metais, kada Vokieti
jos armija puolė Paryžių, 
tai Franci j a savo valdžią 
perkėlė iš Paryžiaus į Bor
deaux miestą, — saugesnę

vietą. Ispanijos liaudis per
kėlė savo valdžią iš Madri
do į Valenciją, o vėliau į 
Barcelona. Napoleonasi 1812 
metais buvo net užėmęs 
Maskvą, bet vis tiek karą 
pralaimėjo.

Chinijoj mūšiai eina į va
karus nuo Shanghajaus, ties 
Tai ežerū. Jeigu Japonijai 
ir pavyktų užimti Nankin- 
gą, tai tas nepriartins prie 
karo laimėjimo. Šiaurių 
fronte jau kelios savaitės 
laiko, kaip Japonijos pir
miau “nesulaikomai” besiri- 
tusios mechanizuotos jėgos 
negali pasiirti pirmyn. Ten

prieš juos kovoja buvusi 
Raudonoji Armija, kuri da
bar vadinama Aštunto Ke
lio Armija.
~ Faktas yra, kad Japonija 
sutiko Chinijoj didelį pasi
priešinimą. Japonijai kiek
vienos dienos karo vedimas 
atsieina $10,000,000. Sako
ma, kad nuo pradžios už
puolimo ant Chinijos Japo
nija jau išeikvojo virš $1,- 
000,000,000 pinigų. Tai bai
si finansų našta gula ant 
Japonijos gyventojų’ ir iš
šaukia jų nepasitenkinimą.

Chinijoj matosi kietas nu
sistatymas tęsti apsigynimo 
karą tol, kol Japonijos im
perialistai bus išmušti. Chi
nijoj pirmu kartu per dau
gelį metų susidarė bendra 
valdžia, kurios įsakymų 
klauso visos Chinijos gy
ventojai; susiorganizavo 
bendra liaudies revoliucinė 
armija, kuri kas kart vis 
darosi galingesnė, ir atsis- 
teigia demokratinė tvarka.

Japonijos imperialistai 
skelbia, kad Chinijos nuos
toliai užmuštais ir sužeis
tais jau siekia 800,000 žmo
nių. Galimas daiktas, kad 
jie yra netoli to. Japonijos 
imperialistų lėktuvai žudė 
ir žudo civilius žmones. Jie 
geriau ginkluoti už chinus 
ir išsilavinę, bet chinai ir 
turi daug daugiau žmonių.

Kapitalistiniai reporteriai 
bijo, kad Japonija užkaria
vus Chiniją gali pradėti 
pulti Angliją,- Franci ją ir 
Jungtines Valstijas, jau ne
kalbant apie Sovietų Sąjun
gą ir tam tikslui panaudos 
skaitlingą chinų tautą. Ja
ponijos generolas Iwane 
Mutsui, kuris puola chinus, 
tą net viešai skelbia. Bet jie 
apsirinka. Chinija ne tik 
nepasidavė Japonijos impe
rialistams, o ir nesirengia 
pasiduoti.

Ispanijoj žiema
Italijos ir Vokietijos fa

šistai su Ispanijos fašistais 
gyrėsi, kad jie turi sumušti 
liaudiečius, pirm negu pra
sidės Ispanijoj žiema. Žiema 
jau atėjo, o fašistai perga
lių negavo.

Fašistai žudė ir žudo ci
vilius gyventojus. Ispanijos 
liaudiečiai j tai atsakydami 
pasiuntė 35 lėktuvus ir 
skaudžiai bombardavo fa
šistų fronto buveinę Sara- 
gossoj, Aragonų fronte. 
Liaudies prezidentas Azana 
sako, kad nėra nei abejonės, 
kad liaudiečiai pralaimėtų, 
karą. Ispanijos liaudies ar
mija darosi skaitlingesnė, 
geriau apsiginkluoja ir dau
giau išsilavina. Kad ji yra 
galinga, tai tą patvirtina ir 
faktas, kad per virš mėne
sį laiko fašistai nieko nelai
mėjo. O atsiminkite, kad po 
to, kaip jie paėmė Gijon 
miestą, tai gyrėsi, kad per- 
mes iš šiaurių 100,000 ar
miją, 150 tankų ir 100 ka
ro lėktuvų ir paims Madri
dą. Pasigyrimai pasigyri
mais ir pasiliko.

Madrido gyventojai stovi eilėje prie krautuvės 'laukdami duonos ir kitų daiktų. Ap
suptam priešų fašistų mieste visko stokuoja. Kuo jūs, drauge skaitytojau, prisidė

jote prie paramos Ispanijos respublikai?

Sovietai ir Jų Priešai
Hearsto plunksnabraižos 

vieną dieną keikia Sovietus, 
kad jie atvirai nepuola Ja
ponijos, kitą dieną šaukia, 
kad “Sovietai bijo”, trečią 
vėl šaukia, kad “Sovietai vi
sur karą kuria.” Begėdis 
Benjamin DeCasseres šau
kia, būk Sovietai karus or
ganizuoja. Kitas Hearsto 
plunksnabraiža Kari . Von 
Wiegand kaltina Sovietus, 
kodėl jie negelbėja Chinijos. 
Jis daro išvadas, kad jeigu 
Japonija laimės Chinijoj, tai 
tada ji puls Ameriką. Ka
rininkas G. F. Eliot daro iš
vadas, kad “Sovietai laukia 
progos.” Visokių spėliojimų 
daro buržuazijos plunksna
braižos ir karo specialistai. 
Bet jiems tenka pasakyti— 
“Vyrai, jūs nematote toliau 
savo nosies!”

Padėtis yra pasaulyje la
bai pavojinga. Italijos ir 
Vokietijos fašistų karas ne
sibaigė Ispanijoj. Bet jis pa
rode, kad fašistai neturi to
kią galingą jėgą, kaip jie 
manė. Lapkričio 20 dieną 
Hitleris kalbėdamas Augs
burge šaukė, kad “už 5-6 
metų pasaulis turės klausy
ti jo,” kad tada duos Hitle
riui kolonijas, kad tada Vo
kietija turės būti didelė ša
lis, “kaip Anglija, Franci j a 
ir Sovietų Sąjunga.” Kodėl 
Hitleris dabar jau atideda 
už 5-6 metų? Jis tiksliai tą 
skelbia, kad paslėpus savo 
tuoj autinius karo prisiren
gimus prieš Lietuvą, Čecho- 
slovakiją, Sovietų Sąjungą, 
Franci ją ir kitas šalis, 
kad apgavus Vokietijos 
žmones—būk jis nenori ka
ro. Juk tik šiomis dienomis 
fašistų laikraštis “Voelki- 
sher Beobachter” rašė, kad 
“reikia iš nelaisvės paliuo- 
suoti Ukrainą.” Tas aiš
kiausiai parodo fašistų vil
ko apetitus. Juk tik dvi-trys 
savaitės atgal jų spauda 
grūmojo sunaikinti Lietuvą 
ir Čechoslovakiją.

Jeigu dar Vokietijos ir 
Italijos fašistai Europoj ne
pradėjo kairėj ar dešinėj 
puolimus, tai tik todėl, kad 
dar pilnai neprisirengė ka
rui, kad jaučia Sovietų Są
jungos galią.

Į Ameriką tik sugrįžęs 
Sovietų Sąjungos atstovas 
A. Trojanovskis sako, kad 
karo pavojus didelis, kad 
fašistai padegdinėja pasau
lį iš visų pusių, kad Sovie
tų Sąjunga dabar yra daug 
galingesnė Europoj ir Azi
joj, kaip metai laiko atgal. 
Sovietų industrija yra stip
ri, armija, orlaivynas ir lai
vynas galingi.

Sovietų maršalas V. K. 
Blucheris, Tolimų Rytų ko- 
mandierius sako, kad “Toli
mų Rytų armija, orlaivy
nas ir laivynas sumuš prie
šus už Sovietų Sąjungos sie
nos, jeigu priešai drįs už
pulti.”

Sovietų Sąjunga karo ne
nori, ji kovoja už taiką, bet 
ji ir nebijo fašistų ir im
perialistų grūmojimų. Ji bu
vo ir yra pasirengus apmuš
ti neprietelių užpuolimą.

Anglijos Politika
Anglijos imperialistai pa

taikauja Vokietijos ir Itali
jos fašistams ir Japonijos 
imperialistams. Jie bijo, kad 
naujas karas gali į šmotus 
sudaužyti didelę Anglijos 
imperiją. Mussolinis grumo-> 
ja sukelti prieš ją arabus. \ 
Hitleris rengiasi atimti iš 
Anglijos jos kolonijas Afri
koj.

Bet tuom pat kartu Ang
lijos imperialistai daugiau 
ginkluojasi, kaip bent kada 
pirmiau. Anglija gaminasi 
50,000,000 maskų apsisaugo
jimui nuo nuodingų dujų. 
Šiemet ji pąsibudavojo 1,700 
karo lėktuvų. Sako, kad ji

(Užbaiga 5 puslapyj)
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Arionas
A. PUŠKINAS

Mūs buvo daug laive tame. 
Vieni galingai tempė bures, 
Kiti sutartinai į jūras 
Irklus spyriavo. Ramume 
Vairuotojas prie vairo linko, 
Vairuodams laivą tarp vilniui. 
Aš—kupinas vilčių kilnių 
Plaukėjams dainavau. Staiga 
Ant jūros viesulą užslinko, 
Užliejo laivą mūs banga. 
Plaukėjai žuvo, jų nėra. 
Tik mane, slaptą dainininką 
Į krantą išmetė audra.
Aš himnus vėl senus pinu 
Ir savo rubus džiovinu 
Prieš saulę po uolos kupra.

* šios eilės skiriamos dekabristams.—Vert.

Poetas
A. PUŠKINAS 

Kol Apolonas iš poeto 
Nereikalauja jo aukos, 
Jis skęsta rūpesčiuose svieto, 
Pagautas dvasios jo menkos. 
Šventoji jojo lyra tūno, 
Siela klajoja sapnuose, 
Ir tarp menkų pasaulio sūnų, 
Gal būt, menkiausia jo dvasia. 
Bet kai tik dyvini garsai 
Paliečia jautrią klausą jojo, 
Siela poeto suplasnoja, 
Tarytum aras laisvasai.
Linksmoj jam ilgu aplinkoje, 
Minios jis vengia nuobodžios, 
Ir prie tautos kum irų kojų 
Galvos nelenkia išdidžios.
Garsų ir neramumo pilnas 
Jis bėga rūstus ir tylus 
J ošiančius plačiai šilus, 
Į krantą, kur tik vienos vilnys.

Vertė V. žalioms.
(“Priekalas”)

Atsakymas P. Balsiui ir Paparčiui
Pereito šeštadienio “Laisvės” 274-tam nume

ry j, Literatūros ir Meno skyriuj, P. Balsys sa
vo straipsnyje “Mūsų Vaidyba” negražiai pa
melavo. Jis tarp kitų savo filosofijų ir štai ką 
rašo:

“Kontestinių veikalų įvertinimo komisija sa
vo darbą atlikusi, t. y. perleidusi per savo kri
tiką minėtus kūrinėlius, patarė su tūlais patai
symais juos paimti vaidinimui. LMS Veika
lu Komisija ėmėsi už darbo. Tuojaus buvo pra
nešta autoriams, kokios “operacijos” manoma 
daryt jų kūrinėliams. Greitai susitaikyta ir su
sitarta su dd. Z. J. ir Ernestu Dubenu, bet su 
d. Juška išėjo kitaip: Jis nesutiko, kad,jo vei
kalas būtų taisomas, pirm negu jis bus debiu
tuotas Brooklyne. Esą, tuomet būsią geriau ga
lima matyt visi veikalo trūkumai. Nors LMS 
CK, paimdamas d. Juškos veikalą ir išmokėda
mas jam premiją, pasiliko sau teisę kūrinį tai
syti prie pirmos progos, bet d. Juškai pagei
daujant palūkėti—palūkėta.”

Draugas Balsy, aš turiu tau pasakyti, kad 
aš juokių pranešimų kaslink taisymo komedijos 
“Išdykusi Pati” nuo L. M. Sąjungos Kontesto 
teisėjų ir Veikalų Taisymo Komisijos tuo laiku 
negavau ir nežinojau, kad komediją reiks tai
syt. Tai kam gi reik rašyt, meluot, kad aš jus 
prašiau, kad jūs palukėtumėt su taisymu, pakol 
bus komedija debiutuota. Kada komedija per
ėjo kontestą ir tapo pripažinta, kad ją galima 
vaidint, tai tuoj L. M. Sąjungos pirmininkas 
V. Bovinas užmokėjo man skirtą premiją sa
kydamas, kad L. M. Sąjungos Centras tuoj iš
leis, atspausdins komediją ir išsiuntinės į visus 
miestus lošimui. Aš su tuo su mielu noru su
tikau ir paskelbiau “Laisvės” vietinėse žiniose, 
kad komediją jau išleis LMS Centras ir kad visi 
kreiptųsi į Centrą jos reikalaudami. Taigi tas 
ir liūdija, kad aš tuo laiku nieko nežinojau, kad 
komedija bus sulaikyta taisymui. Gi praėjus 
keliems mėnesiams, kuomet jau kitų miestų 
menininkai pradėjo reikalaut komedijos kny
gučių lošimui ir kuomet aš pradėjau teirautis, 
kodėl Centras neturi dar knygučių atspausdi
nęs, tai man P. Balsys pasako, kad komedija su
laikyta pataisymui. Ir, žinoma, pasako, tas vie
tas komedijos taisyt, kurias taisant visa ko
medijos ašis susilaužytų ir komedija liktų su
gadinta. Taisyti gi komediją aš bile kada su
tinku ir sutiksiu, jeigu matysiu, kad patarimai 
teisingi ir geri. Bet niekad nesutiksiu su to
kiais žmonėmis, kurie nori pakenkti man ir 
mano komedijai.

Tai tiek kritikui Balsiui. Ant kitų jo viso
kių filosofijų nenoriu atsakinėt, nes priseitų 
labai daug rašyt.

Sekantis gi atsakymas tai kritikui Papar
čiui. šitą skaitykit labai atydžiai, nes labai 
svarbus.

Tam pačiam “Laisvės” numeryje ir tą pačią 
dieną, Liter, ir Meno skyriuj, kritikas Pa
partis savo straipsnyj “Kaip Man Atrodė ‘Iš
dykus Pati’ ” iškoneveikia, išdergia minėtos ko
medijos aktorius ir jų lošimą, kuris buvo loštas 
spalių 31-mą dieną, Labor Lyceum Svetai
nėje, Brooklyne. Tarp kitokių nesąmonių ir štai 
ką rašo:

“Juokinančių juokų labai buvo maža. Tik 
vieną sykį visa salė juokėsi, kai Marė rengėsi 
kočėlu savo čaliui nugarą prosyt.”

Koks neteisingas Paparčio melas. Mūsų ak
toriams tą dieną lošiant prisėjo labai tankiai 
pertraukt kalbos ir laukt, ir lauk, pakol žmonės 
nustos, juoktis, o tu, Paparti, sakai, kad tik 
vieną sykį juokėsi ir sakai, kad salė juokėsi. 
Kur tu matei, kad salė, juoktųsi? žiūrėtojai, 
publika juokėsi, o ne salė. Gi ir Lietuvių Liau
dies Teatro diskusijose, kurios įvyko tuoj po 
lošimo visi diskusantai išsireiškė, kad jie juo
kėsi net pilvus susiėmę ir taipgi davė gerų pa
tarimų kaip komedijos autoriui taip ir akto
riams. Gi pabaigoj savo straipsnio tu, d. Pa
parti, rašai štai dar ką:

“Nesuprantu, kodėl Lietuvių Liaudies Teat
ras ar Meno Sąjunga leidžia tą su tiek trū
kumu veikalą vaidinti?” *■ v

Šitas paragrafas, tai tikrai negražiai tavo, d. 
Paparti, parašytas. Aš tikrai žinau, kad tu ko
mediją “Išdykusi Pati” skaitei dar prieš kon
testą ir diskusavai su savo draugais; žinau, kad 
su kontesto teisėjais tareisi kas link jos priė
mimo ir paskyrimo jai premijos; Ir taipgi ži
nau, kad su kitais Liaudies Teatro draugais mus 
paskyrėt važinėt po kolonijas ir lošt komediją. 
Tai kas gi tau dabar pasidarė, kad išsižadėjai 
savo tarimų, savo darbų ir tapai veidmainiu, 
rašydamas, kad būk nieko apie komediją ne
žinojai. Tu gi žinai, kad tu taip rašydamas 
demoralizuoji aktorius ir griauni veikimą. Gi 
tavo šitas straipsnis tilpo lapkričio 20-tą die
ną, o mes pradėjom maršrutą su komedija 
21-mą dieną. Taigi kaip tik pataikei. Ir tas 
tavo pataikymas parodo, kad tu norėjai pakenk
ti savo L. Liaudies Teatro aktoriams ir kolo
dijų rengėjams. Juk jei taip būtum nenorėjęs, 
tai būtum palaukęs, nors pakol pasibaigs marš
rutas.

Tu, d. Paparti, net ir dienraščiui “Laisvei” 
gėdą darai. Nes mat tą pačią dieną ir tam pa
čiam “Laisvės” numery Lietuvių Liaudies Te
atro sekretorius P. Baranauskas vietinėse ži
niose kviečia žmones matyti lošiant komediją 
ir sako, kad komedija graži ir bus daug juo
ko, o tu .Literatūros ir Meno Skyriuje išdergi. 
Taigi tokiam susikirtimui pasidarius, pasidaro 
ir dienraščiui nei šis, nei tas.

Ant galo dar priminsiu, kad jei Papartis ir 
ant toliaus taip darys ir netylės, tai aš pasa
kysiu jo tikrą vardą viešai, nes aš tikrai ži
nau, kas jis yra; turiu prirodymą.

J. Juška.

Montreal, Canada
MENAS IR DARBININKAI

•žinodami meno svarbą revoliuciniam darbo 
masių dvasios kėlime, turėtumėm aštriai, aš
triai panagrinėti jo turinį, o tik vėliau statyti 
scenoj, visapusiai apsvarsčius, ant kiek iš jo 
bus naudos pakėlimui revoliucinės darbo ma
sių dvasios. Bet, deja, to nėra. Mūsų meno 
rateliai/lyg pabūgę tokių veikalų (su labai 
mažomis išimtimis) visuomet apsistoja ant 
kokių nors nekaltų veikalėlių bei senų juo
kelių nudėvėtų Lietuvos tautinio rėžimo. Vie
na, pasiteisindami, kad nėra tinkamų scenai 
veikalų, antra—būk publiką nubaidysime su 
revoliuciniais veikalais, o kitas—girdi, peraš- 
triai—negerai, užsitrauksime rūstybę—sutruk- 
dysime darbą ir t. p. Publika, maitinama su
pelėjusiais juokais, niekuomet neatsikels dar
ban iš dvasios ubagų grabo. Ją turi padėti pri
kelti tyras revoliucinis menas su raudonuo
jančia, rytų saule. Klaidinga būtų manyti, 
kad pataikavimas seniems žmonių įpročiams, 
be konkrečių veiksmų, duotų teigiamus judė
jimui rezultatus. Tai būtų — judėjimo tar- 
mozas, kurį sąmoningai priešai paspaustų po 
išsisukinėjimų skymu. Geriau bailei publikai 
duoti po mažiau laipsnių, kol ji nejučiomis 
pripras ir supras jai naudingumą proleta
rinio meno, vietoj ją laikius vienodoj lygmaloj 
jos pakilimo. Leiskime, tegul mūsų menas už

kariauja žmonių jausmus ir protui nušviečia 
išsiliuosavimo kelią.

Pažiūros į Veikalus •
Montrealiečių scenoj stoka rimtų veikalų. 

Publika išlepusi supelėjusiais tautybės juo
kais, juos gaudydama kaip baravykus Lietuvos 
pakrūmiais. Iš šalies žiūrint’ atrodo, kad jos 
gyvenimas saldybių ir laimių kupinas. Vyki
me nuo scenoj beprasmį juoką, jo vietą geriau 
pakeičiant kilnios dvasios juoku iš mūsų prie
šų ; juoku, imtu iš mūsų klaidų ir pamokinan
čiu. Juokimės taip, kad tas*, juokas virstų 
kerštu ir pasipiktinimu ant mūsų priešų ma
sėse. Dažnai pasigirsta draugiška tarpusavė 
scenos veikalų kritika už geriausius, o tuom 
tarpu energija išeikvojama dažnai ant be
prasmių. Veikalai, imti iš žiaurios gyvenimo 
nuogybės, iš viešų ir slaptų darbo klasės in
kvizitorių darbų, numaskuojanti ir gyvai pa
rodanti jos kančias ir pasityčiojimus, parašyti 
liepsnojančia keršto ugnia, uždega darbinin
kų širdis ir ragina imtis veiksmų prieš pris
paudėjus.

Su proletariniu menu priešai veda slaptą, 
bet aršią kovą visose tautose. Bjauriausia tai, 
kad jiems dažnai pavyksta savus režisierius 
pravesti, arba juos apeiti kitokiais būdais, 
taip į meno ratelius susimesti ir varyti sabo
tažą taip svarbiame judėjimo inžine. Daugiau 
masinės kontrolės vadovaujančiose srityse, už 
apvalymą proletarų tvirtovės!

Gamtmylis.

Mūsų Vaidinimai ir Jų 
“Operacijos”

Kaip tik tapo Brooklyne suvaidinta J. Juš
kos paruošta komedija—“Išdykusi Pati”, taip 
greitai mūsų kritikai supuolė šiam, naujam 
kūriniui daryti “operaciją”. Atrodo, kad tūli 
mūsų draugai-kritikai visą laiką sau ramiai 
ilsisi ir tik laukia tos progos, ar nepasirodys 
kas nors ant estrados su nauju veikalu. Na, 
tai jau tada, kad pradės kryžiavoti tą vaidi
nimą, kad pradės pešioti tas klaidas, klai
deles iš veikalo, kad pradės smerkti visą tą 
triūsą, tą darbą.

Pavyzdžiui, lapkričio 20 d. “Laisvės” Meno 
Skyriuj, visas puslapis tik mirga panašiom 
kritikom. Duoda ilgą pamokslą. apie visoke- 
riopiausias ligas virš minėtos komedijos P. 
Balsys; bet dar su jo kritika būtų pusė bė
dos, gal su kai-kuriais klausimais galima skai
tytis—yra ir rimtesnių pastabų.! Bet, čia, at
sivertus' kitą puslapį, duoda kritiką “Papar
tis” ; šią kritiką beskaitydamas, tuojau gauni 
supratimą, kad ji yra parašyta pavydo sume
timais; ji yra parašyta sū įžeidžiančia pašai
pa pačių vaidintojų ir taip lygiai autoriaus.

Pirmiausiai, kodėl “Papartis” išlenda iš ka- 
v žin kur su tokia kritika “apsimaskavęs” su 
slapyvardžiu? Kodėl “Papartis” bijo pasira
šyti savo tikrą vardą, jeigu jis turi bent kiek 
pamato savo kritikai?

Mes žinome, kad su vienu briežtuku galima 
sudėginti didžiausi namai, bet ar galima su 
vieno briežtuko uždegimu jie pastatyti?... 
Ne! Kiekvienam darbui reikia energijos, kan
trybės ir pasišventimo. Sena patarlė 'sako: 
“To niekas nepeikia, kurs nieko neveikia.”

Mes turime vieną draugą menininką, tai 
Joną Jušką, kuris mažai kalba, bet daug dir
ba. Jis parašė pernai vieną veikalą, suorga
nizavo, sutelkė grupelę vaidylų, sumokino ir 
vaidino, šiemet parašė kitą komediją, surin
ko vėl būrelį gabių vaidintojų/ sumokino, ir 
vėl vaidina! Tūkstančiai žmonių matė per
nykštį veikalą, tūkstančiais matys ir šiuo tar
pu bemaršrutuojančią komediją — “Išdykusi 
Pati,” Jeigu Jono Juškos veikalai nėra geni- 
jališki, tai tas nereiškia, kad jie turi būt pa
smerkti. Jo vaidinimus myli paprasta pub
lika, darbo žmonės ir darbo žmonės juos skait
lingai lanko. Tos organizacijos džiaugiasi, 
kurios gauna progą užkviesti tokius veikalus; 
tokie vaidinimai sustiprina organizacijas fi
nansiniai. /

Į meno dirvą durys yra atviros; visa eilė 
“Paparčių” gali stoti darban, parašyti tobulus, 
be trūkumų veikalus, gali mokintis režisieriau- 
ti, gali sumokinti, kad aktoriam nereikėtų 
“nugriauti sceneriją ant estrados.” Gali .“Pa
partis” sumokinti, kad nereikėtų suflioriui bū
delės ant estrados, ir gali padaryti visą eilę 
kitų tobulumų. Mes kviečiam.

Apgailėtina, bet pas mūsų daugelį draugų 
yra ta liga, kad viską leidžia per kritiką, vis
ko nori, kad būtų tobula; laikoma mitingai, 
posėdžiai, daug dalykų aptariama, dešimtis 
puikiausių “sumanymų” patiekia; šimtus 
“sveikų” pastabų padaro, visa eilė protokolų 
tampa prirašyta su geriausiais nutarimais, 

bet kada reikia tarimai vykinti gyveniman, tai 
kartais to “sugestoriaus” nei už ausų nega
lėtum atvesti prie to darbo.

Draugas Juška yra vienas iš tų, kurie moka 
suorganizuot, susikviest gerus \ vaidintojus, 
juos sumokinti ir palaikyti tą organizuotą kū
ną. Ir dar reikėtų “Paparčiui” stebėtis, kaip 
tie vaidintojai sutartinai, solidariškai tarp 
savęs veikia, kaip jie vienas kitą pavaduodami 
dirba. Turėtų dar visa eilė “Paparčių” pa
imti nuo jų pavyzdį.

Netyčia Nušovė Brolį

W. New York, N. J.—21 
metų jaunuolis J. Distexhe, 
betrumpindamas šautuvą, 
netyčia paleido kulką ir nu
šovė savo brolį, 12 metų.

Aš tikiu sveikom ir rimtom kritikom, bet 
tik rimtom! Tūlas laikas tam atgal buvo vie
nas veikalas viešam susirinkimėlyj diskusuo- 
jamas-kritikuojamas, kur galų gale du kriti
kai susiginčijo dėl veikalo pabaigos: vienas 
nurodė, kad turi būt galas vienaip “pakreip
tas”, o kitam atrodė priešingai. “Ačiū Dievui”, 
tas veikalas sviete nepasirodė. Išeitų taip: 
Dviejų tėvų vaikas be galvos. ’

Jeigu mes lėčiau, bet rimčiau kritikuotume, 
tad daugiau ir dramaturgų, ir veikalų rašy
tojų ir režisierių turėtume.

L. L. T. Sekr., P. Baranauskas.

Romain Rollando Sveikinimas 
Sovietų Sąjungai 
Išsipildžiusi Svajonė

Sovietų revoliucija pagimdyta didvyriško 
genijaus Lenino ir jo drąsių vienminčių; ji 
rymo ant didelės Bolševikų Partijos, esančios 
tvirtu Sąjungos Sovietų Socialistinių Respub
likų liaudžių nugarkauliu. Sovietinė revoliu
cija senai buvo toji liepsninė svajonė visų lai
svai mąstančių smegenų, kurię piktinosi socia
liu neteisingumu ir siekė žmoniškesnės visuo
meniškos tvarkos.

Dailioji literatūra

Mes gyvenome ta svajone tirštoje prieška
rinių metų atmosferoje ir per karines audras. 
Tiktai viltis pravesti gyveniman šias svajo
nes ir leido mums gyventi. Matomai, Lapkri
čio (Spalio) revoliucija pagimdyta taipgi ir 
mūsų vilčių. Jos pergalė—mūsų pergalė. Mū
sų likimas susirišo su jos likimu. Mes priklau
some jai, o ji priklauso mums.

Romain Rolland.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drg. H. Stankui, Worcester, Mass.—Straips

nelio apie chorų mokytojų dirigavimą nesu
naudosime. Kiekvienas choro mokytojas turi 
savo techniką ir sulyg ja diriguoja chorus.

Tris Dešimts Septyneri 
Metai Atgal

žemiau telpančio straipsnelio autorius 
yra L. Ereminas, chorvedis, muzikas, mi
ręs prieš dešimts metų. Straipsnelis rašy
tas 1900 metais ir tilpo “V. L.” No. 8-tąm. 
Rašinys puikiai vaizduoja sunkią tų laikų 
lietuvių dainininkų padėt: stoką dainų, sto
ką žmonių. Talpiname jį kaipo istorinį da
lykėlį.—“L.” Red.
Nuo laiko mūsų tautiško atsibudimo, mūsų 

tėvynainiai iš visų spėkų darbuojasi, kad pra
dėtąjį darbą varyti pirmyn gyvu žodžiu ir pla
tinimu raštų visokio turinio ir tt. Čionai, Su
vienytose Valstijose, kur turime visotiną lais
vę daugiaus yra dirvos ir p a s i darbavimui. 
čionai mes tveriame visokias organizacijas, 
darome susirinkimus arba koncertus, įrengia
me skaitinyčias, net ir seimus jau atliekame 
ir tt.

Pri žymiausių veikėjų mūsų tautiškame at
sibudime reikia priskaityti dainorių draugys
tes su dainomis ir teatrališkus perstatymus. 
Rods su teatrališkais perstatymais einasi ga
na sunkiai, daug rolių tenka atlošti ypatoms, 
nenumanančioms scenos reikalavimų arba dar 
niekad nei teatre nebuvusioms. Priegtam dar 
trūksta ir mokytojo (režiserio), kuris galėtų 
tokius lošikus pamokinti, padėtų suprasti 
jiems savo roles ir nors kiek į, jas įsigilinti. 
Nors mūsų teatrališki perstatymai toli yra 
nuo tobulumo, vienok vis gi bandome pasta
tyti ant scenos komedijas ar ir dramas, kokias 
turime mūsų spaudoje.

Su dainavimu yra jau daug lengvesnis da
lykas. Net ir čionai Suv. Valstijose, turime 
pakaktinai dūdorių lietuviškų, kurie galėtų 
mokinti dainininkų ir giesmininkų draugys
tes; nekartą tenka girdėti vietomis jau gerai 
sutaikintus bažnytinius chorus, kuriuose tan-

(Tąsa 4-tam puslapyj)

Įsigykite Šiuos Svarbius 
Literatinius Kūrinius.
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BEŠ VINTANTIS RYTAS
.Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus 

gražiausių eilių rinkinys.
288 puslapių, kaina 50c

•

MORTOS VILKIENES 
DIVORSAS

Paraše Mikas Rasoda (Mizara).

Apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo, apie kurią daug rašo už
sienių spauda. Lietuvoje net au
toriaus politinei linijai priešinga 

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrinį.

316 Puslapių, Kaina $1.00
Išleido Dienraštis “Laisvė.”

MOTINA
Parašė Maksimas Gorkis

Vaizdai iš darbininkų kovų caro 
priespaudoje. Streikai, slaptas li
teratūros platinimas ir visokioje 

formoje plėtimas bolševikiškos 
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

Išleido dienraštis “Vilnis.” •

JANONIO RAŠTAI
Tai eilės pirmutinio lietuvių darbo 

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendrovės 
“Šviesos” Kaune

MAČIO-KEKŠTO 
EILES

Puikios liaudiškos eilės rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybės 
laikų Amerikoje. Piešia streikus, 
krizio laikus ir bankrotus, kur 

nukenčia ir lietuviai.

318 puslapių, kaina $1.00
LAIDA ALDLD. .

ARTURAS REGRATIS 
IR JO RAŠTAI

Puikios eilės ir labai įdomi 
autoriaus biografija.

176 puslapių, kaina 50c.
•

IŠDAVIKAS
Puiki poema, kur piešiama 

pokarinė epocha
Parašė Jonas Kaškaitis 

Puslapių 263, kaina $1.00

Reikalaudami knygų arba norėda
mi užsirašyti “Laisvę” kreipkitės 

*»uo antrašu:

“LAISVE”
427 LORIMER ST.,

Brooklyn, N. Y.
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Svajones ir Gyvenimas
.......—.... Parašė RUMBONIŠKIS ________

(Tąsa)
Šiandien, kaip ir paprastai, Raffertė 

išsileido jam žinomais keliais į miestą į 
šalpos biurą, bet kaip greitai jis pasiekė 
didžiąją gatvę, vedančią į miesto centrą, 
taip greitai jis išvydo ką tokio nepapras
to, ką tokio jam dar niekad nematyto: 
Kelių šimtų žmonių minia, visokio am
žiaus ir įvairių tautų, net ir moterys su 
vaikais, išsirikiavę į ilgą dvieilę rikiuotę 
ir nešini visokias iškabas, plakatus su vi
sokiais obalsiais ir reikalavimais: “Mes 
alkani—duokit mums duonos!” “Mes ap
driskę—duokit mums drabužių!” “Mūs 
namuose šalta—suteikit mums kuro!” 
“Duokite mums darbus!” “Ši šalis tur
tinga, bet mes alkani, apdriskę ir be dar
bo!” Ir daugiau panašių plaktų ir iškabų 
nešė dideli ir maži. “O kas čia? Nejau
gi bolševikų gauja eina prieš valdžią?”— 
pats sau pastatė tokį klausimą Raffertė. 
Vienok jis prisiartinęs arčiau persitikri
no, kad šioj minioj nėra nei vieno 
tokio, kokį kada tai jis yra matęs ko
kiame tai laikraštyje: su ilga barzda, il
gais nagais, su peiliu dantyse ir bomba 
rankoj. Čia Raffertė ne tik nematė tokių 
piešiamų bolševikų, bet mato net jam 
gerai pažįstamų veidų, veidų, kuriuos 
jis esą matęs ir gerai pažįsta iš tos pa
čios kasyklos, kurioje jis kada dirbo. O 
stebėtiniausia, tai kad jis mato net jo 
gerų tautiečių, kuriuos jis mato Šv. Ro
žančiaus bažnyčioj. “Argi ir jie jau pa
virto į trukšmadarius ir riaušių kėliklis, 
buntaučikus?”—vėl Raffertė savęs klau
sia.

Jam besistebeilijant į maršuojančių 
minią, praeina ir Andrius Kukutis 
(Cook), kovingas darbininkas su iškaba 
rankoj: “Duokite mums duonos, ar dar
bo!” Raffertė nei nejuto, kaip paraudo, 
susigėdino ir net lyg ir nervuotis pradė
jo pamatęs Andrių. Tai tas pats Andrius, 
kuris kadaise neteko darbo per Džimio 
Raffertės pasidarbavimą ir liežuvį:

Andrius Kukutis buvo gana kovingas 
darbininkas, unijistas. Bosai labiausia jo 
neapkentė ir bandė visokiais būdais An
drių atsikratyti, bet niekaip nesisekė, iki 

.net per Raffertės tarpininkystę bosai pa- 
’darė provokaciją. Tik tada bosai atsiekė 
savo tikslą, nepaisant, kad provokacija 
buvo ir ganą aiški, bet Andrius neturėjo 
liudininkų, idant savo pusę apginti. To
dėl Andrius pasitenkino tik pasakęs Raf- 
fertei: “Nepamiršk, Džim, kad kada nors 
bosai tau už tai atmokės tuom patim, 
kaip ir man šiandien, per tavo purviną 
liežuvį. Nepamiršk, jog bosai tau nebus 
draugai, kada tu jiems paliksi nereika
lingas !”

•

Mat, kada Andrius bedirbdamas ka
sykloj ragindavo ir net agitavo darbinin
kus kovoti prieš bosų sauvalių, buvo uni
jos lokalo pirmininku ir vedė unijos rei
kalus teisingai, neparsidavė bosams, bet 
kiekviename reikale gynė mainierių rei
kalus iš^tikros darbininkiškos širdies, 
tai bosams parsidavęs Raffertė bėgiojo 
ir skundė Andrių bosams. Bosai už tai 
Raffertei tik per petį plojo ir gyrė, kai
po gerą patrijotą ir ištikimą jiems ir val
džiai, o Andrių su provokacijos pagelba 
išvijo iš darbo, kaip nepageidaujamą ne
nuoramą, bolševiką. O štai, va dabar ir 
tas pats Raffertė, kuris kitados tikėjosi, 
belaižydamas bosams rankas, iškilti au
kštai, patapti žymiu žmogum, o dabar 
randasi bedarbių eilėj ir stovi ant pat 
bedugnės kranto. O Andrius? Andrius 
vis tas pats, vis su ta pačia energija ir 
pasirįžimu eina iškėlęs galvą matuojan
čių tarpe, nešdamas bedarbių darbininkų 
reikalavimų obalsį tiems, kurie turi susi
krovę sau turtus, bei jų atstovams sė- 
dintiem valdžioj, iš prakaito ir kraujo tų, 
kurie šiandien randasi nustumti į nedar
bo ir neišpasakyto skurdo nasrus, o pa
tys nežino kaip lėbauti. Raffertė smakso 
įsmeigęs savo beviltingas akis į šią de
monstrantų minią, bosų suviltas, susirū
pinęs ir nusiminęs.

Raffertė niekaip negali pats sau iš
siaiškinti šio dalyko: jis visados manė, 
jog visokias demonstracijas, reikalavi
mus ir neramumus kelia tik bolševikai 
ir kitokie radikalai, bet dabar jis mato 
visai ką kitą. Jis dabar mato šioj minioj 
net ir jam gerai pažįstamus airiškus vei-

dus, veidus, kuriuos jis dar tik pereitą 
sekmadienį matė Šv. Rožančiaus bažny
čioj, o va nūnai, demonstrantų eilėj. Ne
jaugi jie, būdami gerais katalikais, galėjo 
pavirsti į buntaučikus, norinčius nuvers
ti valdžią?—jis mąstė. Vienok jis nei šį, 
nei jokį kitą klausimą pats negalėjo iš
siaiškinti. Jo galvoj mintys tik bėgo, su
kosi, kaip kokie verpetai, kad net jo gal
va svaigo; net ir jam pasinorėjo stoti į 
demonstrantų tarpą, ir net buvo jau pa
sinešęs kartu eiti, nors jis ir pats neži
nojo kur tikrai ši minia žmonių eina. Bet 
jį rodos kokia slaptinga jėga, kaip ne
matoma ranka pačiupus už kalnieriaus 
ir patraukė atgal. Rodos jis išgirdo keno 
balsą šaukiantį: Ne, tu, Rafferte, nega
li... Tu buvai darbininkų išdavikas. Tu 
Andrių ir kitus... Raffertė tik susvyra
vo ir atsišlėjo prie stulpo, nulenkęs že
myn galvą. Jam dabar prisiminė jo visi 
papildyti negražūs darbai prieš tokius 
pačius darbininkus, kaip ir jis pats, be
dirbant Slėnio Anglių Kasykloj. Rodos, 
kad ant jo užgulė sunki našta, kaip ne
pakeliamas akmuo ir spaudžia jį prie že
mės; rodos, kaip koks didelis rolas, vo
las, kuris viską po savim sutrėškia, su- 
roliuoja, po kuriuo dabar ir jis, Raffertė, 
pakliuvęs ir neturi jėgų išsiliuosuoti. 
Jam dabar prisimena Andriaus žodžiai: 
“Kad darbininkas bosui geras yra tik pa
kol jis bosui- reikalingas, iki bosas gali 
darbininką visapusiai išnaudoti.” Dabar 
Raffertė mato tiesa Andriaus žodžiuose 
ir mato, kaip jis tapo bosų bjauriai ap
gautas ir suviltas. Jis dabar jau mato ir 
supranta, jog ir jis yra lygiai išmestas iš 
darbo ir kenčia didelį skurdą, kaip ir tie, 
kurie nenuolankavo bosams ir neskundė, 
neišdavinėjo kitų darbininkų; kad ir jis 
pats šiandien stovi ant krašto beviltės 
grynas, kaip pirštas, o bosai, ypač pa
tys didieji, turi visko perpilnai ir jie ne
kenčia jokio bado nei skurdo ir jiems 
dėl nedarbo galvos neskauda. Gi Raffer
tė, kuris jiems taip buvo ištikimas, turi 
badauti su savo šeimyna. Raffertę tik 
apmaudas ir gailestis ėmė dėl savo ne
laimingo likimo. Bet ką dabar padaryti? 
Kaip tai atitaisyti? Jis perdaug suter
šęs savo vardą; perdaug purve išvoliojęs 
savo sąžinę, ir nepaisant kaip nemazgosi, 
o ji vis bus purvina. Ir nors šis dalykas 
Raffertei ir darosi aiškus, kaip aiškus 
saulėtekis, bet kodėl jis ir daugelis kitų 
tokių, tūkstančiai ir milionai, kaip 
yra nelaimingi, tai Raffertei visgi 
klausimas buvo vien tik tamsi migla.

1

(Bus daugiau)
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ŠYPSENOS

VILKAS AVIES KAILYJE
Be piemenio pamiškėje 
Ganės avių pulkas, 
O miške ramiai tupėjo 
Sotus, riebus vilkas.

Jis rijo šviežią avieną, 
Gėrė avių kraują, 
Ant jo stalo kožną dieną 
Buvo auka nauja.

Vilkas, jo pati ir vaikai, 
Nepažino bado;
Bet štai, pakitėjo laikai— 
Piemuo atsirado.

Vos tiktai piemuo atvyko, 
Vilkas tuoj pajuto, 
Staugdamas baisiai perpyko, 
Vos tik nepasiuto.

Apsirengęs avies kailiu
Pas avis atėjo, 
Ir kaip avis balsu meiliu 
Vilkas prakalbėjo:
“Broliai, jums piemuo melavo, 
Vilką taip nesmerkim, 
Vilkišką uniją savo 
Tuojau susitverkim.
Turėsim sau maistą gardų, 
Pavojuj nebūsim, 
Piemenį, CIO vardu, 
Į peklą pasiųsim.
O pas vilką draugiškumus 
Kaip matai įgysim, 
Į svotus, arba į kūmus 
Tankiai paprašysim.”
Piemuo vilką numaskavo, ’ 
Sudaužė jo viltį, 
Nes parodė avim savo 
Aštrią vilko iltį.
Sakė: “Jums ne brolis vilkas, 
Su juom nebroliausit, 
Įkliuvę į vilko kilpas, 
Skaudžiai apsigausit.

Jo gudrumas, žodžiai meilūs, 
Įtrauks jum į bėdą;
Matot, kaip jo dantys smailūs! 
Jis žolės neėda.

■' .......n

Puslapis Ketvirtas

Dvipatyste ir Dvivyryste
Panevėžys. — Tai opios dabar 

Panevėžy j temos. Jos tiek opios, 
kad net prieinama ligi viešų 
“skandaliukų”, kaip tas nesenai 
įvyko Smėlynės gatvėje. Tai jau 
ne “skandaliukas,” o tikras 
skandalas, kuris žada prasiverž
ti viešumon visu atvirumu.

Palauksime, pažiūrėsime.

Darbininkų Nusiskundimai
Kojinių fabriko “Diana” ir 

Narkevičiaus spaustuvės darbi
ninkai atitinkamoms įstaigoms 
nusiskundė, kad netvarkingai 
vedamos atsiskaitymo knygelės. 
“Diana” fabriko savininkas dar
bininkų atsiskaitymo knygeles 
laiko pas save ir darbininkams 
jų nerodo. Prašo, kad tokie ne
normalumai būtų pašalinti.

I

jis, 
šis

Tris Dešimts Septyni Metai Atgal
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

kiai randasi ir visai puikūs balsai. Taipgi 
daugelis priguli prie įvairių muzikališkų 
draugysčių arba privatiškai gerokai muzikos 
pasimokinę, su kuriais jau būtų galima gauti 
rodą, bet čionais visiškai trūksta medžiagos 
dainavimui. Ant 'kiek toji stoka apsireiškia, 
galima spręsti pagal tai, kad tankiai girdisi 
lietuvius dainuojant pritaikius lietuviškus žo
džius prie tūlų amerikoniškų meliodijų. Kiti 
gi net taip toli nueina, kad bando pritaikinti 
lietuviškus žodžius prie “Bože caria chrani” 
ir taip dainuoja. Arba vėl, jeigu kur susi
tveria dainininkų kuopele, matome apgarsi
nimus su prižadėjimu užmokėti už kiekvieną 
prisiųstą dainą, tinkamą dainavimui.

Rodos tąja spragą šauniai užlopė velionis 
Dr. V. Kudirka, išleisdamas du pluoštu lie
tuviškų dainų, sutaikintų keturiems balsams 
vyriškiems. Vienok iš virš minėtųjų dainų, 
sutaikintų vien vyrų balsams, negalima pasi
naudoti maišytiems chorams, susidedantiems 
iš vyrų ir moterų balsų. Kad suteikti dau
ginus medžiagos mūsų dainininkystei, yra ren
giama išleisti 60 dainų iš repertuarto, M. G. 
D., New Yorke, kuriai su savo dainomis pasi
sekė užimti gana žymią vietą tarp vietinių 
bei aplinkinių dainininkų draugysčių ir ne
kartą būdavo perkalbama, jog gerai būtų, jei
gu ir lietuviškoji visuomenė galėtų iš tųjų 
dainų pasinaudoti. Galutinai tapo sutarta rū
pintis apie jų atspaudimą. Bet kad didžiau
sia kliūtis pradžios spaudinimo buvo stoka 
kaštų, tapo sutarta atsišaukti į lietuvišką vi
suomenę, kad pinigiškais paaukavimais pa
gelbėtų minėtas dainas išleisti, ypatingai, ku
riems rūpi lietuviška » dainininkystė, kuri at
jaučia stoką apdirbtų dainų tarp mūsų.

Leon Ereminas.

MM*

Vilkas sudraskyt norėjo 
Piemenį nedorą, 
Bet piemuo rankoj turėjo 
Lazdą gana storą.

Jo dirbtinis mandagumas
Ir jo vilna daili,
Jis ne brolis ir ne kūmas— 
Vilkas avies kailyj!”

Kad pačiam negaut apkulti, 
Ėmė taip protauti: 
“Geriau piemenį nepulti, 
Bet avis apgauti.”

Avys priešą kai patyrė, 
Paskelbė jam kovą, 
CIO sau pasiskyrė 
Už tikrą vadovą. -

Raguotis.

LIETUVOS ŽINIOS

yra

Viešųjų Darbų Planas 
Ukmergės Miestui 

1938 m.'
Miesto savivaldybė jau

sustačiusi viešųjų darbų planą 
1938 m.

Kaip iš to plano matyti, iš vie
šųjų darbų fondo Ukmergės m. 
yra paskirta 156,810 lt. Pirmiau
sia s-bė yra numačiusi pagamin
ti daugiau tašytų akmenų gat
vėms grįsti, nes šiais metais jų 
pritrūko. Iš viso tašytų akmenų 
bus pagaminta 3000 m2. Be to, 
dar bus prikasta Juodausių 
kaime 2000 m3, akmenų papras
tam grindiniui.

8530 lt. numatyta'žemės dar
bams. Bus iškasta gatvė, kuri eis 
pro autobusų stotį į naująją tur
gavietę, bus sutvarkyta Deltuvos 
gatvė, išlyginus gatvės profilį. 
Pilies g. taip pat numatyta su
tvarkyti.

Bendrai miesto tvarkymo dar
bams paskirta 20,060 lt.

Vandentiekis bus pravestas 
Sodų, Prezidento alėjoj, Vytau
to, Gedimino ir Deltuvos g-sė. 
Be to, mokyklos statybos dar
bams paskirta dar 30,000 litų.

Dar Del Naujo Chirurgo 
Utenoje

Buvo minėta, kad nuo lapkri
čio 1 d. vieton pasitraukusio ap
skričio ligoninės chirurgo Stri
maičio atvažiuos gyd. Burba iš 
Mažeikių, teko patirti, kad su
sipažinęs su Utena jis atsisako 
jon važiuoti. Tarp kitko bijąs ir 
nesugyvenimų.

degtų žibintą, nes sučiupęs la
pę. Tuojau su žibintu rankose 
atbėgo jo žmona ir motina. Ta
čiau kai jos pamatė, ką Babins
kas iš visų jėgų už sprando įsi
tvėręs laiko, joms iš išgąsčio 
vos žibintas iš rankų neiškritęs. 
Mat, Babinskas laikė vilką. Tuo
jau triukšmą išgirdę atbėgo kai
mynai ir vilkui ant kaklo užnėrė 
metalinę grandinę ir pririšo prie 
tvoros.

Per 
lengvai 
dešinės
draskyta krūtinė. v Babinskas 
jaunas, stiprus vyras, tad vilkas 
iš jo rankų neištrūko.

Pakviestas eigulis vilką nušo
vė.

grumtynes Babinskas 
sužeistas: apkandžioti 

rankos du pirštai ir ap-

Nusinuodijo Vaikas
Telšiai. — Spalių 21 d. viena

me netoli Telšių esančiame 'kai
me įvyko šiurpus nuotikis: mo
tina buvo pasirengus dėt antruo
sius languš ir tam tikslui pripy
lė stiklą su kieros rūgštimi ir 
pastatė ant palangės, tuo tarpu, 
jai nematant, prie lango priėjo 
jos ketvprių metų dukrelė ir vie
nu ypu išgėrė visą stiklą sieros 
rūgšties. Vaikas • dideliose kan
čiose tuoj pat mirė.

UKMERGĖ

Kiek mokės Ūkininkams už 
” k Vilnas

KAUNAS.—Vilnų supirkimui 
iš ūkininkų suorganizuota 20 vil
nų supirkimų punktų, kurie 
veiks du kartus per metus: ru
denį—lapkričio — gruodžio mė
nesiais ir pavasarį—gegužės ir 
birželio mėn. šį rudenį supirki
mo punktuose už vilnas nustaty
tos kainos: už kultūrinių veisli
nių avių plonų, švelnių vilnų kg. 
bus mokama nuo 4,5 ligi 5 lt. ;”už 
vietinių avių ir metisų gerų vil
nų kg. — nuo 3,5 ligi 4 lt.; už 
paprastų vietinių avių vilnų kg. 
—nuo 2,5 ligi 3 lt. ir už pakojų 
kilogramą bus mokama nuo 1,5 
ligi 2 lt.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybes Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
įsavimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
ęarba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite Jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jus nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 no pietų. (Laisvė).

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kairines Inman St., 
art,4 Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

A

'Ji

i

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8791 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

9

B

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

w' NAU.JO.JE’įVIETOJE
Pagautas Arkliavagis — 

“Profesionalas.”
Šio,mis dienomis kriminalinė 

policija sugavo žymų arklia
vagį, pagarsėjusį Ukmergės, 
Kėdainių ir kitose apskrityse. 
Juo pasirodė esąs žemaitis Pe
tras, 45 m. amž. šis žmogus 
jau nuo seno Ukmergės ir kt. 
apskr. vogdavo arklius ir slėp
davo juos pas įvairius asme
nis, o paskui parduodavo. 
Vien tik Ukmergės ir Utenos 
apskr. žemaitis pavogęs 15 ar
klių. Suimant pas jį rasta kele
tas vogtų arklių, kurie jau ati
duoti savininkams, o kitų ar
klių savininkai dar iki šiol te- 
bejieškomi.

■ žemaitis buvo tiek apsukrus 
arkliavagis, kad prieš parduo
damas arklius, pirma suklas- 
tuodavo jų liudijimus. Tokį su 
liudijimu arklį kiekvienas ūki
ninkas, mielai pirkdavo, nes 
arkliai, paprastai, būdavo ge
ros veislės ir gana pigūs.

Dabar P. žemaitis patalpin
tas Ukmergės sunkiųjų darbų 
kalėjime ir laukia teismo.

J

Gaudė Lapę, o Sugavo;.. 
Vilką

Ūkininko Kova su Vilku
Spalių 26 į 27 d. naktį Zaka

rų km., Varėnos valse., Alytaus 
apskr., ūkinink. Babinską apie 
1 vai. pabudino kaž koks bildesys 
kieme. Po to pradėjo gagenti ir 
rėkti jo kieme laikomos žąsys. 
Jis tuojau išbėgo laukan ir tam
sumoje patvory pastebėjo tupin
tį kokį gyvulį, kurio dantyse bu
vo vargše žąselė. Jis, kaip pats 
pasakoja—pamanęs, kad tai la
pė ir skubiai prie jos puolęs, 
kartu pašaukdamas palaidą savo 
šunį, kad ir tas pultų. Tamsoje 
jis pačiupo žvėriui už sprando ir 
prasidėjusios grumtynės po kie
mą. Besigrumdamas, /jis sušu
kęs žmonai, kad ta greičiau už-

LWIW4
■t

|Jkz~X<3ERIAUSIfl DUONA
M^SCHOLES BAKING l/QĮ\
VI wiwlz' MwiwyĮ 532 Grand St., Brooklyn

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. 24ūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus*
Tel. Evergreen 7-8S38 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

I:
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Waterbury, Conn VARPO KEPTUVE

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
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Puslapis Penktas

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

<b

O

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

apylinkę orui atvestant.

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.

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

Odos-Kraujo-Nervu Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos 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 jūsų 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 PI. New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: fl A. M. iki S P. M,

ną—Waterbury, Spaudos naudai 
—Hartforde.’

Apie chorus daug kalbėta, ir 
nutarta remti chorus visais ga
limais būdais, kad sustiprėtų.

Rezoliucijos priimta: 1. Ame
rikos L. Kongreso klausimu. 2. 
Chinijos ir Ispanijos rėmimo, už
puolikų pasmerkimo ir Japoni
jos produktų boikotavimo klausi
mais. 3. Prieš nazių kempės stei
gimą Southbury, Conn. 4. “Liau
dies Balso“, Canadoj rėmimo 
klausimu. 5. Išvažiavimų rengi
me kooperavimo reikalu. 6. CIO 
ir AFL vienybės klausimu, ir 7. 
Darbo valandų ir mokesties įsta
tymo klausimu.

Priėmus rezoliucijas, moterys 
delegatės pareiškė, kad nuo da
bar šilkines pančiakos, maisto 
produktai, “toys” ir kiti dalykai 
turi būti visur boikotuojama, 
kur tik bus pastebėta, kad Ja
ponijos produktas.

Kada finansų komisija prane
šė, kad peržiūrėjus įplaukas ir

i

Hartford, Conn
Keli mėnesiai tam atgal 

Waterburyje tapo suorgani
zuota Sveikatos ir Kultūros 
Draugija. Ši draugija lavins ir 
mokins savo narius ir kitus 
žmones, kaip reikia užsilaiky
ti, kad būti sveikais. Rengs 
prakalbas ir prelekcijas svei
katos klausimais. Aiškins žmo
nėms apie sveikatą ir valgių 
gaminimą — koks maistas yra 
tinkamas palaikymui geros 
sveikatos, kaip maistą sukom
binuoti arba sutaikyti vieną su 
kitu, kad jis nekenktų žmo
gaus sveikatai, koks maistas 
yra geriausias žmogaus sveika
tai, koks maistas yra gamtinis, 
natūralūs ir kokis yra 
lizuotas, 
maistas 
žmogus jį suvalgo, 
daro šarmus.

ši draugija nėra politinė, 
nei pašalpinė, nei religinė. Jos 
nariai visi yra lygūs, nepaisant 
kokių politinių pažiūrų ar re-j išmokėjimus, dabar dar atlieka

$104.17, tad nutarta paaukaut: 
“Liaudies Balsui,“ Canadoj, $5; 
jaunuolių žurnalui “Voice” 
Liet, politiniams kaliniams,

Apskričio Komitetai! įėjo 
draugai: V. J. Valaitis, O. 
raitienė, O. Vilkaitė, Visockienė, 
B. Medelis. Alternatai: P. Bo- 
kas, O. Rudzinskienė ir S. Ma- 
sionienė.

Kita konferencija nutarta lai
kyti Hartford, Conn., lapkričio 
mėn., kitais metais.

Konferencija buvo 
beveik visi atstovai, 
draugės moterys ėmė 
diskusijose visuose klausimuose.

Manau, konferencijos daly
viai yra dėkingi New Haveno 
gaspadinėms už pagaminimą 
gardžių pietų už mažą kainą.

Konferencija uždaryta 6 vai. 
vak., dainuojant Internacionalą.

Konferencijos Korespondentas.

žinskas; po 25c aukavo: O. Se- 
liokliutė, V. Aubara, E. !Za- 
brauskas, V. Zalauskas, A. 
Bakštis, D. Maslocka, P. Krik- 
ščius, J. Bagdonas, P. Milišau- 
skas, A. Milišauskas, Manin- 
gienė, M. Pilkauskienė, S. 
Kvietkauskienė, J. Nutuza, K. 
Bučys.

Visiems aukavusiems taria
me širdingą ačiū.

J. Baltulonis.

sucivi- 
s u g a d i n tas; koks 
daro rūgštis, 

ir
kada 
kokis

Ilginių įsitikinimų jie yra. Jos 
susirinkimuose nebus kalba
ma nė apie politiką, nė apie 
religiją, o vien tik apie svei
katą, valgių gaminimą ir 
mankštinimąsi.

Mums atrodo, kad ši draugi
ja niekam kelio nepastoja ir 
prie jos turėtų priklausyti ir 
remti ją kiekvienas lietuvis, 
kuriam tik rūpi jo svęikata.

Dabar ši draugija rengia pra
kalbas sveikatos klausimu, ku
rios įvyks lapkričio (Nov.) 28 
d., 1937 m., svetainėje, 48 
Green St., Waterbury, Conn. 
Pradžia kaip 2 vai. po pietų. 
Kalbėtojai bus mūsų gerbiami 
naturalistai-gydytojai J. W. 
Thomson ir P. Baltrėnas iš 
Brooklyn, N. Y. J. W. Thom
son kalbės apie sveikatą, o P. 
Baltrėnas kalbės apie maisto 
kombinaciją.

Maistas bus padarytas prie 
žmonių ir paaiškinta iš kokių 
daržovių padarytas ir bus duo
damas žmonėms paragauti, 
kurie atsilankys į prakalbas.

Kviečiame visus atsilankyti 
į šias prakalbas ir išgirsti daug 
naujo apie sveikatą, ko 
dar nesate girdėję.

Komitetas.

New Haven, Conn

jūs

A. L. D. L. D. III-Čio Apskričio 
Konferencija, Nutarė Boikotuoti 

Japonijos Išdirbinius
Lapkričio 21 d. š. m. Lietuvių 

svetainėj įvyko ALDLD III Ap
skričio kuopų atstovų konferen
cija. Atstovų dalyvavo 22 nuo 6 
kuopų ir 3 komiteto nariai. Viso 
su sprendžiamu balsu sudarė 25 
ypatos.

Konferenciją atidarė O. Vil
kaitė. Iki mandatų komisija per
žiūrėjo mandatus, buvo pakvies
ta keletas draugų pakalbėti. 
Kalbėjo apie reikalingumą di
desnio veikimo, apie Amerikos 
Lietuvių Kongreso rengiamą 
maršrutą ir kitais klausimais.

* /

Pirmininku išrinkta O. Vil
kaitė, raštininku—V. J. Valai
tis. Iš valdybos raportų, rašti
ninko Valaičio buvo svarbiau
sias, nes atžymėjo atliktus ir ne
atliktus apskričio komiteto taip 
lygiai ir kuopų darbus, pabar
damas kuopų raštininkus už 
prastą kooperavimą su apskri
čio finansų rašt. " ir iždininkė 
pranešė, kad turto yra $35.39.

Komisijos raportavo, kad va
saros sezonas šį metą buvo ga
na geras. Apskričio išvažiavi
mas davė pelno 
Diena $200.00, 
$395.00#

Pakritikuota
mažai gelbsti apskričio parengi
muose, o palieka visą darbą tai 
kuopai, kurios mieste rengia
mas parengimas. Tas nutarta 
pataisyti. Ateityje visos kuopos 
turės tinkamai kooperuoti aps
kričių parengimuose.

įteikta Hartfordo kuopai, nuo 
apskričio, garbės ženklas (rau
donas vėlukas) už prirašymą 
daugiausia narių į ALDLD. Pri
rašė 26 narius.

Nutarta rengti ateinančią va
sarą 3 išvažiavimai: apskričio 
naudai—Waterbury, Dainų Die-

$124.00, 
spaudos

kuopos,

Dainų 
išvaž.

kurios

$5.
šie

gera, nes 
ypatingai 
dalyvumą

Visom ALDLD Kuopom
Draugai!

ALDLD Centro Komiteto 
balsavimų blankas grąžinkite 
į centrą ne vėliau 5 d. gruo
džio (December), 1937. Kaip 
jau pirmiau buvo paskelbta, 
balsavimai baigiasi su 1 d. 
gruodžio (December). Reikia, 
kad blankos būtų grąžintos 
laiku, kad naujas Centro Ko
mitetas galėtų prieš naujus 
metus susitvarkyti ir stoti prie 
darbo, idant nesusitrukdytų 
“Šviesos” ir knygų darbai.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr., 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

ANGLAI NUSMERKĖ SU
ŠAUDYT ARABŲ VADĄ

Jeruzale. — Anglų karo 
teismas nusmerkė mirtin 
Sheikhą Farhaną al Sadi, 
vadą arabų kovos prieš An
gliją ir žydus Palestinoj, 
pas kurį rado ginklų. Nus
meigtasis yra 75 metų am
žiaus.

/

Spalių 30 d. Hartfordo pa
šalpos draugystės turėjo su
rengusios bendrą parengimą 
naudai Ispanijos našlių ir naš
laičių. Prie šio parengimo pri
sidėjo sekančios draugijos: 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija, Piliečių Politinis Ne- 
prigulmingas Kliubas, Vytauto 
Draugystė ir Darbininkų Susi
vienijimo kuopa. Baliaus ren
gimo komisija susidėjo iš se
kančių draugų: B. Muleran- 
ka, P. Kriščius, J. Kazlauskas, 
J. Baltulonis, A. Gaučas, J. 
Kozlovąs, A. Raulinaitis, V. 
Gauba, A. Klimkas.

Balius buvo nutarta rengti 
su užkandžiais. Nors komisija 
susidėjo vien tik iš vyrų, bet 
moterys labai daug pagelbėjo 
prie šio baliaus surengimo. 
Valgiams nupirkti aukavo šios 
draugės po 50c: M. Pilkaus
kienė, M. Margaitienė, M. 
Krikščiuvienė, A. Bernotienė, 
A. Rudzinskienė, M. Vilkienė, 
V. Kozlovienė, V. Vasiliaus
kienė. D. Visockienė $1.00. A. 
Vilkaitė, keiksų; A. Klimas 
nupirko dešrų už $1.00; J. 
Baltulonis — duonos už 70c.

Iš vietinių biznierių gauta 
aukų: Jonas Gezas, bekernės 
savininkas, aukavo duonos ir 
keiksų; Petras Jankus su An
tanu Romanu, New Roy beker
nės savininkai, aukavo 10 bal
tų duonų; Domininkas Novic- 
kas, restauranto savininkas, 
aukavo pinigais $2.00.

Reikia nepamiršti, kad mū
sų draugės moterys daug 
mums pagelbėjo ne vien tik su 
aukomis, bet ir su darbu prie 
sutaisymo valgių, šios draugės 
daugiausia darbavosi: A. Rud
zinskienė, M. Krikščiuvienė, 
Pinkaitienė, M. Raulinaitienė, 
M. Vilkienė.

Kada valgiai buvo prirengti 
ir sudėti ant stalų, tai draugės 
gaspadinės paprašė visus daly
vius sėsti prie stalų ir užkąs
ti. Vakaro vedėjas J. Baltulo
nis paaiškino, kokios draugijos 
šį balių rengia ir kokiam tiks
lui jis yra rengiamas. Paskui 
buvo perstatyta pakalbėti 
draugė A. Giraitienė. Trumpo
je, bet labai aiškioje, kalboje 
jinai nupiešė šiandieninę Ispa
nijos darbininkų padėtį. Po jos 
buvo perstatytas drg. J. Pil
kauskas. Jisai kalbėjo apie Is
panijos darbininkų vargus ir 
apie jų kovas su fašistais. 
Abudu kalbėtojai prisiminė 
apie reikalingumą paremti Is
panijos darbininkų kovas su 
fašistais ir nukentėjusius nuo 
tų kovų našles ir našlaičius.

Iš publikos tapo surinkta 
auku $23.15; balius pelno da
vė $43.98.

Aukavusių vardai: $5.00 au-'iš Londono praneša William 
kavo draugas J. Veiverisj po Hillman. 146 naujus karo 
$1.00 aukavo: V. Kavaliaus-, laĮvus, Tarpe kitų, ji buda- 
kas> tvt' Jy[1.c?uta’• A‘ /9rįga;11-"' v°ja 5 šarvuočius po 35,000 nas, M. Butkevicius, C. Latve- - - -
nas; po 50c aukavo: V. Stau
gaitis, V. Klibinskas, J. Barži- 
nis, A. Tataralis, A. Kiškiunas, 
M. Skardžinskas, P. Labanaus
kas, J. Geckis, E. Geckienė, J. 
Giraitis, M. Giraitienė, J. Pik
nikas, F. Petrušiūnas, J. Aibo- 
vičius, S. Raulinaitis, A. Skar-I

Norwood, Mass.
. Sovietų Sąjungos 20 Metų Su- 
• kaktuvės Paminėtos su Dideliu 

Pasisekimu
Lapkričio 7 d., Lietuvių Sve

tainėje, įvyko Sovietų Sąjungos 
20 metų paminėjimas. Rengė 
Amerikos Komunistų Partijos 
vietos lokalas. žmonių prisirin
ko pilna Lietuvių Svetainė. Pro
grama buvo žavėjanti, kurią pil
dė L. L. R. Choras, Vadovauja
mas Izabelės Yarmolavich, rusų 
šokikų grupė iš Bostono, armo- 
nistas iš tos pačios šokikų gru
pės, finų moterų dainininkių 
grupė, dainininkas Niurstram 
su savo dukrele, Ignas Kubiliū
nas, nors tą dieną jis turėjo 
daug dainuoti—per radio, savo 
koncerte,—bet ir čia atvažiavęs 
puikiai sudainavo. Kalbėtoja 
buvo draugė R. Grachce iš New 
York. Kalbėtoja puikiai apibūdi
no Sovietų Sąjungos progresą 
linkui socializmo, šaukė darbi
ninkus stoti į Amerikos Komu
nistų Partiją, kaipo į vienintelę 
partiją, kuri neatlaidžiai kovo
ja už pagerinimą darbininkų 
būvio ir už panaikinimą kapita
lizmo. Partijos budavojimo fon- 
dan sudėta $73. Publika buvo 
pilnai pasitenkinus visa progra
ma.

20 Žmonių—Smetonininkiį 
Parengime

Vietos smetoniški 
čiai suruošė parengimą 
Janušauskui, kuris rodė 
viškus “muvinpikčius“. 
garsinta plačiai ir gerai, bet 
publikos atsirado tik 20 ypatų. 
Norwoodo lietuviai smetoninin-j 
kaię nesiinteresuoja.

žvalgas.

metais Anglija jau turės' 
naują karo laivyną iš 25 
šarvuočių; 60 moderniškų 
kruzerių; 9 didelių orlaivių ■ 
vežikų, galinčių vežti 520 
karo lėktuvų; 150 moderniš
kų naikintojų ir 70 moder
niškų submarinų. Prie to ji 
kitą tokį laivyną turės iš 
senesnių karo laivų, kaipo 
pagelbinį,

Reiškia, Anglijos “jūrų 
karalius” nesirengia geruo
ju atiduoti nei Hitleriui, 
nei Mussoliniui, nei Japoni
jai savo didžiules pasaulio 
kolonijas. Spėjama, kad An
glijos valdonai fašistams 
pataikauja iš dviejų prie
žasčių. Viena — jie dar nė
ra prisirengę karui, o ant
ra jų tarpe daug valdinin
kų politiniai fašistiniai nu
sistatę prieš Sovietų Sąjun
gą ir demokratiją abelnai. 
Bet tas nereiškia, kad jie 
geruoju užleis kitų šalių fa
šistams savo pasaulines po
zicijas.

D. M. š.

NUSIŠOVĖ PADAUŽA 
FABRIKANTO SŪNUS

Chicago. — Loretta Hary- 
nek, 15 metų, sako, kad ji
nai buvo slapta ištekėjus už 
padaužos s t u d e n to W. S. 
Stanley’o, fabrikanto sū
naus, kuris nusišovė, kai su
dužo jo vogtas automobilis. 
Jis nusiminęs, kad Loretta 
pasigyrė, būk esanti nėščia.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Rūgšti ruginė, sa/di ruginė, cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

sandarie- 
ponui 
lietu- 
Buvo

Tarptautinė Peržvalga
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

greitai turės iki 4,000 karo 
orlaivių.

Anglija būdavo j asi ir ga
lingą jūrų laivyną. Dabar 
įjos fabrikai būdavoja, kaip

tonų įtalpos;, 20 kruzerių, 
kurių tarpe yra 3 po 10,000 
tonų įtalpos, kurie bus gin
kluoti 12 kanuolių po 6 co
lius gerklėmis; kelis kruze- 
rius po 8,000 tofių įtalpos ir 
kitus po 5,30,0 tonų.

BAYONNE, N. J.
šeštadienį, lapkr. 27 d., 8:30 vai. 

vak., yra ruošiama paminėjimas 20 i 
m. laimėjimo Sovietų Sąjungos dar
bininkiškos revoliucijos. Įvyks Labor 
Lyceum Svet., 72 W. 25th Št. Rengia! 
Darbininkiškų Organizacijų Susivie-I 
nijimas. Apart gerų kalbėtojų, bus; 
rodoma viena iš įdomiausių kalbinė- 
filmą gaminta Sovietų Sąjungoj —j 
‘“Mes Esam iš Kronštadto” • (“We Are' 
from Kronstadt”). Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. Įžanga 
Vaikam veltui. — Rengėjai.

35c.

NEW HAVEN, CONN.
Gruodžio 5-tą, bus lošiama naujai 

parašyta juokinga komedija, “Išdyku
si Pati.” įvyks Lietuvių Svet., 243 
Front St. Durys atsidarys 2:30, lo
šimas prasidės 3:30. Loš Lietuvių 
Liaudies Teatro Aktoriai iš Brook- 
lyno, po vadovyste Jono Juškos. 
Kviečiame visus atsilankyti ir pama
tyti šią juokingą komediją, užtikri
name, kad visiems patiks. Po loši
mui bus šokiai. Įžanga 40c
rengimą ruošia ALDLD 32 kp. 
LDS 16 kp. — Kviečia Rengėjai.

Šį pa
ir

MINERSVILLE, PA.
APLA rengia maskaradų balių 

“Masquerade Dance,” kuris įvyks 
šeštadienį, 27 lapkričio (Nov.), Dar
bininkų salėje, 7:30 vai. vakaro. Bus 
3 piniginės dovanos. Kviečiame skait
lingai dalyvauti šiame parengime. 
Grieš gera orkestrą šokiams. Įžan-i 
ga 25 centai. — Kviečia Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
ALjDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 28 d. lapkričio, 2 
vai. po pietų, po num. 143 Pierce St. 
Draugės ir draugai, malonėkite visi 
būti šiame susirinkime, nes turim ke-

1Q49 liat^ dalykll apsvarstymui. Taipgi iš- 
jaiiia, girsite raportą iš 6-to Apskričio kon

ferencijos. — L- Tureikis.
(278-279)

Vokietijos nazių ambasadorius von Ribbentrop pasirašo po Italų-Vokiečių-Japonų 
“anti-komunistine’’ sutartimi. Už jo pečių stovi Italijos fašistų valdžios nariai ir 
kiti fašistai, naziai ir kt. reakcininkai. Jų sutartis, faktinai, yra ne pmeš-komunisti- 
ne, bet prieš-d.emokratinė.

GARDNER, MASS.
Gardnerio Lyros Choras rengia Kon

certą, lapkr. 27 d., kuris įvyks Lie
tuvių Kliube, 105 Main St. Programe 
dalyvaus dainininkas Ignas Kubiliū
nas ir Ona Baltrušaitė, vietinis Cho
ras suvaidins trumpą komediją. Tai
pogi bus ir šokiai. Kviečiame visus 
dalyvauti. Įžanga 40c. (278-279)

SO. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

rengia vakarienę išu muzikališka pro
grama. įvyks lapkr. 28 d., 7 vai. vak. 
376 W. Broadway. Tikietas 50c Pro
gramą išpildys Laisvės Choro Vyrų 
Grupė ir Jaunuolių merginų gru
pė. Kviečiamą visus dalyvauti. Ti- 
kietus galite nusipirkti iš anksto pas 
kliubiečius. — Kom. (277-279)

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia metinį šokių Vakarą, lapkr 
27 d. Pradžia 7:30 v. v. L. D. Svet., 
338 Central St. Nariai privalo daly
vauti šiame metiniame baliuje, tie ku
rie nedalyvaus, bus baudžiami po vie
ną dolerį, išskiriant ligonius ir gyve
nančius kituose miestuose. Šiame ba
liuje prisižadėjo dalyvauti daug pa
šalinių svečių, kad gerai pasišokti 
paskutiniam vakare prieš adventą 
Norintieji įstoti j šią Draugiją na
riais yra priimami abiejų lyčių: vy
rai jr moterys nuo 18 iki 45 m. am
žiaus sulyg per pus nupiginto įsto
jimo. — K.om. (277-279)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

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

palengvina pergalėti Šaltį
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New Yorko Apielinkės Žinios
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Rytoj Dr. Kaškiaučiaus Paskutinis Pakvietimas Miesto Taryboje Bus Mirė Mykolas Plepys

<

Prelekcija Gerbiamiej i southbrooklynie- 
čiai ir visi brooklyniečiai, kat
rie dar nematėt lošiant komedi
jos “Išdykusi Pati”, tai dar ga- j

Šeši Darbiečiai
Amerikos Darbo Partijos šios 

valstijos sekretorius Alex Rose 
lit ją pamatyti! Komedija gi bus praneša, kad besibaigiantieji 
lošiama rytoj, lapkričio 28-tą skaitliavimai balsų už kandida- 
dieną, Community Kliubo Sve- tus Miesto Tarybon rodo, jog 
tainėje, 723—5th Avenue, kam- jau užtikrinta išrinkimas 6-šių 
pas 23-čios gatvės, South Brook-'ar 7 darbiečiu. Penktadienio ry-

Nežinystė yra didžiausia žmo
nių nelaimių, ypatingai ligų, 
priežastis. Nevienas susirgęs 
kenčia ir laukia sugrįžtančios 
sveikatos, nežinodamas, ką da
ryti. Vėliau eina pas gydytojus. 
Kaip kada būna pervėhi. Tačiau
jei ir galima išsigelbėti, daug pi- lyne, 
nigų prisieina išmokėti. O dabar
tiniu laiku pas darbininkus la
bai mažai pinigų randasi.

Šį sekmadienį, 28 lapkričio, 
turite progą veltui sužinoti apie Į 
savo sveikatos užlaikymą. Pre
lekcija apie gynimosi nuo ligų 
duos visoj Amerikoj pagarsėjęs 
daktaras J. J. Kaškiaučius. D. 
M. šolomskas, vienas iš “Lais
vės” redaktorių, aiškins apie 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, kaip jis gina darbo žmo
nes nuo politinių ir ekonominių 
parazitų. Visus kviečiame išgirst 
tas naudingas pamokas.

Prelekcijos ir prakalbos bus 
“Laisvės” Salėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Įžanga veltui. Rengia 
TDA Lietuvių 17-ta kuopa. 

Komisija.

S

Direktorių Ir Darbininkų 
Atydai!

Pirmadienį, 29 dieną lap
kričio, įvyks Lietuvių Koope- 
ratybės Spaudos Bendrovės di
rektorių susirinkimas. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi pribūki
te laiku, nes šis susirinkimas 
bus laikomas sykiu su visais 
dienraščio darbininkais. Darbi
ninkai 
atlikti 
gas.

taip pat nesivėluokite 
savo susirinkimo parei- 

NALIVAIKA, 
Sekretorius.

Vienuolika Metų Fašizmo 
Lietuvoje

V. PRANAITIENĖ, 
los “Išdykusios Pačios” Rolę 
šitas pakvietimas yra jau pa

skutinis, nes komedija bus lošia
ma paskutiniu sykiu Brooklyne. 
Taigi, kurie dabar nepamatysit, 
tai daugiau neteks jums ją ma
tyti.

Komedijos ilgiausią rolę—iš- 
dy k tįsios pačios rolę—lošia mū
sų gražiakalbė aktorka V. -Pra
naitienė, kuri sykiu su kitais ak
toriais juokins žiūrėtojus per 
visą lošimą.

Taigi, nepamirškit atsilankyti. 
Pradžia: šokiai 5-ta valanda.V 4.

Lošimas 7-tą vai. vakare.
Įžanga 50 centų ypatai.
Renkia ir kviečia LDS 50 kuo

pos

tą septintojų likimas tebebuvo 
neaiškus. Taip pat tebebuvo spė
liojimo padėtyje ir laimėjimas 
Brooklyn© komunistų kandidato 
Peter V. Cacchione. Jis vis te
bebuvo devintuoju. Devyni dau
giausia gavusieji balsų bus iš
rinkti.

Iki šiol jau išrinktais darbie- 
' čiais yra: Vladeckas Manhatta- 
ne, taipgi paaiškėjo, kad Queen- 

Ise išrinktasis fusionistų partijos 
balotu Charles Belous skaitysiąsI 
save oficialiu darbiečiu Miesto! 
Taryboje. Jį statė City Fusion 
Partija, bet jis turėjo ir darbie- 

’ čių užgyrimą. Darbo Partija 
taipgi jau yra tikra, kad bus iš
rinkti Hollanderis ir Armstrong, 
Brooklyne, ir Quill ir Ninfo, 
Bronxe.

Nori Nukapot Kriaučių 
Mokestis x

Padėkų Dieną, Kings County 
Ligoninėj, mirė Mykolas Plepys, 
gyvenęs 22 Siegel St., Brookly
ne. Priklausė Lietuvių Am. Pi
liečių Kliube ir ALDLD. Buvo 
“Laisvės” skaitytojas ir gabus 
korespondentas. Po korespon
dencijomis pasirašydavo E. Ben
son.

, Drg. Plepys seniau ilgus me
tus gyveno Bostone, kur yra 
daug ir sėkmingai veikęs darbi
ninkų judėjime. Jis buvo žino
mas ir gerbiamas visoj Naujojoj 
Anglijos, kaipo vienas iš žy
miausių tos apylinkes vadų. De
ja, pastaraisiais keliais metais, 
nežiūrint jo įgimtų gabumų, jis 
nebepasilaikė toj aukštumoj, ko
kią savo laike buvo pasiekęs. Jo 
žemyn pastumėjimo priežastimi, 

; sakoma, buvę tūli nemalonūs as
meniški prietikiai ir iš to pra
dėjimas girtauti, kas sulaikė jį 
nuo tolimesnio augimo. Jei ne ši 
nelaimė, jis būtų galėjęs liktis 
žymiu žmogumi ir daug nudirbti.

Mykolas Plepys gimęs bal. 8 
d., 1897, Strašių kaime, Pasva
lio apsk., kur dar turbūt tebe
gyvenąs senukas jo tėvas Motie
jus Plepys. Amerikon atvyko, 
rodos, 1911 ar 1912 m., Phila- 
delphijon. Amerikoje likęs bro-

lis, kuris, sakoma, gyvenąs Phi- 
ladelphijoj, taipgi daugelis to
limesnių giminių gyveną Conn, 
valstijoj. j

Šiuos žodžius rašant, jo kūnas 
tebesiranda ligoninės lavoninėj, 
kol atsišaus jo giminės patvar
kyti laidotuves. Kurie “Laisvės” 
skaitytojai žinote M. Plepio gi
mines, greit praneškite jiems.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Stephen Aromiskis Į
(Armakauskas)

■ <

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

\

Telefonas: EVergreen 7-4311

Komitetas.

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. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
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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 4

S
Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš

kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
!
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Sovietų Sąjunga Nusiranda- 
vojo 110,000 Pėdą Plotą 

Pasaulinėj Parodoj
Sovietų Sąjungos atstovas 

Amerikoj Aleksander A. Troja- 
novski pasirašė su Pasaulinės 
Parodos prez. G. A. Whalen 

Į sutartį,’ pagal kurią Sovietų Są-

Tuo klausimu daug kalbama 
tarp lietuvių Brooklyne. Ne tik 
kalbama, bet ir dirbama. Kad 
geriau išsiaiškinti šį klausimą, 
Lietuvių Kongreso Brooklyno ir 
Apylinkės Skyrius ruošia di
džiulį lietuvių masinį mitingą— 
prakalbas 10 d. gruodžio, di
džiojoj Grand Paradise Salėj.

Apie tai, ką fašizmas atnešė junga pasirandavoja 110,000 ke- 
Lietuvos liaudžiai, kalbės svečias turkampūį pėdų plotą Pasauli- 
kalbėtojas St. Michelsonas iš nėj Parodoj, kuri 1939 metais 
Bostono, “Keleivio” redaktorius, atsibus New Yorke. Drg. Troja- 
ir Rojus Mizara, brooklynietis, novskis tarpe kitko pareiškė: 
“Laisvės” redaktorius. Abu mi- j “Mes negalime vėlintis. Mūsų 
nėtieji yra žinomi puikūs kai- pirmasis pastatas užsienyj Pa- 
bčtojai ir Lietuvos politikos ži- vyžiaus Parodoj turi daugiausiai
novai, taipgi vadai Amerikos lie
tuvių judėjime.

Visi susidomėjusieji šiuo 
klausimu prašomi patys rengtis 
j tas prakalbas ir kitiems apie 
tai pranešti. K.

Nuteis? Elektros Kėdėn
\ Simon Elmore, 57 metų ma- 

- liorius, tapo pripažintas nužu- 
dytoju 4 metų mergaitės Joan 
Kuleba pereito rugpjūčio 12 d., 
Staten Islande. Tokį nuosprendį 
išnešė Staten Islando “džiūrė” 
po 8 su virš valandų tarimosi.

Baigiantis teismui, mergaitės 
tėvas, William Kuleba iš New 
Yorko, neleista teismabutin ir 
prie jo buvo pastatyta sargyba, 
nes jis grąsinęs iš keršto užmušt 
niekšą, jei jis nebūtų nuteistas

it

Elmore po arešto prisipažinęs 
policijai, kad jis nusiviliojęs 

tę laužynėn rodydamas 
je Įleistą didelį žiogą ir ža- 
as parodyt, kur rast dau- 

žiogų. Ten jis ją žaginęs, 
lužudęs Ir palikęs apverstą šiuk- 

is, o sekamą dieną “atra- 
ir pranešė policijai. Tačiau 

teisme jis užsigynė savo pirmes- 
nio liūdymo ir sakė, kad polici-

Šiomis dienomis pasireiškė 
į vyriškų drabužių siuvimo in
dustrijos bosų palinkimas nuka
poti algas, pasinaudojant eko
nominiu slogučiu. Tuo klausimu 
buvo unijos manadžerių ir pild. 
tarybos narių pasitarimas. Ja
me Potofskis, unijos vice-prezi- 
dentas, pareiškė, kad unija neda- 
leis algų nukapojimo ir blogini
mo sąlygų.

Kriaučiai, kaip ir visi kiti, da
bar turi budėti savo reikalų sar
gyboje.

PARDAVIMAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T»Z Triangle S-3622 

Brooklyn, N. Y.

JOHN VALEN

Užsidegus Traukiniui
Trys Sužeista

Ketvirtadienio p r ievakariais 
1 ties Corona, N. Y., užsidegė 
grįžtantis iš Port Washington į 
New Yorką Long Island trauki
nys ir momentaliai ugnies liežu
viai apsupo visą traukinį. Taip 
liepsnodamas traukinys ėjo pu
sę mylios iki spėjo jį sustabdyt. 
Panikos apimti keleiviai urmu 
veržėsi pro duris ir langus ir 
daugelis mažiau ar daugiau ta
po sužeista, iš kurių trys gana 
pavojingai. Jie nuvežti ligonbu- 
tin. Tūli susižeidė išėjus iš trau
kinio, kada prisiėjo leistis žemyn 
dešimties pėdų gylio skardžiu, 
prie kurio traukinys buvo susto
jęs, arba degti prie traukinio.

Sakoma, kad gaisro priežasti-

Parsiduoda farma su gyvuliais ir 
su padargais, arba viena farma. Turi 

■ būt parduota iki 1-mai gruodžio. Sa- 
j vininkas nebegali sunkiai dirbti ir 

perka, mažą vietelę su bizniu. 86 ake- 
riai žemes, 40 akerių dirbamos, o 
likusi žeme — miškas ir ganykla. 
Gražioj vietoj, prie gero kelio, dide
lis ežeras kitoj pusėj kelio. 4Ą my
lios nuo miesto Putnam, Conn. Stuba 
7 kambarių, 11 metų kain budavota. 

i Didelė barnė del 26 karvių, 7 metai 
kaip statyta; didelis garažas 22x36, 
2 metai kaip statytas; ledaunė dėl 40 
tonų ; Milk-auzė; pieną paima kas- 
rytas ant marketo; 8 karvės; naujas 
traktorius ir kitos mašinos, visos 
nauios. Parsiduoda su viskuom už 
$6,500. Viena farma tik $5.500. šitas 
preisas tik iki 1-mos gruodžio. Savi
ninkas yra rusas. Rašvkite ruskai ar
ba lietuviškai/ Kreinkitės šiuo adre
su: Vasil Moroz, R. F. D. 3, So. 

Woodstock, Conn. (279-281)_

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN ir NEW JERSEY

LDS Trečio Apskričio Komiteto 
susirinkimas įvyks sekmadieni, lap
kričio 28 diena. “Laisvės” Salėje. 
9:30 vai. ryto. Visi komiteto nariai 
skaitykite už nareigą jame dalyvauti 
ir laiku susirinkite. — Seki*.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familiją, ves
tuvių, kitokių grupių ---- ’
14 senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio] 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

paveiks-

ir pavienių.

lankytojų, tad mes norime, kad 
industriniame New Yorke būsi-, 
moj Pasaulio Parodoj mūsų pa- i 
statai ir plotas atsakytų mūsų'mį buvę sugedę “breikių”-stab- 
pageidavimams. Dalykai, kurie 
bus čia išstatyti parodai greitoj 
ateityj bus prisiųsti.”

“L.” Rep.

dytuvų pamušalai, .kuriem su- 
kliuvus, ištirpęs metalas pradėjo 
žert viršun ir padegė traukinį.

Ateiviu Reikalais Signalai ir Saugumas

Ko
pi r- 
15th

Ateivių Gynimo Miesto 
miteto susirinkimas įvyks 
madienį, 29 lapkričio, 7 E. 
St., Rand School, N. Y. Pradžia
8 vai. vakaro. Lietuviai organi
zacijų delegatai malonėkite da
lyvauti. šiam susirinkimui val
dyba turi prirengus labai svar
bius raportus apie ateivių de
portavimus iš Amerikos.

Į New Yorko Central prekinį 
kiemą, W. 37th St. ir 12th 
Avė., N. Y., iš automobiliaus 
išmesta apie 35 m. amžiaus 
vyro dar šiltas kūnas. Aštuo
niom valstijom paduota signa
las gaudyt užmušėjus.

l)augelis auto vairuotojų ma
no, kad davimas ranka signalo 
apeina tik vairuotojus. Jie klys
ta. Rankų signalai yra svarbu ir 
pėstininkams, kurie galėtų pasi
naudot iš anksto gauta informa
cija apie automobilisto sukimosi. 
Įstatymas reikalauja vairuoto
jus, kurių mašinos neturi įreng
tų mechaniškų signalų, ranka 
paduot signalus prieš pradedant 
važiuot, sustojant ar sukantis.

Traįiko Stotis “I”.

japonų 
virš

wnuuymo )r saKe, Kaa ponu- viršgatvinis gelžkelis nebus 
ja žiaurumu privertusi ji taip Į prašalintas laike jo antrojo 
liūdyt. termino, miesto tarnyboj.

A.uii h Air,. '•

TŠRANDAVO.TIMAI
Pasirandavoįa Grosernės ir Deli

catessen krautuve su visais apšarva- 
vimais. Prieinama kaina. Kreinkitės 
pas Henry Ott, 18 Olive St., Brook
lyn, N. Y. (277-279)

Pasirandavoja vienas kambarys, 
garu šildomas. Del daugiau informa
cijų kreipkitės pas Juozą Lukuosevi- 
čių, 1137 Blake Avė., Brooklyn/N. Y.

(279-280)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠAL1NSKAS) 8»

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

Telephone: EVergreen 8-8770

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.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. i
Tel. Evergreen 7-1312

OFlSO VALANDOS 
nuo 1—1 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
z (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) v
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefoną* x EVergreen 7-16411

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit i jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 

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

PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
i Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
• Prie! Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
.. Parnamduu automobilius vestuvėm 

parom, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Sugrįžęs iš po-rinkiminių va- 
kacijų, Brooklyno prezidentas 
Ingersoll sakė būsiąs labai ne
patenkintas, ' jei Fulton St.

Ladies’ days
Mon. and Tuesday from 12 a. m.
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents. Sun. all day and night.

* \ /

SPECIAL RATES PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and

Irene Mary Malo, 7 metų 
mergaitė, sugrįžus iš Shangha- 
jaus, pasakojo:

“Aš mačiau daug 
orlaivių sukinėjantis
Shanghajaus ir virš mūsų mo
kyklos. Aš girdėjau juos mė
tant bombas ir aš bijojau, kad 
kai kurios pataikys į mūsų 
mokyklą. Aš džiaugiuos aplei
dus Shanghajų.”

Jos tėvas yra J. V. laivo 
Isabel tarnautoju.
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