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Krislai
Drg. P. Buknys 

Tebeserga.
Vajininkai Turi 

Suskubti.
Laiškas iš Paryžiaus.
šiurpi Padėtis.
žuvo Veiklus Jaunuolis.

Rašo R. Mizara.

Šiuos žodžius rašant, 
“Laisvės” administratorius, 
d. Pr. Buknys, tebeserga. 
Jis serga sunkiai—plaučių 
uždegimo liga. Tačiau atro
do, kad krivis jau bus pra
ėjęs ir ligonis pasveiks. Jis 
mano stoti darban pabaigoj 
savaitės, nors tai abejotina.* * *

Nereikia nei aiškinti, kad 
dėl mūsų administratoriaus 
ligos nukentės kai kurie su 
dienraščiu surišti reikalai. 
Visųpirmiausiai gal nebus 
kaip reikia patenkinti visiĮ 
pareikalavimai mūsų vaji- 
ninkų, renkančių naujas 
“Laisvei” prenumeratas.

Draugai vajininkai! Pra
šau neužpykti, jei kai ku
riems nebus į laiką suteik
tas tas ar kitas patarnavi
mas. Darbuokitės, kiek drū
ti. To prašo jūs ir draugas 
Buknys.

Kai tik jis kiek tiek'-pa
sveiks, stos darban ir visi 
reikalai pilniausiai susi
tvarkys. * * *

Pirmadienį gavau laiške
lį iš Paryžiaus. Rašo Ispa
nijos respublikos gynėjas, 
kovotojas d. F. Ulevičius, 
buvęs argentinietis.

“Nors mudu asmeniai 
pasipazyštame, rašo jis, 
kreipiuosi prašydamas 
siųsti man nors porą Lite
ratūros Draugijos leidinių,. 
Girdėjau, kad gerą knygą 
yra parašęs drg. A. Bim
ba... Esu pasiilgęs lietu* 
visky, knygą, nes per virs 
devynioliką mėnesių, jzį, ne
skaičiau ... ”.* * *

Drg. Ulevičius gerai ži
nomas Argentinos lietu
viams, su kuriais jis dirbo 
apie šešerius metus. Dirbo 
prie “Rytojaus” ir žurnalo 
“Dabarties.” Bekovodamas 
Ispanijoj, buvo sužeistas ir 
ten tūlą laiką prabuvo ligo
ninėj; Dabar, podraug su 
tūlais karo invalidais, jis 
tapo atgabentas Paryžiun. 
Mes prašysim, kad jis raši
nėtų “Laisvei.” Vienas jo 
rašinys greit tilps dienraš
ty j.

Šiurpi kovotojo už demo
kratiją padėtis. Mes, kurie 
esame sveiki, kuriems rūpi 
demokratija, žmonių laisvė 
ir gėris, privalome visomis 
išgalėmis padėti tiems, ku
rie aukojo viską geriausio 
tam, kad žmonija būtų lai
sva.

ne- 
bet 
pa-

* * * 
nemaloni žinia:Kita

Oaklande, Kalifornijoj, žu
vo LDS Jaunimo kuopos 
pirmininkas, jaunuolis Pet- 

. ras Pakrosnis. Jis užsimušė 
grįždamas iš medžioklės. 
Tai buvo pavyzdingas 
nuolis, tik 24 metus 
žiaus teturįs.

Labai gaila!* * * t
Kaip skaitytojas mato, 

visi šios dienos krislai su
rišti su ligomis bei mirtimi. 
Atrodo gan pesimistiški.

Tačiau dūsėjimai dalykų 
nepataisys: Kurie esame 
sveiki, darbuokimės su pa
didinta energija!

jau-
am-
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Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ” 

Sekite Žinias iš karo ei
gos Ispanijoje ir kon
flikto tarpe Sovietų Są
jungos ir imperialisti

nės Japonijos.
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NAZIAI GRŪMOJA ATPLĖŠT ELZAS 
LOTARINGIJĄ NUO FRANCUOS

Pradžiai Jie Reikalauja, kad Francija Duotų Nariam Sa
vivaldybę Toje Svarbioje Francijos Provincijoje

Paryžius. — Francijos da
lyje Elzas-Lotaringijoj hit
lerininkai reikalauja vokiš
kos savivaldybės. Jiems va
dovauja neva “valstiečių 
fronto” galva Bilger ir lai
kraščių leidėjas Rosse. Pa
starasis grąsina net Hitle
rio karu Francijai, jeigu 
Francija neduos savivaldy
bės vokietininkam Elzas-Lo
taringijoj, kuri rubežiuojasi 
su Vokietija.

Elzas-Lotaringija, turtin
ga metalų kasyklomis, buvo 
atplėšta nuo Francijos ir 
prijungta Vokietijai virš 50 
metų atgal. Bet po pasauli
nio karo jinai vėl tapo su
grąžinta Francijai.

POPIEŽIUS PROTESTUO
JA PRIEŠ NAZIŲ POGRO

MUS VIENNOJ

Berlin, spal. 11. — Popie
žius atsiuntė protestą Hit
leriui, kad naziai Viennoj 
padarė kruvinus pogromus- 
demonstraciją prieš kardi
nolą Innitzerį ir katalikų 
kunigus.

Vokietijos valdžia sakosi 
areštavus kai kuriuos tų 
padaužų ir žada juos “baus
ti.”

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Liaudiečiai 
sėkmingai atakuoja fašistus 
Ebro fronte.

Hitleris Planuoja Panai- Neįleidžia į Ameriką
kint Čechoslovakijos 

Nepriklausomybę
Rašytojo Strachey, bet 

Priima Al. Kerenskį

Federacijos Vadai Rei- LINDBERGHAS, ANGŲ JOS IMPERIALISTŲ PAPIRKTAS ME- 
kalauja Išmest Lewisy,

Pirm Deryby su CIO
LAGIS PRIEŠ SOVIETUS, SKRENDA Į VOKIETIJĄ
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Praga, čechoslovakija. — 
Hitlerio valdžia reikalauja, 
kad Čechoslovakija panai
kintų visas savo sutartis su 
kitomis valstybėmis, kad 
padarytų muitų sąjungą su 
Vokietija ir kad sutiktų per
leist Vokietijos armiją per 
Čechoslovakiją, esant na- 
ziam karinio reikalo (svar
biausiai prieš Sovietus).

Šitokie Hitlerio reikalavi
mai reiškia pasimojimą fak- 
tinai sunaikint Čechoslova- 
kijos nepriklausomybę kai
po valstybės.

Jeruzale.—Anglų kariuo
menė nukovė 11 arabų ir už
ėmė Betlejų.

New York. — Ateivybės 
viršininkai sulaikė Ellis Is
lande vieną iš pačių gabiau
sių Anglijos rašytojų, Johną 
Strachey. Mat, jis laikosi 
kairių, socialistinių pažiūrų, 
yra marksistinis rašytojas 
ir kalbėtojas; -gina demo
kratiją ir smerkia Anglijos 
ir Frančijos valdžias už.Če^ 
choslovakijos p a r d a v imą 
Hitleriui.

Užtat Amerikos ateivybės 
viršininkai, be jokių skers- 
painių, įsileido tuo pačiu 
“Normandie” laivu atvažia
vusį Al. Kerenskį, andai bu
vusį Rusijos ministerį pir
mininką, kuris vis kursto 
pasaulį prieš Sovietų Sąjun-

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Klaipėda, spal. 6. — Vo

kietininkai Klaipėdos sei- 
melyj vėl priėmė tris savo 
įstatymų sumanymus, ku
riuos Klaipėdos krašto gu
bernatorius buvo atmetęs 
(vetavęs). — Klaipėdos gu
bernatorius yra Lietuvos 
skiriamas.

Kerenskiš bus svečias N. 
Y. valstijos republikonų va
do Ken. Simpsono.

Sulaikytasis Strachey pa
reiškė reporteriams, jog 
Anglija ir Franci j a nepanai
kino pavojaus greito pasau
linio karo tuomi, kad jos 
paaukojo Hitleriui Čecho
slovakiją.

Lietuvaitės “Stiuvardesės” 
Amerikos Orlaiviuose

{statymas prieš Gimdymų 
Kontrolę Užgirtas Šalies 

Vyriausiame Teisme

Houston, Texas. — Wm. 
Green ir kiti Amerikos Dar
bo Federacijos, vadai maši
naliai pervarė tokią rezoliu
ciją suvažiavime tos orga
nizacijos, kad jie derėtųsi su 
CIO dėlei vienybės tik tuo
met, jeigu būtų pašalintas 
J. L. Lewis kaip CIO vy
riausias vadas.

Daugelis delegatų susilai
kė nuo balsavimo šiuo klau
simu: iš vienos pusės, neno
rėjo paremt Greeną, o iš 
antros pusės/ bijojo Fede
racijos valdovų keršto, jei 
balsuos prieš juos.'

Daniel J. Tobin, pirminin
kas Vežikų Brolijos, turin
čios 350,000 marių, grūmojo 
ištraukt šią savo uniją iš 
Federacijos/j eigų Federaci
ja nesitaikys su CIO. Jis pa
rodė 2,500 atsiųstų telegra
mų nuo įvairių Federacijos 
unijų, reikalaujančių vieny
bės su CIO.

20 ŽMONIŲ ŽUVO LĖK
TUVO NELAIMĖJE

Vokietija. — Nu-1 
sparnui keleivinio 
orlaivio, jis tuoj 
žemyn. Užsimušė

Soest, 
trūkus 
Belgijos 
nukrito 
visi keturi orlaivio įgulos
nariai ir 16 vokiečių kelei
vių. *

LORDIENĖ ASTOR Už 
GINČIJA LINDBERGHO 

VAIŠES PAS JĄ

London, spal. 11. — Lordo 
Astorio pati užginčija, kad 
amerikietis lakūnas Lind
bergh buvęs pas ją pokilyje 
ir neigęs Sovietų oro laivy
ną. Bet pats Lindbergh dėl

VISOMS ALDU) KUOPOMS

Garsieji Sovietų Orlaivininkai Parodo, kaip Šmeižikas Lindberghas Pasitarnavo Anglijos 
Valdžiai ir Hitleriui Prieš Čechoslovakiją -

dabar, sugrįžęs į Londoną, 
jis panaudojo savo atsilan
kymą į Sovietiją kaip pa? 
grindą savo šmeižtingom ir 
įžeidžiančiom prakalbom 
prieš Sovietų Sąjungą. Taip 
jis kalbėjo svečiams lordo 
A storo pačios suruoštame 
pokilyje. . ~

“Kuom Lindberghas pareg
ima savo tvirtinimą, būk 
Vokietijos oro laivynas su
muštų sujungtus orlaivynus 
Anglijos, Francijos ir So- 
vietų Sąjungos? — Tam pa
rodyt jis neturi jokių davi
nių.

“Jis pasakojo, būk laike 
jo atsilankymo Maskvoj jam 
buvę pasiūlyta vieta Sovie
tų pilietinės orlaivininkys
tės viršininko. Lindberghas, 
matyt, neskaitė garsios Go
golio komedijos, kur Chles- 
takovas, begėdiškas melagis, 
sako, ‘vieną kartą aš buvau 
palaikytas net vyriausiu ar
mijos komandierium!’

“Mūsų sovietiniai lakūnai 
tegali tik juoktis iš tokių 
melų. Mūsų šalyje panašiem 
orlaivininkam kaip Lind
bergh, ypač buvusiem ‘lakū
nam,’ nebūtų leista net pri
siartint prie oro laivyno va
dovybės.

“Dar ir toliau Lindbergh 
nesusivaldomai įmeluoja, 
būk Sovietų oro laivynas ne
turįs vadovybės ir esąs vi
siškoj betvarkėj.

“Sovietų orlaivininkyšte, 
matyt, todėl laimėjo dau
gumą oriai vinių rekordų vi
same pasaulyje, kad jinai 
‘neturi vadovybės’ ir randtiįį 
si ‘betvarkėje...’

“Bet kad ir moterų Sovie
tų narsuolių orlaivininkių 
žygis—Grisodubovos, Ossi- 
penkos ir Raskovos—užtek
tinai tarnauja kaip įrody
mas, kokioj padėtyj yra So
vietų orlaivininkystė.

“Sovietų šalis* turi šimtus 
ir tūkstančius pirmos rūšies 
lakūnų, kurie yra gabūs nę 
tik skraidyt, bet bile mo
mentu tapt pirmos rūšies 
organizatoriais ir vadais.

“Lindbergho kvaili melai 
ir šmeižtai neapgaus nie
ko... Jis jau liko pajuoka 
visam pasauliui. Jis atsidū
rė rolėje žioplo melagio, 
kaipo lekajus Vokietijos fa
šistų ir jų patronų, Angli
jos ponų.

“A n g I i j os atžagareivių 
rateliai įsakė Lindberghui 
‘liudyt apie Sovietų orlaivi
ninkystės silpnumą,’ ir Lind
berghas tuo būdu suteikė 
Chamberlainui argumentus, 
kodėl Anglija turėjo Muni- 
che pasiduot Hitleriui če- 

•
“Lindberghas, pasamdy- 

melacis. atliko nždAvtal-

laivynas esąs galingesnis, 
negu* Anglijos, Francijos ir 
Sovietų orlaivynai sykiu, tai 
ir jie sutiko * su ministeriu 
pirmininku Chamberlainu, 
kuris reikalavo patenkint 
Hitlerį kaštais Čechoslova
kijos ir tuomi išvengt karo.

Meluodamas apie “baisią” 
Vokietijos oro laivyno galy
bę ir niekindamas Sovietų 
orlaivyną, Lindberghas “su
mušė visus barono Mun- 
chauseno (garsaus melagio) 
rekordus,” sako žymiausi 
Sovietų lakūnai savo pareiš
kime “Pravdoje.”

“Ne dyvai, kad Lindberg
has j ieško tokių rekordų, 
nes jis jau senai nepadaro 
jokių rekordų orlaivininky- 
stei, ir neturi jokios svar
bos kaipo lakūnas. Sovietų 
Sąjungoj by narys bet kokio 
orlaivininkystės kliubo — 
kolektyvis ūkininkas, darbi
ninkas ar studentas — daro 
panašius skridimus, kaip 
paskutiniais laikais Lind
berghas savo privačiu lėk
tuvu.

“Perskridęs per Atlanto 
vandenyną 1927 m., Lind
berghas paskui jau nedarė 
reguliarių skridinių, o tik 
taip sau laiks nuo įaiko va
žinėjo oru į įvairias šalis su 
savo moteria. Labiausia jis 
mylėjo skridimus į fašistinę 
Vokietiją, kur jis yra mielas 
svečias Goeringo ir Hitlerio.

“Penkeri metai atgal 
Lindberghas aplankė Sovie
tų Sąjungą... Paskutiniu 
gi laiku Lindberghas vėl at
skrido į Sovietiją... Niekas 
jo nekvietė. Ir jeigu jam 
buvo duota leidimas at
skris!, tai todėl, kad ameri
konai prašė.

“Lindberghas šiuo atveju 
atsilankė į Sovietų Sąjungą 
Orlaivininkystės Dienoje, ir

Rotterdam, Holandija. — 
Amerikietis lakūnas Lind
bergh skris į Vokietiją ap
žiūrėt ten orlaivių statybą.

Maskva. — Kai Amerikos 
lakūnas Lindbergh lankėsi 
Sovietų Sąjungoj, jis gyrė 
Sovietų pažangą orlaivinin- 
kystėj,' jos lakūnų žygius, 
lėktuvų aikštes ir sovieti
nes orlaivininkų mokyklas.

Bet paskutiniu laiku jis 
Londone, papirktas impe
rialistų, jau melavo,—kaip 
bendrai pareiškia “Prav- 
doj” garsieji Sovietų lakū
nai : Molokov, Kokkinaki, 
Slepnev, Gromov ir kiti. Jis 
Londone, vaidindamas žino
vo rolę, pareiškė, būk Vo
kietijos oro laivynas “su
muštų” Sovietų, Anglijos ir 
Francijos oro laivynus sy
kiu.

Tas Lindbergho melas bu
vo labai naudingas Anglijos 
valdžiai, kuri norėjo leist 
Hitleriui apgrobt Čechoslo
vakiją. Anglijos valdovai 
tad sakė savo ^šalies žmo
nėms ir Francijai, kad mes, 
girdi, negalime eit karan 
prieš Hitlerį dėl Čechoslo- 
vakijos čielybės, nes Vokie
tija turinti perdaug galin
gą oro laivyną.

, SOVIETU LAKŪNŲ 
T PAREIŠKIMAS

Maskva. — Londono laik
raščiai išspausdino pasakas, 
būk amerikietis lakūnas 
pulk. Charles Lindberghas 
turįs “slaptų žinių,” kad So
vietų oro laivynas esąs “ne
tikęs ir bevertis.” Ir Lind
bergho pasakos paveikė tas 
jėgas konservą tu partijos, 
kurios pirma reikalavo gint 
Čechoslovakiją. Kada šie 
Anglijos konservą tų politi
kai, išgirdo Lindbergho pa
reiškimą, kad Vokietijos oro
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Draugai ir Draugės!
Literatūros Draugijos šių 

metų didžiulė knyga “Ūka
nos” jau atspausdinta, apda
ryta ir kuopoms siuntinėja
ma. Šaukite skaitlingus su
sirinkimus, atiduokite na
riams knygas, išrinkite 
duokles'iš tų, kurie dar nė
ra mokėję, ir greitai jas 
siųskite į centrą. Pinigai la
bai reikalingi, kad baigus 
mokėti už knygos atspaus
dinimą, susiuvimą, apdary- 
mą ir išsiuntinėjimą.

D. M. šolomskas,
ALDL1ŲCK Sekretorius,

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

Vyriausias Šalies Teismas Atmetė T. Mooney o 
Apeliaciją-Mooney Žada Kreiptis į Unijas

reikalavimą, kad Mooney 
būtų lygtinai paleistas iš 
kalėjimo ir asmeniškai ga
lėtų stot teisman.

Bet Vyriausias Teismas, 
atmesdamas dabartinę Moo
ney’o apeliaciją, beveik už
mušė viltį išlaisvint tą dar
bininkų vadą. Calif ornijos 
gubernatorius turi teisę do
vanot Mooney’ui bausmę, 
bet to nedaro dabartinis gu
bernatorius: jis nenori nu
sidėt kapitalistams, nes tie 
pasiryžę supūdyt Mooney 
kalėjime.

San Quentin Kalėjimas, 
Calif. — Thomas Mooney 
sako, kad jis gal atsišauks choslovakijos klausimu, 
j visas Amerikos darbinin
kų unijas, kad jos “politi- tas melagis, atliko uždą 
n i a i-e k o n ominiais veiks- kurį jam skyrė jo -po 
mais” priverstų teismus-val- štai kame branduolys 
dovus išlaisvint jį.

Washington. — Vyriau
siam Jungtinių Valstijų 
Teismui buvo įteikta politi
nio kalinio Tomo Mooney’o 
apeliacija, kad pernagrinė- 
tų Californijos valstijos tei
smų sprendimus, kur Moo
ney nusmerktas visą amžių 
kalėt. Dabar šalies Vyriau
sias Teismas atmetė Moo
ney’o apeliaciją dauguma 
balsų.;

Tik teisėjai H. L. Black ir 
Stanley Reed balsavo per
kratyt Californijos teismų 
sprendimus, išduotus prieš 
Mooney. Jis jau 22 metus 
išlaikytas kalėjime neva už 
tai, kad “išsprogdinęs bom
bą” 1916 m. San Francisco 
mieste, laike karinio prisi
rengimo parado.

Vyriausias Teismas, ta
čiau, duoda leidimą Moo
ney’o gynėjams panaujint

"j

Washington. — Amerikos 
Vyriausias Teismas atmetė 
apeliaciją, r e i k a laujančią 
panaikint sprendimą Massa
chusetts aukščiausio teismo: 
prieš gimdymų kontrolę.

Tą apeliaciją buvo pada
vę keturi nariai North 
Shore Motinų Sveikatos 
Raštinės, esančios Saleme, 
Mass., po to, kai Mass, auk
ščiausias teismas užgyrė se
nąjį, 1879 metais išleistą 
įstatymą prieš gimdymų 
kontrolę.

Tas Mass. įstatymas ski
ria bausmes už “pardavinė
jimą, paskolinimą, davimą, i

New York. — Atsistaty
dinęs Lietuvos generolas M. 
Pečiulionis, skrisdamas iš 
Detroito, sutiko orlaivyje 
lietuvaitę “stiuvardesę”-šei- 
mininke Antaniną Andriu- 
liūtę. Jinai gražiai kalbėjo 
lietuviškai ir pranešė, kad 
kita lietuvaitė “stiuvardesė” 
Gudaitytė skraido tarp New 
Yorko ir Chicagos “Ameri
can Airlines” orlaiviais.

į

1

Airlines” orlaiviais.

Šiandien debesiuota ir šil
čiau.—N. Y. Oro Biuras.

Barcelona, Ispanija.— Vi
si svetimšaliai liuosnoriai 
kareiviai centralinėj dalyje 
Ispanijos respublikos jau 
ištraukiami iš mūšių frontų 
ir neužilgo bus paleisti na
mo.

Praga, Čechoslovakija. — 
Į savo užimtus “vokiškus” 
Čechoslovakijos ruožus Hit
leris atsiuntė žiauriausius 
smogikus, kurie vadinasi 
“Mirties Galvos Batalio
nais.”

rodymą arba siūlymą pirkt” 
bile prietaisų ar vaistų, ku
riais moteris' galėtų apsi
saugo! nuo užsiveisimo. to dalyko.”
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Užpuolimas ant Kardinolo— 
Pamoka Katalikams

Austrijos naziai brutališkai užpuolė 
katalikų jaunimą. Kai šis vyriškai gy
nėsi, tai tie patys brutališki naziai pas
kui užpuolė ant kardinolo Inicerio (In- 
nitzer) palociaus ir išdaužė jam langus. 
United Press žinių agentūros praneši
mas iš Vienos sako, kad naziai bandė 
kardinolą nulinčiuuti. Tam nepavykus, 
jis tapo areštuotas.
.. Tai yra baisus, besti j iškas nenaudėlių 

žygis, kurį pasmerks kiekvienas neatsi- 
skyręs su žmoniškumu asmuo. Tačiau to
kį nazių žvėrišką žygį, aišku, pateisins 
Hitleris, pateisins Berlyno valdžia.
'* Mes smerkiame šį fašistų žygį visu 
griežtumu. Ta proga mes norime at
kreipti visų katalikų dėmesį į šį faktą: 
Kai Hitleris užgrobė Austriją, tai tas 
pats kardinolas Iniceris Berlyno bestijos 
darbus užgyrė. Jis net ragino Austrijos 
katalikus balsuoti už prijungimą Aus
trijos prie Vokietijos. Dabar, štai, po 
tokio trumpo laiko tie patys naziai kėsi
nasi kardinolą nulinčiuoti! .Net mišias 
jam laikant, prie jo stovi uniformuoti na
zių smogikai ir saugo.
' Išvada turi būti aiški: katalikai priva

lą kovoti prieš nazius. Ten, kur naziai 
įsistiprinę, katalikų pareigą, suglausti 
Savo pečius su kitų tikybų ir politinių 
srovių žmonėmis ir išvien griauti fašiz
mo pagrindus. O kur fašizmas nėra pa
grobęs valdžios, o tik ruošiasi (panašiai, 
kaip Amerikoj), tai katalikų pareiga eiti 
išvien su demokratiniai nusistačiusiais 
Žmonėmis ir kovoti, kąd fašizmas niekad 
neįsigalėtų.
: Austrijos įvykiai, Austrijos kardinolo 
Inicerio klaida neturėtų būti pakartota 
nei jokioj šalyj!

atšteiginią ten, kur ji yra fašizmo su
trėkšta. O ten, kur demokratija gyvuo
ja—jų tikslas ją palaikyti, kad fašizmas 
nėįsigalėtų.

Kiek tai liečia Lietuvą, tai to krašto 
komunistams šiandien vyriausias tikslas, 
vyriausias siekimas pašalinti fašizmą, 
kuris engia liaudį ir atšteigti demokrati
ją.

Jei p. Vitaitis būtų konkretus ir jei jis' 
būtų susipažinęs su paprasta politine ge
ografija, tai jis juk puikiai žinotų, kad 
šiandien Lietuvos komunistai negali nei 
svajoti apie tai, kad reikia kovoti už So
vietų Lietuvą, idant ją prijungus prie 
“Sovietų Rusijos,” kaip jis sako. Juk 
Lietuva yra atskirta nuo “Sovietų Rusi
jos” (Sovietų Sąjungos). Norint Lietuvą 
prijungti prie “Sovietų Rusijos,” reikė
tų pirmiau padaryti Lenkiją arba Latvi
ją sovietine. Tai, mums rodosi, galėtų 
suprasti bile žmogus, kuris kiek tiek 
nusimano apie geografiją.

Antra: komunistai veikia visam pasau
lyj. Jie veikia Pietų Amerikoj, jie veikia 
Australijoj, jie Veikia Pietų Afrikoj ir 
kituos kraštuos. Einant p. Vitaičio logi
ka, tai ir tų kraštų komunistai kovoja 
už tai, kad juos prijungus, jo žodžiais, 
prie “Sovietų Rusijos.” Bet juk tai aiški 
nesąmonį

Kad komunistai (tiek Lietuvos, tiek 
viso pasaulio) savo galutiniais tikslais, 
siekimais, turi sovietizmą (socializmą ir 
komunizmą), to niekas niekad neginčijo. 
Jie tai sako atvirai. Jie tai sakys atvi
rai, nepaisant, kaip jiems tektų veikti: 
viešai ar slaptai,—pogrindiniai.

Bet šiandien komunistų vyriausias 
tikslas yra: neprileisti fašizmui įsigalėti 
ten, kur jis dar nėra įsigalėjęs. O ten, 
kun jis įsigalėjęs,—jį pašalinti. Pašalinti 
bendrai visiems žmonėms, kuriems rūpi 
demokratijos atsteigimas, kuriems rūpi 
žmonių laisvė ir gėris.

Jeigu demokratija bendrų žmonių rei
kalų nepatenkina; jeigu dauguma žmo
nių nori socializmo,- tai jie jį ir gaus.

Šiandien, kada komunistai kovoja už 
demokratijos ątsteigimą Lietuvoj, jie 
sako tiems,'kuriems rūpi' demokratija: 
eikim išvien. Kovokim. Jeigu prie demo
kratijos žmonių dauguma norės socializ
mo—jų dalykas. Jeigu jiems rūpės pa
laikyti buržuazinė demokratija—taipgi 
jų dalykas.

Štai, kaip į tai žiūri Lietuvos komu
nistai ir viso pasaulio komunistai!

Ar dabai- p. Vitaitis tai supras?

Kaip Stovi Dalykai 
Su Vajumi?

Tūlų kolonijų draugai jau pradėjo įšišmarkinti Vajaus 
darbe. Waterburieciai šiuo tarpu stovi pirmutiniai. Gerai 
pradėjo darbuotis ir ALDLD 6-tas Apskritys, kuris ap
ima Philadelphiją, Baltimorę, Chesterį ir kitas lietuvių 
kolonijas. Tačiau tūlų kolonijų draugai galima sakyti 
dar nei šiaudo nepakėlė, o jei kiek ir darbavosi, tai mes 
dar nežinom. Prasti dalykai visoj Massachusetts valsti
joj, toj valstijoj, kurioj mes šiemet tikimės labai daug. 
Pittsburghas taipgi kol kas neišsijudina.

Šias pastabas darom todėl, kad mes manome, jog 
toks pasyvumas yra nieku nepateisinamas. Puikiai žino
me sunkumus. Nedarbas, aišku, vyriausia kliūtis. Žmo
nės nori dienraščio, bet neturi pinigų išsimoket. Tačiau 
visvien dar yra žmonių, kurie gali užsimokėt ir nori 
laikraštį turėt, tik reikia prie jų prieit. O kas gi prie jų 
prieis? Aišku, mūsų vajininkai, mūsų veikėjai, mūsų 
draugai skaitytojai, kurie jau supranta dienraščio reikš
mę ir reikšmę visos mūsų spaudos.

Sukruskite, draugės ir draugai laišviečiai! Neatidėlio
kite ryt dienai tų darbų, kurie galima (ir reikalinga) 
padaryti šiandien!

Pranešame visiems mūsų skaitytojams ir vajiniiikattis, 
kad greitu laiku mes pradėsime “Laisvėje” spausdinti il
gą labai įdomią ir gražią apysaką. Greitu laiku paskelb
sime jos autorių ir vardą. O dabar mūsų draugų vajinin- 
kų pareiga pasakyti tai žmonėms, kuriuos norite gauti 
kaipo “Laisvės” prenumeratorius.

Žemiau telpanti daviniai parodo, kaip mūsų vajininkai 
stovėjo pereitą pirmadienį:

Waterburio va j minkai ...........
ALDLD 6-tas Apskritys .......
A. Stripeika, Elizabeth...........
Hartfordo Komitetas ...............
P. Buknys, Brooklyn .............
C. P. Lewis, Los Angeles.........
S. Mason, New Haven .. ...........
Mrs. Stepon, Lewiston, Me. ... 
A. Balčiūnas, Brooklyn...........
V. Černiauskas, Rochester ... 
V. Padgalskas, Mexico, Me. .. 
K. Žukauskiene, Newark, N. J. 
J. Ruseckas, Brooklyn ...........
J. Šleivis, Chelsea ..................
S. Penkauskas, Lawrence.......
S. Puidokas, Rumford.............
J. Adams, Grand Rapids.........
ALDLD 9 Apskritys.................

Punktai 
,... 354 
.... 306

130
100
100
100

70
63
44
41

20
20
20

Klausimai ir Atsakymai

Tokiam atsitikime priešams 
būtų reikėję pastatyti penkius 
kareivius prieš chekų vieną 
kareivį. Ar tiktai nebus išda
vystė ?

Atsakymas:
Mes irgi manome, kad Če

choslovakija turėjo priešintis 
užpuolikams,' nors jos-kova 
būtų buvus labai sunki.

Jūs, drauge, tačiau perdaug 
perdedat cechų spėkas, o ne- 
dadedat jų priešams. Pavyz
džiui, jūs manote, kad jie bū
tų su savo armija galėję išsi
laikyti hėt du metu laiko, bū
dami iš visų pusių apsupti 
priešų, tuo tarp,u sakote, kad 
su Lenkija būtų buvę lengva 
apsidirbti, nors gi Lenkija 
galėtų sudaryti armiją iš ko
kių penkių milionų vyrų! Tai 
irgi neapsakomai baisi karinė 
spėka.

čėchoslovakijos demokrati
nė valdžia pasidavė baimei ir 
panikai. Perdaug greitai ji iš
sigando ir pasidavė. Ji per
daug buvo atsidavus ant Fran
ci jbs, kuri betgi užkibo ant 
Anglijos meškerės ir prisidėjo 
prie čėchoslovakijos paaukoji
mo Vokietijai.

Visai neteisinant čechoslo- 
vakijos valdžios, didžiausiais 
kaltininkais ir kriminalistais 
šitos tregedijos tačiau yra An
glijos ir Francijos valdžios.

Kas Aišku ir Kas Neaišku
Fašistų “Vienybės” redaktorius, rašy

damas apie Lietuvos Komunistų Partijos 
atsišaukimą, išleistą Lietuvos savanorių 
kongreso proga, sako:

. -“Lietuvos komunistų partija išleido at
sišaukimą kviesdama juos talkon dėl 
krašto nepriklausomybės apgynimo.” Ir 
ten pat: “Visa to atsišaukimo dvasia ro- 
a^te rodo, kad komunistams rūpi ne 
Lietuvos nepriklausomybė, bet įkūrimas 
sų vietų Lietuvoje ir prisijungimas prie 
sovietų Rusijos...” Paskui seka jau 
mums gerai žinomas p. Vitaičio kolioji- 
masis prieš komunistus. Galima pridėti 
tik tai, kad jis pakartoja savo aukščiau 
paminėtąjį tėzį, būk “Jie (komunistai) 
H0ri įsteigti Sovietų Lietuvą ir su ja 
pareiti į Stalino globą.”
" Žinoma, fašistas p. Vitaitis mano, kad 
tokis Lietuvos komunistų atsišaukimas 
yr& daromas “Lietuvos pražudymo tiks
lams.”
•-•Dabar p. Vitaičiui jau aišku, kad “ko

munistai pilnai aiškiai pasisako savo 
tikslus.”

Spręsti dalyką “sulyg dvasios,” o ne 
sulyg žodžių, aišku, yra nesąmonė. Bet 
tie apie tai čia mes norime kalbėti. Tai 
Jf. Vitaičio dalykas. Jis yra “dvasios eks
pertas.” Mums čia svarbu pabrėžti tik 
tai tas, kad jis nežino, ką kalba. Jis nie
kad nesuprato ir nesupras “žmonių dva
sios,” panašiai, kaip jis niekad nesupra
to SLA narių “dvasios.” Milžiniška SLA 
narių dauguma niekad nepritarė fašiz
mui, o p. Vitaitis visuomet jiems kišo 
tąją “dvasią.”

Lietuvos Komunistų Partija, kaip ir 
viso pasaulio komunistai, šiandien kovo
ja ne už sovietus, bet už demokratijos

Dar Viena Išdavystė
Mūsų bendradarbis iš Kauno rašo:
Visoj lietuvių spaudoj buvo daug ra

šyta apie Hitlerio agentų maištą Klai
pėdoje birželio 21 ir 28 dienomis. Visi 
lietuviai žino, jog tada vienas žmogus 
buvo užmuštas ir daug sunkiai sužeistų. 
Visi lietuviai žino, taip pat, jog riaušes 
sukėlė vokiečiai hitlerininkai, o užmuštas 
buvo lietuvis, sužeistieji taip pat buvo lie
tuviai ir net ant rytojaus po riaušių au
tonominės policijos buvo areštuoti ne 
riaušininkai, o lietuviai darbininkai, nie
ko bendro su tomis riaušėmis neturėję. 
Įvykdyta hitlerininkų niekšybė buvo aiš
ki ir kiekvienas pilietis su nusistebėjimu 
tada savęs klausė: ką gi veikia Lietuvos 
valdžia, Lietuvos policija, jeigu Klaipė
doj šaudomi žmonės vien dėl to, kad jie 
yra, lietuviai ir ne hitlerininkai. Valdžios 
leidžiamas “Lietuvos Aidas” tada taip 
pat rašė, kad tų kruvinųjų įvykių kalti
ninkai būtų suimti ir nuteisti, o kas tie 
kaltininkai—visiems buvb aišku. Kefetui 
savaičių praslinkus buvo pranešta žmo
nių nuraminimui, kad kai kurie riauši
ninkai esą suimti ir būsią perduoti nu
bausti. Gyventojai su hekantrumu laukė 
bylos, kurioj paaiškėtų kruvinosios Hit
lerio agentų rankos. Tylomis slinko mė- 
nesis po mėnesio. Tautininkų vadai va
žinėjo į Berlyną, į Karaliaučių pasisve
čiuoti pas Lietuvos priešus.

Tie visi pasivažinėjimai lietuviams nie
ko gero nežadėjo. Pralietas Klaipėdoje 
kraujas .buvo paliktas užmiršti. Ir štai 
šių metų rugsėjo šeštą dieną kortos tapo 
atidengtos: ministerių kabinetas, pirmi
ninkaujamas kunigo Mirono priėmė am
nestijos įstatymą. Tik, žinoma, ne tą 
amnestijos įstatymą, kurio reikalauja 
šimtas tūkstančių Amerikos lietuvių, ku
rio projektą įteikė seimui buvę respub-

į ši 
Če- 

mū-

Klausimas: j

Gerbiama' “Laisvės”. 
Redakcija:

Malonėkite atsakyti 
svarbų klausimą. Kodėl 
choslovakija pasidavė be
šio užpuolikams? Juk turėjo 
didelę ir geriausiai ginkluotą 
armiją, susidedančią iš dviejų 
milionų kareivių. Tai baisiai 
didelė armija. Savo armija ji 
galėjo išsilaikyti porą metų be 
keno nors pagelbos. O Sovietų 
Sąjunga tikrai būtų padėju
si, jei tik pati Čechoslovakija 
būtų gynusis nuo užpuolikų. 
Sovietų Sąjunga aiškiai pasa
kė: Jeigu patys ginsis, tai ir 
mes padėsime, jeigu Francija 
ir atsisakytų padėti čechoslo- 
vakijai.

Lenkija nebūtų puolus, ka
da Sovietai būtų ėję į pagel- 
bą. O jeigu Lenkija būtų puo-

lusi Čechoslovakiją, tai Sovie
tų armija dar geriau būtų ga
lėjusi maršuoti tiesiai per Len
kiją. .Tada velnias būtų grie
bęs Lenkiją. Lenkija nebūtų 
ilgai išsilaikiusi.

Ar nebus taip, kaip su Aus
trijos valdžia, kuri išdavė sa
vo Šalį Vokietijai į kruvinus 
nasrus? Ar ir Čėchoslovakijos 
valdžia irgi išdavė savb šalį 
užpuolikams?

Paimkime Ispanijos pavyz
dį. Ispanija btivo biedna, ne
turėjo nei armijos, nei ginklų, 
vienok treti metai laikos prieš 
visus fašistinio pasaulio Už
puolikus. Ispanijos fašistams 
padeda viso pasaulio kapita
las, o vienok negali sunaikin
ti, dėlto, kad ji žino, už ką 
kariauja. Chekai taip pat bū
tų narsiai kariavę, jeigu tik 
valdžia būtų leidus kariauti.

likos prezidentai daktaras Grinius ir ag
ronomas Stulginskis, po kuriuo pasirašė 
dešimtys tūkstančių Lietuvos piliečių, 
rei, reikalaujančių paleisti politinius ka
linius, kalinamus už jų antifašistines pa
žiūras. Mirono kabinetui lietuvių balsas 
nesvarbu, lietuvį galima areštuoti, teisti, 
žudyti, jeigu tik*jis yra priešingas tau
tininkų diktatūrai. Kas kit& Klaipėdos 
vokiečiai hitlerininkai, birželio 21 ir 28 
dienomis mušę ir šaudę lietuvius. Jiems 
rugsėjo mėn. šeštą dieną buvo priimta 
amnestija, nors nei vienas iš tų žmogžu
džių dar nebuvo nuteistas. Izidorio 'Ta
mošaičio visuomeninio darbo valdyba 
dėl tos amnestijos lietuvių užpuolikams 
padavė spaudai tokį pranešimą:

“Vakar (rugsėjo 6) įvyko ministerių 
tarybos posėdis. Tarp kitko, priimtas 
įstatymas, kuriuo susisiekimo rhinisteris 
įgaliojamas pasirašyti sutartį su viena 
anglų firma naujos radijo stoties lem
poms pirkti. Be to, priimtas amnestijos

ŽINIOS IS LIETUVOS
P. Butkevičius.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Mirė Šaulių Klitibe Bevaka- 
rieniaudamas

Rugsėjo 12 d., apie 7 vai. 
vak., buvęs Tauragės notaras 
Br. Misevičius, bevakarieniau- 
damas šaulių kliube šu keliais 
pažįstamais, staiga ėmė skųstis, 
kad jam pasidarę labai bloga. 
Buvo šauktasi gydytojo. Tačiau 
tam dar neatvykus, ligonis mi
rė.

Del Nelaimingos Meilės Pasi
korė Ant ObelFes Šakos

šiomis dienomis Jėzno vals
čiaus Sakonių km. savo kieme 
ant obelies šakos pasikorė An
tanas Raškevičius 28 m. amž. 
24 ha žemės ūkininko sūnus.I ,
Prieš nusižudydamas, jis prie 
obelies prilipdė raštelį, kad 
žudosi del nepavykusios mei
lės. Iš pradžių, manyta, kad 
velionis buvo kieno nors pa
kartas, nes jo rankos buvo 
diržu surištos, bet vėliau pa
aiškėjo, kad jis žudėsi labai 
keistai. Prie obelies pasista
tė malkinius ožius, ant jų už
silipo, virvę prisirišo prie ša
kos ir užnėrė sau už kaklo, po 
to susirišo diržu rankas ir nu
spyręs ožius, pakibo ore. Pla
čiai kalbama, kad jis žudęsis 
del rielaimingos meilės.- DARBININKŲ SVEIKATA

‘ NuO Plauką Slinkimo

Gerb. daktare: Kaip būtų 
galima apsisaugoti nuo dide
lio plaukų slinkimo, kuris ma
ne labai kankina?

Esu 22 metų amžiaus. Ne- 
Į turėjau didelių. sukrėtimų 
sveikatoj, veik visą laiką bu
vau sveikas. Lyties žvilgsniu 
irgi esu sveikas nes, nesenai 
lankiausi pas gydytoją, ir visa 
kas buvo tvarkoje.

Svaigalų nevartoju, bet rū
kau apie 20 papirosų per dvi 
dienas. Plaukų slinkimas pa
sireiškė prieš kokią porą mė
nesių. Pirmiau patėmydavau 
tik po du ar tris plaukus šu
kose, tai tas niekp nereiškė, 
nes turiu gražius plaukds.

Kepurės ar skrybėlės, gali
ma sakyti, visai nevartoju, iš
skyrus kokią darganą ar lietų. 
Kadangi dabar pasireiškė toks 
didelis jų byrėjimas, tai bu
vau bandęs vartoti plaukams 
toniką, tokį tepalą, bet rezul
tatų herą. Iššukuoju po 20— 
30 plaukų kiekvieną kartą. 
Atrodo, Ijįg jie lūžta ar trupa.

Malonėkite paaiškinti per 
mūsų laikraštį “Laisvę”, nes 
ją skaitau. Iškalno tariu ačiū.

Atsakymas
Plaukai prddeda slinkti nuo 

daugelio priežasčių. Suradus 
ir prašalinus priežastis, apsi
stoja ir Slinkimas.

įstatymas, kuriuo atleidžiami nuo teismo 
Ašmenys, 1938 m. birželio 21 ir 28 d. Klai
pėdos mieste padarę nusikalstamuosius 
darbūs viešajai tvarkai ir valstybes sau
gumui, neišskiriant pasipriešinimo val
džios organams. Šis įstatymas veiks nuo 
paskelbimo dienos.”

Šitokių atsitikimų' greičiausia dar nė
ra buvę visoj Europoj. Hitlerio agentai 
gali Lietuvoj žudyti, gali priešintis val
džios organams, gali užpuldinėti lietu
vius, —tautininkų valdžia su Smetona ir 
Mironu įstatymo keliu garantuoja jiems 
veikimo laisvę, jiems amnestija paskel
biama dar pirm teismo. Kur gi čia teisy
bė, kur gi piliečio apsauga, kiųrTpapras- 
čiausia pagaliau savigarba? Tautininkų 
valdžia, besigerindama Hitleriui, verste 
verčia, lietuvius gėdytis lietuvio vardo, 
nes kurioj gi kitoj pasaulio valstybėj 
“tautinė” vyriaušybė leidžia kitos vals
tybės agentams savo tautiečių nelaikyti 
žmonėmis?

Daugeliui plaukai nuslenka 
pirma laiko, dėl kokių nors fi
zinių trūkumų visanfe organiz
me arba galvos odoje.

» JeL visas organizmas suny- 
kęs,vdėL.netįkusio maisto, dėl 
stokos vitaminą ir mineralą 
arba dėl kokios bakterinės li
gos, tai pradeda nykti ir plau
kai. Organizmui atsigavus, 
atsigauna dažniausia ir plau
kai.

Jei galvos odoje įsitaiso ko
kia liga—odos liga, bakterinio 
ar taip kokio parazitinio po
būdžio, tai gauna nukentėti ir 
plaukai.

Labai daug čia reiškia ir 
paveldėjimas, įgimti palinki
mai—nuo tėvų, nuo senelių, 
nuo bočių—prabočių, žmogus 
civilizuotėdamas, vis toliati at
sitraukia nuo gamtos. Vengia 
šalčio, vengia visokių oro ne
malonumų, gyvena jaukiai, 
šiltai. Plaukai darosi vis ma
žiau ir mažiau reikalingi, kai
po gamtinis apdangalas, tai 
gamta juos po truputį ir atsi
ima. x

Be asmeninio ištyrimo ne
galima nusakyti, kokie veiks
niai daugiausia turi įsvaros 
Jūsų, Drauge, nuotikyj. Tai 
tik bendrai čia Jums ką pa
tarsiu.

Jūs vis da tebevartojate šu
kas. Meskite jas šalin arba 
atiduokite muzejui. Įsigykite 
gerą standų, šepetį iš šerių ar
ba ir metalinį. Ir šukuokite 
galvą dažniau, kol galvos oda 
net įkaista. Nuo to pagerės 
odoie kraujo apytaka—ir su
tvirtės plaukų šaknys. Pat sa
vaime, kad ir be kitokių pa
gerinimų—-galvos šukavimas, 
karšimas šepečiu pataiso plau
kus ir sustabdo jų slinkimą.

Be t<į, vakarais lengvai su
vilgykite galvos odą žuvą alie- . 
jiim. Pamasažuokjte gerai 
pirštų galais, odą išjudinkite* 
kad liuošiau slankiotų ant 
kaukolės. O rytais nusimazgo
kite Šiltu vandeniu ir baltu 
muilu. Ir vis gerai šukuokite 
šepečiu.

Dažnai palaikykite galvąz 
žemyn nuleidę. Kūliu apsivar- 
tykite, žagrę pastatykite, arba 
šiaip kojas aukštyn iškėtę pa
laikykite. Gerai, kad bė skry
bėlės vaikščiojat. Būkite ore 
dažniau, ant saulės. Ultra-vi- 
joletiniai spinduliai ir Dijater-" 
tnija daug gera padarytą. Bū
tinai riieskitė rGkyiną. Mkifctiį 
gyvą, nesugadintą vartokite: 
labai svarbu.



Trečiadienis, Spalių 12,1938 LAISVE 3

r

*

k

Darbininkė ir Seimininkė
Metai Be Draugės Barauskienės

Spalių 2-rą d. suėjo metai, 
kaip draugė Uršulė Baraus- 
kienė-žilinskaitė išsiskyrė iš 
mūsų eilių ir ilsisi Rochesterio 
pažangiųjų amžinojo poilsio 
ramovėje—Mt. Hope kapiny
ne.

Visa tai įvyko, rodos, dar 
taip nesenai. Gerai prisimena, 
kada jinai atvyko Rochesterin 
kaipo jauna, skaistveidė, kukli 
nuotaka. Neilgai truko jai 
įsigyti draugų ir rastis tarp 
vadinamųjų senųjų vietinių 
chore, draugijose ir jų veik
loj. Tapus motina jinai irgi 
nedingo iš visuomeninio gyve
nimo, bet su mažyte dukrele 
ant rankų lankėsi visur. Ji bu
vo pasirįžus dukrelę matyt 
pažangia, drąsia, savystove ir 
mokėjo tas ypatybes akstint. 
Jos stipriame žvilgyje ir jaut
rioje šypso j e mažytė, vos 
bėginėt ir pramokus kalbėt, 
Lilija jieškodavo jėgos, kada 
jai reikėdavo sunkesnius de
klamacijų žodžius tart, arba, 
vėliau, dainuot ar griežt kom
plikuotą muziką 
bininkų scenoj.

Buvo ir sunkių 
šulės gyvenime. 
Rapolas kartą i 
padėtis atrodė neviltinga, ta
čiau moters - motinos - šeimos 
maitintojo likimo ji nenusi
gando. Su ta pačia meile šei
mai ir šypsą draugams ji ėjo 
grumtis su gyvenimo sąlygo
mis. Laimei, ta ūkana buvo 
praslinkus: draugas pasveiko; 
abu uždarbiavo; dukrelė sėk
mingai tęsė mokslą; visa šei
ma sykiu dalyvavo visuome
niškam veikime. Gyvenosi lai
mingu ir visuomenei naudin
gu pažangios šeimos gyveni
mu.

Tačiau netikėta ir nelemta 
sunki liga dar kartą smogė 
šion pąvyzdingon šeimon, spa
lių 2-rą, 1937 metų, galutinai 
užmerkdama giedrias draugės 
Uršulės akis. Liūdesiu prislėgė 
josios šeimą, gailesčiu pripildė 
širdis šimtam draugų.

Ir rodos dar taip nesenai 
draugę Uršulę matė 
draugų paskutiniu 
gausa žiedų, tarsi 
paslėpt skriaudą, 
karstą skaisčiausiomis varso
mis. Čion gėlės nuo drg. Rapo
lo, dukrelės Lili jos, brolio V. 
Žilinsko, seselės B. Brooks. 
Ten nuo vienminčių ir asmens 
draugų Yančių, Baltakių, 
Stančikų, Galinaičių, Bulių, 
Malinauskų, Barzdaičių, B. 
Duobų, Polskių, A. Duobų, 
Markevičių, Ivanaičių, Sulliva- 
nų. Dar kitos nuo draugų to- 
rontiečių, su kuriais, nors ir 
tolumoje, rišo bendros idėjos 
ir darbai, čia vėl nuo didžio
sios pašalpinės Gedimino D- 
jos, LDS-Gedimino Choro, 
LLD 50 kuopos sudėti vainikai 
gailiai liudijo apie įvykusį 
nuostolį. Gėlės nuo Keller- 
Thompson darbininkų, kur ji 
pati dirbo, ir nuo 
darbininkų, kur d. 
dirbo, taipgi nuo Beta C 
rority, dukrelės Lilijos orkes- 
tros, rodė gausą draugų ne 
tik lietuviuose, bet ir visur, 
kur šeima turi santikius. Ta
čiau mirtis begailestinga ir 
stipri. Kas jai, kad liūdi myli
ma šeima, gaili šimtai drau
gų ? Jiem mirties nenugalėt, 
mokslas dar nepajėgė surast 
nuo jos ginklo. *

Taip, mirtis d. Uršulę nuo 
mūs atėmė, bet jos atminties 
išplėšt nepajėgė. Stebėtinų, 
virš-paprastų darbų judėjime 
jinai negalėjo nudirbti 
rėjo tam sąlygų, aukšto moks
lo, pasiruošimo. Vienok 
rėjo tvirtą valią, blaivų protą 
ir suprato svarbą organizuo
tos kovos už geresnį būvį. Ji nebegrįžo į Barceloną. Vienas

mylėjo dorą, pažangią šeimą; 
dailę, progresą, laisvę ir tam 
pašventė daug savo geriausių 
valandų. Ką daugiau darbo 
žmona-motina begalėtų duoti?

lietuvių dar-

į laikų d. Ur- 
Jos draugas 

ilgai sirgo ir

minia 
kartu, o 

norėdami 
dengė jos

Paragon 
Rapolas 

So-

Sangerienė Vis Darbuojasi 
Už Gimdymo Kontrolę

P-LĘ EUROPĄ IŠMETĖ 
IŠ MOKYKLOS

Teisėjas Duotų $100 už 
Moters Garbinius

»

URŠULĖ BARAUSKIENĖ- 
ŽILINSKAITĖ,

kilus iš Moliniškių kaimo, Lan
keliškių valsčiaus, Vilkaviškio 
apskričio.

Nors jau minėta draugės 
Uršulės mirties metinė sukak
tis, vienok jos atmintis ir jos 
netekimo nuostolis tebėra gy
vas mūsų mintyse. Ją minint,

šeima, taipgi dd. Bekešiai, 
Andrišiūnai, čereškai papuošė 
gyvom gėlėm jos kapą ir daug 
draugų jį aplankė. Šeima pa
statė gražų akmeninį pamink
lą. Ir ne vien tik akmenį pa
statė. Akmuo tik prįminimui 
jos pasilsio vietos, o $10 buda- 
vojimui to judėjimo, kuriam 
jinai pati būtų džiaugsmingai 
bedirbusi. Paaukota “Laisvei” 
—kurią ji visada skaitė—$4, 
taipgi kanadiečių “Liaudies 
Balsui” $3, Komunistų Parti
jai $1, Ispanijos liaudies ko
vai fel ir Lietuvos politiniams 
prieš^ašistiniams kaliniams $1.

Draugė Uršulė, kaipo klasi
niai sąmoninga darbininkė, 
regis, paliko sau kitą, čion 
dar neįkainuojamą paminklą. 
Jos dukrelė Lilija išaugo ži
noma vietos pažangiajame 
jaunime. Jeigu tame gyvam, 
skaisčiame jaunystėje pažin
tos motinos paveiksle išsi
laikys ir augs motinos įkvėp
toji pažangi, pasirįžus dvasia, 
jinai įgyvendins daugelį kil
nių siekių, kurių negalėjo įgy
vendint mažamokslė, per ank
sti iš gyvenimo išplėšta moti
na.

būna namie.
Draugės Teklė Bagdonienė 

ir Elena Maslauskienė irgi 
serga. Jos taipgi randasi na
muose.

Apart čia suminėtų draugių, 
serga ir draugai vyrai: 
Maldaikis, kuris jau 
savaitės kaip serga, ir 
Krasauskas jau kelios 
tės kaip ranką pasirišęs 
tinėja.

Visiems čia suminėtiems li
goniams linkiu kuo greičiau
siai pasveikti.

O. Girnienė.

Frank 
kelios 
Jonas 
savai- 
vaikš-

Mrs. Margaret Sanger vėl 
lankėsi Washingtone su gim
dymo kontrolės reikalais. Ji
nai nurodinėjo, kad federalės 
sveikatos agentūros privalo 
teikt gimdymo kontrolės pa
tarnavimą visoms motinoms, 
kurios to pageidauja ir ku
rios yra per biednos ją įsigyt 
pas privatiškus gydytojus.. *

Kalbėdama Motinų Sveika
tos Sąjungai, jinai sakė, jog 
atsiklausimas visuomenės nuo
monės parodė, kad jos nusi
statymas motinystės klausime 
yra nusistatymu milionų pilie
čių.

Kultūriškas Brooklyno Kliubiečių Vakarėlis
Puikiai pasisekė vakarėlis, 

kurį surengė Brooklyno Lietu
vių Moterų Apšvietos Kliubas 
spalių 9 d., “Laisvės” salėj. 
Tai buvo tikrai kultūriškas 
vakaras. Dalyvavo daug mo
terų. Kuomet tik kliubietės 
rengia, tai daug ir moterų da
lyvauja, paremia kliubiečių 
darbą. Vargiai kas galėtų 
prilygti mūsų kliubiečių darbš
tumui. Kur tik mūsų kliubie
tės pasisuka ir prideda savo 
darbščią ranką, ten bus dar
bas atlikta gražiai, įvairiai ir 
sumaniai.

sale), kurias gabiai ved. d. J. 
Juška.

P-lė Sirkka Salonen, lai
mėjusi p-lės Europos titulą 
nesenai įvykusiose gražuolių 
merginų kompeticijose Kopen
hagoj, Danijoj, tapo išmesta iš 
mokytojų kolegijos Heinoloj, 
Finlandijoj, už dalyvumą 
kompeticijoj. ?

P-lės Salonen išmetimu pa- 
sipikitino daugelis gyventojų 
ir liberališkesnė spauda, 
smerkdama išmetėjus purito
nizme. Jie nurodinėja, kad 
ji, kaipo gabi studentė, ne tik 
nepažemino studentijos ir mo
terų vardo, bet paaukštino. 
Kiti smerkia išmetėjus dar 
ir iš to atžvilgio, kad p-lė 
Salonen esanti • pavyzdžiu ku
klumo ir grožės, kadangi tik 
ji viena iš 14-kos mergaičių, 
kurios dalyvavo galutinoj 
kompeticijoj, laimėjusi ją 
vien natūraliu gražumu, be 
vartojimo jokių kosmetikų.

M.’

Sacramento mieste tūla 
Alice Conley patraukė teis
man grąžintoją už prastą su- 
garbiniavimą plaukų, norėda
ma 
tus

atgaut už darbą sumokė- 
pinigus.

“Gerbiamas teisėjau,” sa- 
Alice, pirštais vedžioda- 
po iki pečių nusidrieku- 

, “ar jūs mokėtu- 
už tokius garbi-

kė 
ma 
sius plaukus, 
mėt $>.50 
nius?”

“Jaunoji 
k ė teisėjas 
savo plikę, 
$100, jei juos galėčiau gaut

moteriškė,” atsa- 
glostydamas delnu 

aš mokėčiau 
r?

Ligoninė

M. Rochesterietė.

ŠNIPE MERSEDES HORTA
Kur karas, ten bujoja ir 

šnipinėjimas. Šnip i n ė j i m o 
“mene” moterys dažnai pra
lenkia vyrus. Tai nenuostabu, 
nes moteris be šnipinių gudru
mų naudojasi dar ir savo gro
žiu.

Todėl šnipės gražuolės nėra 
bulvarinių . romanistų prasi
manymas. Didžiojo karo me
tu buvo nepaprastai išgarsėju
si vokiečių šnipė olandė gra
žuolė Mata Hari.

Ispanų pilietiniame kare 
gražuolės šnipės taip pat vai
dina nemažą vaidmenį.

Neseniai Katalonijos gene- 
ralidado karo teismfts svarstė 
net keturių generolo Franko 
šnipių gražuolių bylą. Kiek
viena iš jų galėtų konkuruoti 
su Mata Hari. Kiekviena — 
originalus moters šnipės tipas.

Mersedes Horta

Mersėdes Horta 
plaukė kastilietė, 
sias ispanės tipas. Ją vadin
davo “Dievo Angelėliu.” ši
tas “angelėlis” buvo velniškai 
gudrus ir turėjo tokius artis
tinius gabumus, kad jam pa
sisekė apsukti galvą respubli
kos žvalgybos šefui.

Karšti “angelėlio” bučkiai 
visiškai ištirpino metalinę še
fo širdį, ir toliau viskas jau 
ėjo, kaip pataukuota.

Matydama, kad šefas ja 
pasitiki, Mersedes pareiškė, 
kad norinti “drauge su myli
muoju” tarnauti respublikai. 
Ji kastilietė, turinti Kastilijo
je plačių pažinčių ir galėsian
ti patiekti respublikos žvalgy
bai naudingų žinių bei infor
macijų.

žvalgybos šefas nors ir bu
vo įsimylėjęs į “angelėlį” iki 
pat ausų, bet, būdamas pavyz
dingas pareigūnas, nutarė iš
bandyti būsimos agentės ..ga
bumus.^

Mersedes puikiai išlaikė 
žvalgybinius egzaminus ir bu
vo priimta.

Ji buvo pasiųsta į genero
lo Franko užimtą -Kastiliją 
ryšiams palaikyti tarp vei
kiančių ten respublikos žval
gybininkų ir žvalgybos cen
tro. Jai buvo pavesta “globo
ti” apie 20 respublikos žval
gybos agentų. Nė vienas iš jų

— šviesia- 
' žavingiau-

po kito jie dingo be pėdsakų.
Ilgą laiką nebuvo jokių įta

rimų, kad tai yra Mersedes 
darbas. “Palaikydama ryšius,” 
ji nuolat važinėdavo į Kasti
liją ir grįždavo atgal į Bar
celona. Jos pranešimais nega
lima buvo abejoti: taip jie bu
vo panašūs į teisybę.

Generolo Franko žvalgyba 
taip pat rūpinosi apsaugoti 
savo bendradarbę nuo galimų 
įtarimų. Todėl respublikos 
agentai būdavo suimami, tik 
Mersedes išvykus iš Kastilijos 
ir kur nors toli nuo jos gyve
namos vietos.

Mersedes pražudė 
čios neatsargumas. 
Kastilijoje, ji išdavė 
cūzus respublikonų 
Muaną ir Brade.
Frankui įsakius, jie buvo su
šaudyti. Be Mersedes niekas 
jų išduoti negalėjo.

Nemanydama, kad ją gali 
įtarti, Mersedes grįžo į Bar
celona. čia žvalgybos šefas 
pats suėmė savo meilužę.

Respublikos teismo sprendi
mu Mersedes Horta buvo su
šaudyta.

Kliubiečių Dovanos

Draugė Gilmanienė, atva
žiuodama su visa savo šeimy
na — vyru ir dukterim Karo
lina, atvežė vakarėliui didelį 
glėbį gėlių, kurios papuošė vi
są svetainę. •

Draugė Čepulienė atvežė 
savo minčių ir rankų darbo 
puikią paduškaitę, kurią au
kavo minėtam vakarui dėl iš- 
laimėjimo. Ją laimėjo draugė 
Brown. Tos dovanos 
papuošalu salės, visų 
buvo atkreiptos į jas.

Draugė Dobilienė -paauka
vo skaniai iškeptą savo dar
bo pyragą. Drg. „Valilionienė 
aukavo butelį, vyno, didelį 
pyragą ir 6; jakelius įvairių 
daiktelių; d. Andrftiškevičienė 
aukojo 2 ir d. Bondžinskaitė 
aukojo 7 baksiukus daiktų 
vakarui. Jie buvo parduoda
mi iš varžytinių (auction

buvo 
akys

jos pa- 
Būdama 
du fran- 
agentus

Generolui

Binghamton, N. Y
Mūsų Ligones

Pastaruoju laiku bent kelios 
LLD Moterų Skyriaus narės 
serga.

Drg. Anastazija Simonai- 
tienė, po kelių savaičių ligos, 
jau pasveiko ir vėl mes ją 
matysime savo parengimuose 
bei susirinkimuose.

Drg. Juzė Navalinskienė 
buvo pasidūrus kairės rankos 
nykštį. Ir dabar, po kelių 
savaičių didelio skaudėjimo, 
gydytojas pripažįsta, kad mi
nėto 
gesti 
dalis 
šant,
duoda 
leisti nupjauti tą dalį piršto. 
Bet tuo pačiu sykiu drg. Na
valinskienė yra labai susirū
pinusi savo likimu. Nuo savęs 
reiškiu didžiausią užuojautą 
drg. Navalinskienei šioje ne
laimėje.

Drg. Ona Noreikiene jau
antra savaitė kaip serga. Ji sus pasaulio čiuožinėjimo

piršto kaulas pradėjęs 
ir kad reikia nupjauti 
piršto, šiuos žodžius ra- 
drg. Navalinskienė pasi

gydyto jui ir sutinka

Trumpa Programa

Po devynių prasidėjo pro
grama. Vakaro vedėja d. E. 
Vilkaitė pakvietė dainininkus 
Grabauską ir Veličką. Jie su
dainavo 3 komiškas daineles, 
kurios publikai labai patiko. 
Jiem pianu skambino Albina 
Depsiūtė. Mūsų narės La
zauskienės duktė Lilija gabiai 
padeklamavo vakarui atatin
kamas eiles. Drg. J. Bon
džinskaitė pasakė prakalbėlę 
apie Lenkijos imperialistų už
grobimą Lietuvos sostinės Vil
niaus ir kvietė moteris orga
nizuotis, kad sėkmingiau ko
vojus už Lietuvos nepriklau
somybę ir atsteigimą Lietuvoj 
demokratijos.

Vakare gauta kliuban še
šios narės.

Už geriausį šokimą polkos 
dovanas gavo P. Baranauskas 
ir Hilda Browniute. Buvo ir 
daugiau vertų dovanų, bet 
kac| vienai porai teturėta do
vanos, tad viena tegavo.

Vakarėliui pagelbėjo dd. 
Zablackas ir Talandzevičius. 
Jo prirengime dirbo Depsienė, 
Vilkaitė, Andriuškevič i e n ė , 
Lazauskienė; jom pagelbėjo 
Gasiūnienė, B a l t u 1 i o niūtė,

$25 už Nutirpimą 
Plauky

Dar nesenai 'Jungtinėse 
Valstijose atsirado net tokių 
gudruolių, kurie garsinasi, 
jog jie išradę, kaip nauja 
metodą kerpant plaukus pa
daryt juos nuolatiniai garbi
niuotais. Jau daug kas yra 
girdėję apie “Christy Method 
of Hair Cutting,” taip pat 
apie Ch. Hooverio ir kitų, ku
rių vienintelis tikslas — grei
tu laiku pralobti. Kadangi 
čia visai naujas dalykas, o pa
prastai atsiranda daug tokių, 
kurie prie naujanybių labai 
puolasi, tokiu būdu atsirado 
ir šiame atsitikime. Kaip grei
tai virš minėti gudruoliai pra
dėjo garsintis, kad jie žirklių 
pagelba bile kokius plaukus 
nukirpdami padarys juos gra
žiai garbiniuotais ir už tą 
viską reikės užmokėt tik 25 
doleriai, aišku, atsiranda daug 
tokių, kurie turi, gali mokėti 
ir moka po $25 už plaukų

Vinco Duktė

Šiaurvakariniam didmiesčio 
plote, ramiai sau glūdi tamz. 
šiai raudonas liūdnos išvaizdos 
budinkas.

Iš apylinkės žiūrint, kairė
je matosi skalbykla, dešinėje . 
mašinų taisymo vieta, o pat-’ 
sai budinkas, kaipo kampinis,! 
apvestas keliomis gatvekariiį 
linijomis.

Ketvirtą valandą po pietų 
ligoninėje, “Informacijų sky
riuje”, suskamba varpelis. --

“Kuriame skyriuje randasi 
ligonė Agota, ir jos padėtis??} 
Išlaukinis klausimas. “Antros 
lubos, ligonės padėtis lanky
tojams prieinama, operacija 
bus daroma sekančio trečia- 
dienio rytą”, pasigirsta leng
vas, malonus slaugės balsas?/

Pirmu kart teko lankyti 1L 
gone .— Agota, kuri radosi 
mirtinoje agonijoj, nes vos Liję 
trys valandos buvo praslink^ 
kaip sugrąžinta likos iš opera; 
cijos daromo kambario.

Skyrius, kuriame radosi
trisdešimt keturių ligonių lo
vos, savo žemumu duoda
spaudimo įspūdį. Keliata ten 
tesančių moterų, sunkiąf 
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Menkeliūnienė ir kitos. Vaką.-lL,
rėlis visais atžvilgiais buvo1 
gražus ir draugiškas, tafjįgi 
gana skaitlingas.

Kliubiečių Korespondentė.

Sovietinės Sportės ir Pasaulinės Rekordistės

bėgioti ir dalyvavo 
lenktynėse. Vasilieva 

pradėjo konkuruoti 
geriausiais Sovietų Są- 
bėgūnais.

Marija Isakova Cnu- 
sumušti Nelson re- 

Po nuolatinių bandy-

“e t e r i o” dujas, kan 
Tarpe jų radosi ir Agot 
pripildė kambarį nem 
kvapsniu, neveizint lank| tojį', 
kurių čia radosi nemaža

Lankytojų—praeivių žings
niai ligonėms darė tam tikro 
įspūdžio. Nors ir tampriai 
suspaustos Agotos akys prasir ' 
vėrė išgirdus arti lovos esant 
asmenį. Mėlynoms lūpoms,
kurios atrodė mirtinomis, pra
sivėrus, buvo pareikalauta
slaugės, kurių randasi trys iš 
viso aptarnavimui skyriaus. ’

Ligonės x Agotos prašymas 
slaugei reikia išpildyti. UŽ^ 
traukiama lova baltais audek* 
lais. 
je lubose 
lemputės, 
yra.

Slaugė

TLPąst^rųoju laiku virš kalba
ma plaukų kirpimo metodą 
buvo,tyrinėjama autoritetų ir 
paaiškėjo, kad negalimas 
daiktas, o tik apgavystė, nes 
jei plaukai originaliai yra vi
sai tiesūs, tai nepaisant, "kaip 
stebėtinai 
vienok jie

Nekurie 
kad apie 
moterų turi plaukus, 
turi šiokio tokio naturališko 
palinkimo garbiniuotis 
be jokio mechanizmo, 
moteriškė, turėdama 
storus plaukus to visai 
pastebėti. Aišku, kad 
yra tiesos, nes plaukų ilgis ir 
storis pilnai gali tą užslėpti. 
Tačiau tokius plaukus trum
piau nukirpus ir tinkamai su
ploninus gali atsirasti . pačios 
gamtos duotas “permanent 
wave.” Vienok tokių ar bile 
kokių plaukų kirpimui nerei
kia jieškot kokio nors plaukų 
kirpimui specialisto, kuris už 
tai ima didelius pinigus, nes 
bile 
gali

juos iškarpytum, 
ir pasiliks tiesūs.
autoritetai mano, 
85-ki nuošimčiai 

kurie

i

i.

ipatys, 
tačiau 
ilgus, 

negali 
tame

kordus.
sprendė 
kordą.
mų, Marija Isakova sugraži
no Sovietų Sąjungai pasaulinį 
čiuožinėjimo rekordą. Ji pa
darė 1,500 metrų į dvi minu
tes ir 37 sekundas.

Pilotė Metnikova

Tamsu, nes toje vieto- 
nesiranda elektrinės 
nors vieta dėl jps

Vasilieva dirbo skalbimo 
fabrike. Ji reguliariai lankė 
Maskvos stadijoną, kur ji mo
kinosi 
sporto 
greitai 
net su 
jungos

Geriausios pasaulio sportės 
planavo perbėgti mažiau, ne
gu vieną kilometrą į tris mi
nutes laiko. 1935 metais An
glijos Lann’ai pasisekė pra
bėgti vieną kilometrą į tris 
minutes ir šešias sekundas lai
ko. Vasilieva prabėgo į dvi 
minutes ir 58 sekundas laiko. 
Bet dar įdomiau, kad Vasilie
va prabėgo 1500 metrų į ke
turias minutes ir 47 sekun
das.

Vasilievai priklauso 5 so
vietiniai bėgimo rekordai. 
Jos rekordai seka: 400, 1,000, 
1,500 ir 2,000 metrų. 1938 
metais Franci jos moterų bė
gimo lenktynėse Vasilieva lai
mėjo pirmą dovaną, Franci- 
jos komunistų dienraščio “Hu- 
manite” metinę prenumeratą.

Marija Isakova

Marija Isakova iš kūdikys
tės dienų mylėjo ant ledo čiuo- 
žinėti šėnelemis. Marija, būda
ma 16 metų, sumušė čiuožine- 
jimo pasaulinį rekordą. Ji 
padarė 500, 3,000 ir 5,000 
metrų.

Norvegijos gabi sporte Nel
son 1937 metais užkariavo

Birželio mėnesį, šių metų, 
Metnikova, Jaunųjų Komunis
tų Lygos narė, lengvu sporti
niu orlaiviu “G-22”, padarė 
pasaulinį rekordą. Jaunuolė 
Metnikova perskrido 164 ki
lometrus ir 940 metrų į va
landą. Metnikovos rekordas 
oficialiai užregistruotas Pa
saulinės Aviacijos Komisijoj.

J. Bondžinskaitė.

Mūsų Kontestas

patyręs plaukų kirpėjas 
tai pilnai atlikti.

M. Baltulioniūtė.

Slaugė nervuojasi—darbas 
vilkinasi — ligonė kankinasi,’ 
Bet visgi kur tai surandami 
rankinė elektrinė lemputė, tik 
kuriai šviečiant tęsiamas dary
bas po ilgo dešimties minutų 
prisirengimo.

Laimei, ligonė Agota pw 
deda sveikti, tiek daug medų 
kalės pagelbos nereikalatųą-į 
ma, todėl pradedama tarsi 
pamiršti, 
perrišimo 
Kaip daktaras pareiškė, jog 
namo galėsianti eiti. Sveiksta'.

Pasitaikius nacionalei šven
tai, gydytojas važiuoja pajū
riu praleist vakacijas, nepra< 
nešdamas nieko medikaliam 
akyriui apie Agotos padėtį.

Jos karščio—temperatūros
staigus kilimas slaugei roc(ft 
ką tokio nenormalaus. Visgi 
vilkinama toliau, šešta diena 
ir naktis ligonė Agota randasi 
tampriai apkrauta ledų mat- Į 
šeliais, silpsta, tarsi skausmai

(Tąsa ant 4-to pusi.) *’"•

Vidurių žaizdok 
procesas retėja.

■f

Garsios Sovietu 
LakūnėsPeneitą savaitę šiame skyriu

je buvo paskelbta, kad norime 
pakeist mūsų skyriaus antgalvį 
ir skelbiama .kontestas naujam.

Pirmas atsiliepė brooklynie- 
tis d. J. Juška. Jis siūlo sky
rių užvadižtt “Pirmeivė Mote
ris”.

Ką sakote visi kiti skaitytojai 
ir bendradarbiai-bendradarbės ? 
Kaip jūs norėtumėt jį užvar- 
dint? Už geriausius du pava
dinimus bus dovanos: 1-ma, 
“Šviesos” metinė prenumerata; 
2-ra, mūs nauja knyga “Virė
ja”. Sumanymus turime gaut 
ne vėliau 29-tos šio mėnesio.

Visame pasaulyje pagarsė- 
trys Sovietų moterys lakū

nės — Valentina Grizadubo- 
va, kapitonė Paulina Osipen
ko ir leitenante Marina Ras- 
kova. Jos iš Maskvos nuskri
do be sustojimo 4,031 mylią 
į 26 valandas ir 29 minutes, 
padarydamos tarptautinį mo
terų skridimo tolio rekordą. 
Nors jos buvo priverstos nu
sileisti balose, netoli savo sie
kiamos vietos, Komsomolsko, 
dėl stokos gasolino, tačiau jos

jo

i

B

netu-

ji tu-

vi- 
re-

ir tą padarė sėkmingai ir iš
saugojo Sovietų aviacijos, die 
liūs patyrimus, atsiektus s 
dime.
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“Laisvė,” 427 Lorimer St

Vajus Bus iki 1 d. Gruodžio-December
Jis bus du menesius laiko. Tuom laiku naujai užsirašiusiems “Lais
vės” kaina bus tik $5.00 metams ir $2.75 pusei metų. Gi reguliarė 

“Laisvės” kaina yra $5.50 metams ir $3.00 pusei metų.
Seniems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra

Kaip Geriausia Gauti Naują Skaitytoją
Geriausias" būdas gavimui naujų skaitytojų yra ėjimas tiesiai į 

Namuose galima plačiau pasikalbėti, lengviau įrodyti naudingumą 
“Laisvę.” Dabar labai svarbus momentas gavimui naujų skaitytojų,
ro pavojus yra baisus rūpestis kiekvieno žmogaus ir kiekvienas mąstantis 
žmogus nori skaityti žinias.

Piniginės dovanos dalyvaujantiems Konteste 
gavimui naujų skaitytojų 

1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 
6—$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7 ir 10—$5.

Tuojau stokite į kontestą ir laimėkite vieną iš aukščiau pažymėtų do
vanų. Dažniausia dovanas gauna tie, kurie pradeda darbą pačioje pra
džioje vajaus. Tad nelaukite nieko, ale tuojau stokite į darbą. Gaukite 
savo dienraščiui naujų skaitytojų, gaukite sau dovaną.

Prašome Tuojau Užsiregistruoti’
Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus privalo platinti dienraštį “Lais

vę.” Nes “Laisvės” platinimas yra labai svarbus apšvietos darbas. Tuojau 
užsiregistruokite kaipo kontestantas ir tuojau pradėkite šį svarbų apšvietos 
darbą. Rašydami kontesto reikalu adresuokite:

Senas Vincas
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LAISVI Trečiadienis, Spalių 12, Į938

Baltimore, Mi
Negyvėliai Tyli

■ Apysakaitė .
(Tąsa)

Pradėta klausinėti ir vienintelis Jur
gio liudininkas, tai jo paties sųnelis, Jur
gutis Striūgiukas. Bet vaikas nieko ne
pasakęs pradėjo verkti ir lietuviškai pa- 
vebleno: “Aš bijau žydo... Aš noriu eiti 
namon.”

Liudijimams pasibaigus, kunigo advo
katas pasakė ugninę prakalbą prieš rau
donuosius. Jis, visai ignoruodamas Jur
gio pasakytus žodžius, desperatiškai lai
kėsi įsikibęs į kunigo melus, kad jis at
ėjo su sakramentais prie ligoninės, o rau
donasis jį.puolė mušti ir jei ne policija, 
Jurgis abudu būtų užmušęs. Jis reikala
vo Striūgui netik ilgų metų kalėjimo, bet 
ir išdeportuoti jį iš šios šalies. Ir baigė 
sekamai:

“Jeigu nenorime, kad mūsų demokra
tiškoj šalyj įsigalėtų valkatos, kurie save 
vadinasi anarchistais, komunistais ir dar 
velniai žino kaip. Jeigu norime, kad Am
erika būtų tik mums, amerikonams—iš
trukime tas visas šiukšles iš savo šalies 
pirma, negu jie, išžudę mūs valdininkus, 
pasiturinčius žmones ir kunigus, paims

I valdžią į savo kruvinas rankas!”
Jurgio advokatui neliko jokio pastato, 

ant kurio jis pasistojęs galėtų mušti 
i! artos pusės argumentus, įrodyti sąmoks- 

• lą, įrodyti Jurgio žodžių teisingumą ir 
numaskuoti kunigą. Jis apeliavo į teisė
jus, kad nebausti Jurgį skaudžia baus- 

j me, dėjo daug svarbos į žmoniškumą ir 
i baigė sekamais žodžiais:

“Kad tas žmogus sako tiesą, jog ku
nigas turėjo meiliškus ryšius su jo žmo
na, tai neužginčinamai įrodo to vaiko ir 
kunigo veidai! Tik pasižiūrėkite, gerbia- 

• mieji, į tuos veidus ir pasiklauskite savo 
sąžinės, ar tas vaikiūkštis ne iš kunigo 
akių išluptas? Tik, pažvelgiate į kunigo 
ir to vaikiūkščio nosis ir persitikrinsite, 
kad kaip kunigo, taip ir vaiko nosis, tru
putį į dešinę pusę pasuktos.

“Todėl aš, remdamasis tuom faktu, 
prašau jus, gerbiami teisėjai, kad Jur
gis Stringąs būtų išteisintas! Jis nepuo
lė kunigą, bet gynė du Dievo prisakymus 
—“ne svetimoteriauk ir negeisk moteries 
artimo tavo!”

Prisaikintasai suolas, ant vietos išne
šė nuosprendį—kaltas. O teisėjas, pasa
kęs kelis žodžius apie teismo bešališku
mą, teises ir įstatymus, pąbrėžė: “De
šimčiai metų į kalėjimą.”

Kunigo Vanago akys, susitikusios 
Striūgienės akis, sužaibavo didelio džiau
gsmo liepsnelėmis; per abiejų veidus nu- 

• plieskė pasiganėdinimo prošvaistėlės ir 
juodviejų lūpos, nusišypsojo. Nemažes
nis pasiganėdinimas tryško ir iš daugu
mos parapijonų akių, kurie, tarsi miškas, 
nukilo nuo sėdynių, liejosi į pravarinės ir 
gtūdosi pro teismabučio duris.

Bet su kunigu Vanagu įvyko stebuk
las. Kunigas, kaip jau esame kalbėję, 

’ atėjo į teismą ir ėjo į liudininkų tribu
nolą susigūžinęs,. raišas, lazdele pasi- 
rairtsčiuodamas ir zakristijono prilaiko
mas—vedamas. Bet dabar, pašoko nuo 
sėdynės, kaip užkomanduotas kareivis ir 
išskuto pro duris paskui Agotą, net ir 
lazdelę užmiršdamas. zTik kada zakristi
jonas pasivijęs teismabučio koridoriuj 
įbruko lazdelę jam į ranką, kunigiukas 
atsiminęs susidvilinkavo 
buoti.

III.
‘ •Lėtai slinko kalėjimo 
čiau savaitės bei mėnesiai ir vos tik ju- 
Čiomis svyravo mūsų žemelė, skaitliuoda- 
ma metus iki atskaitė dešimts žiemų, de
šimts pavasarių, dešimts vasarų, dešimts 
rudeniu ir šimtą dvidešimts mėnesių!

Per tą laiką viskam nestovint ant vie- 
tbš, viskam keičiantis, persikeitė ir mū- 

CsįfelJFIP0 kaip amžis, taip ir pažvalgps.
jąį^pątys save nusimaskavo Jurgio 
g jo ‘tikėjimo į dievus, velnius ir 
ąįiS. nemirštančios dūšios buvimo 

$fi$žoles su šaknimis išrovė iš Jurgio 
ties’moksliškos knygos, kurias jo ge-

rasis dėdė atveždavo į kalėjimą, nors ke
turis kartus per metus.

Tai vienintelis draugas, kuris neužmir
šo Jurgio, nekaltai kalėjime pakutavo- 
jančio per visą dešimtį metų. Dėdė, dėl 
tolimos kelionės, negalėdavo Jurgį atlan
kyti tankiai, Bet jis išlaikė savo pasiry
žimą ir atlankydavo jį po keturis kartus 
metuose.

Jurgis paliuosavo savo protą iš prie
tarų nelaisvės pradėdamas nuo kunigo, 
o baigdamas mokslo dėsniais bei kritika, 
kuri jau senai yra išardžiusi tikėjimo 
pamatus. Mokslo knygos atsakė Jurgiui 
į visus klausimus: priparodė, kaip toli 
nuo mūsų žemės randasi kitos planetos, t 
kokio jos dydžio, kaip greitai ir kur link 
jos keliauja.

Astronomai įspėja saulės ir mėnulio 
užtemimus, kur ir kada atsibus tokie 
užtemimai ir nei ant minutės nepadaro 
klaidos. Jie pastebi atskrendančias kla
jokles kometas ir iš kalno pasako, kur 
link tokia kometa skrenda, kada ji bus 
arčiausia prie mūsų žemės ir kaip sykis, 
tas viskas įvyksta be mažiausios klaidos.

Tas aiškiai mums parodo, kad jau yra 
išmatuota beribės dangaus erdvės. Mok
slui viskas žinoma, viskas suprantama 
ir viskas jau įrodyta tyrais, kaip rasos 
lašai, faktais. Bet kur randasi ta dievo 
karalystė—dangus ir patsai dangaus ka
ralius dievas su savo padonais angelais 
ir bilijonais žmonių dūšelių—astronomai, 
nesurado, o kunigai taipgi nežino, kur 
tas viskas randasi.

Žemės tyrinėtojai jau yra išmieravę 
visą žemės kamuolį, pažymėjo ant žem- 
lapio kiekvieną jos sklypelį ir jei jiems 
netiki, nueik į ant žemlapio pažymėtą 
vietą ir tą sklypelį žemės ten rasi. Jie 
ištyrė žemės ir jūrų gelmes; ištyrė jau 
užgęsusius ir dar tebeveikiančius vulka
nus. Bet pragaro su raguotais velniais 
ir verdančiomis smalos katiluose žmonių 
dūšiomis, niekur neapėjo ir neatrado.

“Tai kur randasi pekla?”
“Nežinau,” atsakys iš peklos kančių 

tave vaduojantis kunigiukas.
Daktarai, ištyrė žmogaus kūno sudė

tis. Jie žino kožną gyslelę, kiekvieną ma
žiausią celelę, kiekvieną kūno audinio 
skiemenėlį, kiekvieną kaulelį, bet tokio 
daikto, kurį tikinti žmoneliai vadina dū
šia, daktarai nei po kojos nykščio nagu 
pas žmogų neranda. -

“Tai kurioj vietoj pas žmogų : 
dūšia?”

“Nežinau,” atsakys kunigas.
“Kaip jinai išrodo?”
“Nemačiau,” gausite atsakymą.
“Labai gerai. Jeigu žmogaus dūšios 

jūs, kunigai, nematėte, nežinote, kurioj 
vietoj ji randasi nei kaip jinai išrodo; 
neužčiuopiate ir nesuuodžiate jos, tai iš 
kur jūs žinote, kad toks ir dar nemirš
tantis gyvūnas pas, žmogų randasi?”

“Šventas raštas taip sako,” atsakys 
prispirtas prie sienos kunigiukas.

“Tai kas parašė tą šventąjį raštą?”
Už kunigą atsakysime mes: Ogi toks 

pat, tokių daiktų nematęs ir nežinąs, kur 
jie randasi, toks- pat fariziejus ir muiti
ninkas, kurį jūs vadinate kunigu.”

IV. ’
Nelabai nudžiugo Jurgis Stringąs, 

kuomet jį, aprėdę visa eile naujų drapa
nų ir įdavę pluoštelį popierinių pinigų, 
išleido ant laisvės. Nors jis buvo pasi- 
ganėdinęs, kad grįžta į laisvę visai nau
jas žmogus, palikęs savo minties Retežius 
kalėjime, grįžta paliuosavęs savo sąžinę 
ir protą iš religinės nelaisvės, iš prieta
rų Sibiro. Dabar nebijos jis velnio ir 
nevilios jį dievas nebuvėlis į savo links
mybes po mirties. Dabar jis jau žino, 

. kad jo dievas, tai jo paties tyra sąžine, 
’ laisvas protas ir geradarystė artimui. ■' 
Tas tai ir yra tikrasab žmogus dievas 
trijose sudėtyse ir, ne ten kur dausose, 
bet pačiame žmoguje. '

(Bus daugiau)

pirmi-

galėjo 
dėlei

metinį bankietą. Diena 
nepaskirta. Komisija su- 
kada matys patogesnį

Iš Lyros Choro Veikimo
Spalių 4 dieną Lyros Choras 

laikė susirinkimą po num. 853 
Hollins St. Susirinkime 
ninkavo A., žemaitis.

Ne visi dainininkai 
dalyvauti susirinkime
mirties mūsų mylimų daininin
kų tėvelio Juozo Juškevičiaus, 
kuris buvo palaidotas spalių 4 
d. Mūsų jauni dainininkai Al
bertas ir Alena Juškevičiai ir 
giminės negalėjo dalyvauti cho
ro susirinkime ir nežinia, kada 
jie galės dalyvauti choro pa
mokose.

Choro nariai ir simpatikai 
reiškia didžiausią užuojautą 
mūsų jauniem dainininkams ir 
jų motinėlei jų šioje nelaimėje.

Nors susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, bet dalykus svarstė 
gana rimtai. Tapo išrinkta ko
misija surengti teatrą ir šo
kius. Diena tikrai dar nenusta
tyta, bet manoma rengti apie 
vidurį lapkričio" mėnesio. Taip
gi išrinkta komisija surengti 
choro 
taipgi 
rengs, 
laiką.

Buvo išduotas raportas iš at
sibuvusio choro pikniko Pužai
čio ūkėje 18 dieną rugsėjo. Pa
sirodė, kad pelno liko labai 
mažai—viso labo tiktai $12.14.

Aš nekaltinu komiteto, kad 
mažai pelno liko. Priežasčių 
buvo kelios. Viena, tai blogas 
oras, kita — miesčionims blo
gas privažiavimas, kurie netu
ri savo automobilių.

Bet Choro nariai ir jo rėmė
jai gerai žinote, kad choro fi
nansai labai žemai stovi. Mes 
turime gerų draugų, kurie re
mia chorą, kiek galėdami, štai 
drg. J. Stonis,, kuris nedalyva
vo piknike, bet atėjęs į choro 
susirinkimą pats save “nubau
dė,” paaukojo chorui net pen- 
kius dolerius. Labai ačiū 
kiems draugam^ kurie 
nuoširdžiai paremia mūsų 
ra.

to
tai p 
cho- 

Choro Narys.
* * *

Daugiau* apie Lyros Choro 
Reikią

Lyros Choras, kaipo organi
zacija, netik renkasi mokintis 
dainuoti, bet taipgi svarstyti 
savo reikalus.

Šį kartą atlikta abudu darbai 
vienu pradėjimu, nes pas mus 
laikas yra labai branginamas. 
Daug priežasčių tame yra.

Keliatas dainininkių, kurios 
buvo pasitraukę vasaros laiku, 
grįžo atgal. Be to, gauta dar 
trys jaunos merginos. Jei ir li
kusieji grįžtų atgal, šiame se
zone turėtume skaitlingą būrį 
jaunimo. Bet visgi visų parei
ga gauti, kiek galint daugiau 
narių, nes darbų ateityje turė
sime daug atlikti.

Išrinkta komisija toliau va
rymui darbo dėl metinio kon
certo, k. t., nuskyrimo laiko ir 
šiaip smulkmeniškai šį dalyką 
apdirbti.

Po tam, kad sėkmingai prisi
rengus prie vakarienės, kuri 
paprastai esti rūpestingai ir 
skaniai pagaminta mūsų gaspa- 
dinių, su pritarimu ūkininkų, 
kurie yra žymia dalimi mūsų 
choro palaikytojų, išrinkta ko
misija. Daug triūso reikės ten 
padėti, bet komisijos nariai to 
nebijo. Vinco Duktė.

Penkių Valstijų Farmeriai 
Skęsta Skurde—Reikia 

Valdiškos Paramos
Washington. — Farmeriš- 

koj North Dakotos valsti
joj 70 procentų ūkininkų ne
gali užsimokėt taksų val
džiai; 75 procentai tenaiti- 
nių farmų yra užstatytos už 

. skolas (morgičiuotos), ir 35 
iš kiekvieno šimto gyvento
jų, pašilaiko tik iš pašalpų.

Panašiai skursta'ir dau
guma farmerių South Dako- 
toj, rytinėj Montanoj, šiau-

rinėj Nebraskoj ir dalyse 
Wyoming valstijos. Šias 
ūkininkiškas valstijas skau
džiai plakė sausros, bet ir 
po sausrų jos neatsigriebė 
—visi septyni paskutiniai 
metai buvo blogi farme- 
riams tenai.

Tokį raportą prezidentui
Rooseveltui išdavė valdiška tės miesto.

Gamtinių Turtų Komisija. 
Jinai ragina valdžią tuojaus 
duot medžiaginės paspir
ties tų valstijų ūkiams.

Tarragona, Ispanija.—De
šimt itališkų orlaivių nume
tė 70 bombų ant šio užfron-

Moterų Skyriaus Dalis
Ligoninė

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
viduriuose mažėja.

Devintą valandą vakaro, 
slaugei prasišalinus su ledų 
maišeliais, kad pripildžius 
naujais, ligonės Agotos ran
kos paliečia žaizdą, iš kurios 
verčiasi šlapumas. Išgąstis, • 
skausmas. Sugrįžusiai slaugei) 
ligonės veido išraiška parodė 
ką tokio nepaprasto, išgąstin
go.

Lengvu varpelio skambėsiu 
pašaukiamas gydytojas, kuris 
kartu su slauge prašalina raiš
čius, kartu atverdamas jau 
pradedančią gesti nuo nešva
rumų vidurių žaizdą.

Šiurpūs - žiaurūs skausmai 
dar kartą sukratė ir taip men
ką Agotos kūną. Bet visgi yra 
mintis, kad daugiau tas nepa
sikartos, nes taip gydytojo 
prižadėta.

Bet dvidešimts keturių va
landų bėgyje pasirodo ženk
lai, reiškianti dar .didesnius 
skausmus ateityje.

Gryžusiam iš atostogų dak
tarui nuostabu išgirsti ligonės 
Agotos padėtį. Ir gal dar nuo
bodžiau ją tris sayaites gydyt 
po “išsiuntimo” namuosna.

Taip, Agota namieje. Sun
kiai kovoja su ekonominėmis 
sąlygomis, bet dar sunkiau su 
ta minčia, jog ateityje prisi-

eis nauji skausmai perleisti 
vien tik todėliai, kad toje li
goninėje, kurioje buvo laiko
ma nemokamai—veltui, nebu
vo tinkamos priežiūros, kad 
nėra kas kovoja už priežiūrą 
ligonių sulyg reikalo, o ne su- 
lyg turto.

Slyvų Konservas
Dabar paskutinis sezonas 

slyvoms. Neužilgo jų neliks. 
O sezone jos nebrangiai atsi
eina, ypač perkant turgavie
tėse. Iš pintinės, įdėjus -dar
bo, už kelias dešimt centų 
bus skanėsių visai žiemai. 
Čion paduodame vieno biskį 
brangesnės rūšies, bet labai 
skanaus slyvų konservo re
ceptą.

Dėl 3 svarų slyvų dėk 1 
svarą besėklių razinkų, 2 ap
elsinus supjaustytus į mažus 
šmotelius su luoba, 2 citrinų 
sunką, 2 svarus cukraus, 1 
svarą kapotų riešutų.

Nuplovus slyvas išrankiok 
kaulelius, supjaustyk nedide
liais šmoteliais, sudėk kitus 
pridėčkus ir virink ant leng
vos ugnies, kol liks ganėtinai 
tiršta košė. Supilstyk į išste- 
rilizfotas stiklines ir užpilk 
ištirpytu vašku.

Šį konservą galima daryti ir 
be riešutų, bet riešutai pri
duoda savotišką skonį ir mais-

tingumą.

Virš paduotas receptas yra iš 
naujos knygos “Virėja,” kurią 
išleido LLD Moterų Skyrius. 
Knygoj yra šimtai puikių re
ceptų įvairiems valgiams: 
konservams, kisieliams, keps
niams, pyragams, sriuboms ir 
kitiems. Vien tik sriuboms 
yra 27 receptai. Įsivaizdinki
te, visam mėnesiui kiekvienai 
dienai skirtinga sriuba! Pui
kus progresas pažangios dar
bininkų šeimos valgykloj. O 
kur visi kiti geriausių šeimi
ninkių išbandyti valgiai.

Knygos kaina yra $1. Ųž- 
sisakantiem ne mažiau 5 kny
gų 40% nuolaida. Gera pro
ga aprūpint savo kolonijos 
lietuves mote'ris puikia knyga 
ir savo organizacijos reika
lams padaryt keletą dolerių 
pelno, taip pat padėti mote
rų darbui abelnai, nes visi už 
“Virėją” gauti pinigai eina 
moterų organizavimosi ir šyie- 
timosi reikalams. Užsakymus 
siųst: “Virėja,” 46 Ten EĮyck 
St., Brooklyn, N. Y.

ONE DAY
OUTINGS

! ALLENTOWN 
Į MAUCH CHUNK 
| NEDĖLIOJ, SPALI 16 
.Kelionė j Easton, $1.50; 
P Bethlehem, $1.75; Allen- 
. town, $1.85; Northampton, 
I $1.95; Treichler, $2.05; 
I Walnutport, $2.15; Palmer-
1 ton, $2.20; Bowmanstown, $2. . __
| highton, $2.35; Mauch Chunk, $2.4®. I 
I Išeina iš New Yorko, nuo West 23rd •
■ St.: 8.45 A. M. ; nuo Liberty SŲ« I
I 9.00 A. M. 1
I KITOS EKSKURSUOS SPALIO l«4i» I 
I Į READING, PA., HARRISBURG. I
■ PA., ATLANTIC HIGHLANDS, N. 1., 1 
1 SEA BRIGHT, N. J., UNION BE AC HL I 
Z N. J., KEANSBURG, N. J.. LAKE- , 
I WOOD, N. J., FREEHOLD, N. Ji, I 
. BARNEGAT, N. J., ASBURY PARS, . 
I N. J., LONG BRANCH, N. J. T I
I Dčl tolimesniu informacijų ir dl! na- I 
. nustatyto traukiniams laiko aukiČiu, 
I tarkitės su bilietų agentais ar / I
| telefonuokite BArclay 7-9670 t |

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prašom į talką visus dienraščio “Laisvės” skai
tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų.



Brooklyn, N. Y

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje.

*

Trečiadienis, Spalių 12,1938

Springfield, 111\ Lawrence, Mass
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v

Mat, daug ligonių

(238-240)

427 Lorimer St.WILKES BARRE, PA •5
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Kviečia Rengėjai.
(239-241)

HARTFORD, CONN.
Ketvirtadienį, 13 d. spalių, 

Bushnell Memorial, 8:15 v. v. 
svarbus susirinkimas, kad sukelt
ramos dėl pasiuntimo laivo su mais
tu dėl Ispanijos. Kalbės Ispanijos 
ambasadorius Don De Los Dios, Dr. 
W. B. Cannon Howardo medikalės 
mokyklos, ir Jay Allen, gerai žino
mas užrubežinis korespondentas. Vi
si stengkitės dalyvauti ir paremt 
Ispanijos kūdikius. Įžanga 35 ir 50c. 
Rengia A. P. L. K. (239-240) Ją galite nusipirkti iš “Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 

adresuokite:

iškirsti ir lauk išim- 
ir taizas. Fotam vėl 
gatvės vidurį išbru-

di- 
su 

Svet.,

Pažangiosios Bostono lietu
vių organizacijos rengia 
dienraščio “Laisves” naudai

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis

HARTFORD, CONN.
Didelę vakariene su programų Lie

tuvių Svetainės pastatymo naudai, 
rengia Am. L. U. P. N. Kliubas, 
įvyks sekmadienį, spalių 16 d., Pa
rapijos Mokyklos Svet., prasidės 3 
vai. po pietų. Taigi broliai lietuviai 
ir sesutės, neužmirškite šia proga 
pasinaudoti vakariene, bus gerų val
gių ir gėrimų, be to, bus graži pro
grama, dalyvaus Laisvės Stygų Or
kestrą po vad. V. Visockio, dainuos 
solo pp. S. Griškiūtė ir Kaunėtytė. 
Šokiams grieš orkestrą iš 7 kaval- 
kų.

MAHANOY CITY, PA.
Spalių 14 a., penktadienį, 8 v. v., 

Nors Hali įvyks masinis susirinki
mas Komunistų Partijos Sekcijos, 
Schuylkill Apskr., tarptautinis. Kal
bės Elizabeth Gurley Flynn, žymi 
kalbėtoja ir veikėja tarptautiniam 
darlįpinkų organizavime ir politi
niuose klausimuose. Bus rodomi ir 
krutami paveikslai iš Sovietų Sąjun
gos “Capajev.” Įžanga 25c. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti. — 
Kom.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, spalių 16 d., 2-rą 
vai. p. p., 1415 S. 2nd St. Visi na
riai būkite susirinkime, nes turime 
daug darbų nutarti ir gyveniman 
pravesti. Taipgi turi būtinai pasi- 
mokėti narines duokles. Reikės iš
rinkti delegatus dėl 6-to apskričio 
konferencijos, kuri greitu 
įvyks. (239-241)

MINERSVILLE, PA.
Moterų Apšvietos Kliubas rengia 

balių, kuris įvyks šeštadienį, spalių 
15 d. Darb. Svet., 7 v. v. Kviečiame 
visuomenę skaitlingai dalyvauti, nes 
bus išleista rankų darbo šilkinė kal- 
dra, kurią pasiuvo mincrsvillietčs 
moterys. Taipgi tie, kurie turite pa
siėmę knygelių dėl kąldros, prašome 
greitai sugrąžinti sekamu antrašu: 
O. Šemberienė, 447 Sunbury St., 
Minersville, Pa. Pelnas nuo šio pa
rengimo skiriamas Ispanijos lojalis- 
tams. Įžanga tik 15c. — Kom.

(239-241)

(239-240)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 ir. 107 kpp. rengia didelius 

šokius, įvyks penktadienį, spalių 14 
d., Ukrainian Hall, 847 N. Franklin 
St. Bus graži muzika — Duke Ram
blers orkestrą. Bus trys laimėjimai. 
Šokiai rengiami gavimui naujų narių 
į abi kuopas. Kviečiame visus daly
vauti. Įžanga 35c. (239-241)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
DETROIT, MICH.

ALDLD 52 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks šeštadienį, spalių 15 d., 
7:30 v. v. Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Prašome narius dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra labai 
daug svarbių reikalų aptarti. Taip
gi, kurie dar nepasimokėję metinių, 
duoklių už šiuos metus, malonėkite: 
tai padaryti, nes būtinas reikalas. 
Dabar eina vajus už gavimą naujų 
narių, pakalbinkite • ir atsiveskite 
bent po vieną naują narį įrašyti. — 
Kp. Sekr. P. Ž. (239-241)

SHENANDOAH, PA.
šeštadienį, spalių 15 d., Najaus 

Svet., Main ir Poplar Sts. yra ren
giamas didelis balius, pirmas šio se
zono. Bus gera muzika, saldžių ir 
karčių gėrimų, užkandžiam bus iš 
bulvių pagamintų dešrų ir kitokių 
gardžių valgių. Todėl kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti, pel
nas skiriamas “Daily Worker” nau
dai. Rengia Komunistų Partija. 
Įžanga 25c asmeniui. (239-241)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. rengia balių-šo- 

kius, spalių 15 d., Laisvės Choro Sv., 
57 Park St. Prasidės 7:30 v. v. ir 
trauksis iki vėlai, bus geri muzikan
tai, grieš lietuviškus ir angliškus ka- 
valkus. Bus užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame senus ir jaunus dalyvau
ti ir linksmai laiką praleisti. Įžan
ga 25c. (239-241)

MONTELLO, MASS. 
• Penktadienį, spalių 14 d. įvyks 
delis lietuvių masinis, mitingas 
koncertu, Liet. Tautiškoj 
kampas Vine ir N. Main Sts, pra
džia 7:30 v. v. Kalbėtojai: A. Bim
ba iš Brooklyno ir M. Blank iš Bos
tono. Įžanga 10c asmeniui. Rengia 
lietuviai komunistai. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti. (239-241)

SCRANToK PA-
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. spalių, 7 v. v. pas drg. Bužus, 
508 Electric St. Draugai, pasisteng- 
kite atsilankyti laiku, 
keletą svarbių reikalų aptart. 
Org. F. Indrūlis.

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 12 d. Tenio Svet., Wi
nans Ave. ir 16th St., lygiai kai 8 
v. v. Prašome visų narių dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra labai 
daug svarbių reikalų apkalbėti bei 
nutarti. Jau žiemos sezonas čia pat, 
todėl turime pradėti iš naujo dirbti. 
— C. Andriunas, Kp. Sekr.

(238-239)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. spalių, 1320 Medley St., N. S. 
7:30 vai. vak. Kviečiame visus na
rius dalyvauti. (238-240)

Nepaprastas Susirinkimas
Spalių 16 dienos 7:30 vai. 

vakarė L. U. Kliubo svetainė
je įvyks labai svarbus Law
rence lietuvių susirinkimas ir 
prakalbos. Kalbėtojum bus 
drg. A. Bimba iš Brooklyno. 
Kalbės ir kiti veikėjai.

Kalbama ir diskusuojama 
bus svarbiausiais šių dienų 
klausimais, kaip tai, kas atsi
tiko su čechoslovakija ir kas 
laukia Lietuvą? Ypatingai šių 
prakalbų svarbus klausimas, 
tai ateinanti kongresiniai ir 
Mass, valstijos rinkimai. Ką 
turime daryti, kad 
nieriai
grobtų valdžios vadelių į savo 
rankas ?

Lawrence lietuviai ragina
mi skaitlingai dalyvauti šiame 
masiniame susirinkime. Susi
rinkite garsinamu laiku.

šios prakalbos naudingos 
visiems, visokių politinių nu
sistatymų žmonėms.

Svetainė randasi po num. 
41 Berkeley St.

• Komisija.

vakarą įvyksta du susirinkimai. Vie
ton paskutini ketvirtądienį, bus lai
koma kas antrą trečiadienį kiekvie
no menesio. Ateinantis susirinkimas 
įvyks 12 d. spalių, 7:30 v. v. Liet. 
Darb* Svet., 920 E. 79th St., Prašo
me narių įsitėmyti permainą dienos 
ir dalyvaukite visi susirinkime, nes 
reikės nutart daug dalykų dėl Sve
tainės gerovės. Padėkavonių Dienoj 
reikia turėti kokią pramogą Svetai
nės naudai, todėl turime gerai prisi
rengti prie to. Taip pat prašome 
“Vilnies” vajininkus dalyvauti šia
me susirinkime. — Prot. Rašt. J. 
Bagužis. (238-239)

Nauja L. Pruseikos Knyga

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

r

Darbai, Statyba ir Kiti 
Reikalai

Čia stato pusėtinai didoką 
trobesį Illinois Bell Telephone 
kompanija. Stato iš balto ak
mens ir kaip bus užbaigtas, 
tai lėšuos $2,200,000. Prie ši
to viso darbo dirba apie šim
tas darbo žmonių. Kitas sta
tybos darbas: Nugriovė dalį 
seno šv. Jono Ligonbučio ir 
ant tos vietos stato 12 aukštų 
irgi ligonbutį. Pastatymas at- 
seis $1,200,000. Čia irgi dar
bo žmonių dirba gerokas bū
rys. Rodos, nemažas yra šv. 
Jonp Ligonbutis, bet kaip 
daug pasitaiko ligonių, tai vie
tos nėra,
atveža iš mažesnių miestelių, 
kurie dar neturi ligoninių.

Padarė planą statyti naują 
ligoninę vertės $1,000,000 ir 
naujoj vietoj. Senas Spring
field ligonbutis yra nedidelis 
ir, tiesą pasakius, nešvariai 
užlaikomas. Tai gal naujas 
ims sau pavyzdį iš Šv. Jono li
goninės kas link švaros. Staty
ba kruta po biskį. 

* * *
Kompanija išmetė visus ga- 

tvekarius, o vieton jų po visas 
linijas paleido busus. Tai da
bar turim daugiau ir tos 
smarvės nuo gazolino dūmų.

Dabar pradėjo imti lauk 
visas reles iš gatvių. Tai daug 
ir darbininkų dirba prie to 
darbo. Mat, daug yra gatvių 
plytomis išklotų. O čia reikia 
išardyti, 
ti reles 
gražiai 
kuot.

Darbą atlieka Works Pro
gress Adm. darbininkai ir 
džiaugiasi, kad darbo bus ant 
ilgoko' laiko. Relių geležį at
pirko vienas turtingas 
geležies 
dol.

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sųjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sųjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Prūseikos knyga.

KAINA TIK 15c
Tuojau Įsigykite ją ir skaitykite. Mokestj galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

dirbair angliakasių 
gatvių ir kelių taisy-

leikos”

naujo kon- 
pasibaigė su

šie 
Times

laikraščiai: 
Leader,” 

dienraščiai; 
ne

Sustreikavo Kapitalistų Laik
raščių Darbininkai; Miestas ir 

Apylinkė be Žinių
Vos tik 9 mėnesiai praėjo, 

kaip čia turėjome laikraštinin
kų streikų, štai jau ir kitas pa
sikartojo. Sustreikavo trijų 
dienraščių ir vieno savaitraščio 
darbininkai. Darbininkai orga
nizuoti Gildijon ir todėl drūti 
savo fronte. Juos jųjų kovoje 
remia visos vietinės unijos, su 
CIO ir UMWA pryšaky. Strei
kas prasidėjo su spalio 1 d.

Laikraščių savininkams pasi
sekė išleisti skebines laidas 1 ir 
3 dienomis, bet kaip 3 d. “Re
cord” trokas likosi įvytas Sus
quehanna Upėn, tai nuo to dau
giau jokio laikraščio jokia laida 
nebepasirodo. Mat, tų dienų įsi
siūbavo pikietų drūta linija ir 
kapitalistiniai leidėjai likosi 
nuveikti, nes skebams nebeliko 
galimybės gelbėti bosams, o bo
sai nepajėgia patys laikraščių 
išleisti.

Streikas likosi paskelbtas po 
to, kaip leidėjai nenorėjo kalbė
tis apie sudarymų 
trakto, kada senas 
spalio 1 d.

Uždaryti 
“Record,”
“Evening News, 
“Sunday Independent” 
dėldieninis, savaitraštis.

Darbininkai kovoja už 5 die
nas savaitėje, su 35 valando
mis, žinoma, taipgi už tūlus pa
gerinimus darbe bei atstovybę 
editorialų departmentuose.

Gildijos atstovas kožnų vaka
rų kalba per radio išdėstyda
mas darbininkų tikslų ir siekį 
kovoje. Prie to, • paskelbia ži
nias (lokales), kurias surenka 
streikuojantieji reporteriai.

Nežiūrint to, kad visuomenė 
kenčia be laikraščių, bet visu 
draugiškumu remia streikų ir 
nėra abejonės, kad laikraštinin
kai laimės kovų.

Iš Komunistų Prakalbų ir 
Diskusijų

Spalio 2 d., čia įvyko komu
nistų diskusijos tūlais klausi
mais ir kalbėjo Elizabeth Gur
ley Flynn. Dalyvavo labai dide
lis būrys komunistų ir simpati- 
zatorių.

kalbėtoja Flynn čia tankus 
svečias. Bet kuo tankiau ji čia 
atsilanko, tuo labiau yra pagei
daujama ir mylima. Tai brili- 
jantiška kalbėtoja, kuriai nei 
vienas neranda nevykusio, žo
džio. Retas kalbėtojas nuo to 
yra liuesas. Ji turi tų garbę 
nuo savo klausovų. šidse pra
kalbose ji kalbėjo apie įvyk- 
siafačius rinkimus ir apie Če- 
choslovakijų. Prakalba visiems 
patiko ir visi lydėjo plojimu

. Labai 
sekasi

Daug 
prie to 
m o darbo. Kiti prie 
visokio darbo gauna dirbt. Ne-
kurie Lincoln kempėj dirba 
prie taisymo bei kasimo kal
nelio, kur yra įtaisyta karei
viams šaudyt cieliai.

Kaikurios anglies kasyklos 
jau nekruta veik du metai ir 
dar nežinia, ar kada atsida
rys, ar ne. Kai kurios jau pra
deda atsidarinėti, po 6 mėne
sių išstovėjimo.

čeverykų fabrikas irgi pra
deda šlubuoti, kad tik po pus
dienį gauna dirbt nekurie 
darbininkai.

A. Čekanauskas.

Galingos Čeclioslovaku Tvir
tumos Užleistos Hitleriui
Jaegerndorf, Sudetai. — 

Hitleris apžiūrėjo užleistas 
Vokietijai pasienines Čecho- 
slovakijos tvirtumas. Šioje 
vietoje pasirodė penkios 
fortų linijos su ceme'ntinė- 
mis patalpomis kanuolėm 
ir kulkasvaidžiam.

Zigzagais iškasti apkasai 
buvo dar apvadžioti spyg
liuotų vielų tvoromis. Tos 
tvirtumos geriau įrengtos 
negu Hitleris manė. (Bet jis 
veltui jas pasiėmė, ačiū An
glijai ir Francijai.)

Kiekvienas miestas ir 
miestelis tiiri ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

WORCESTER, MASS.
Draugo Bimbos prakalbos įvyks 

15 d. spalių, tai yra šeštadienio va
kare, 7:30 vai., 29 Endicott St. Šias 
prakalbas rengia Komuųistų Parti
jos Liet. Frąkcija. Prašom worces- 
terio ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti. Įžanga veltui. — L. K. F.

(239-241)

MINERSVILLE, PA.
Spalių 13 d., ketvirtadienį, 8

Mainų Šypt., (Union Hali), 
įvyks masinis susirinkimas Komu
nistų Partijos Sekcijos, Schuylkill 
Apskr. tarptautinis. Kalbės Elizabeth 
Gurley Flynn, žymi kalbėtoja ir vei
kėja tarptaut. organizavime ir poli
tiniuose klausimuose. Taip pat bus 
rodoma krutami paveikslai iš Sovie
tų Sąjungos, “Chapajev” per valan
dą ii’ pusę. Įžanga 25c. Kviečiame 
visus skaitlingai atsilankyti.—Kom.

- (238-2401

CLEVELAND, OHIO
Veikiančio Kom. susirinkimai yra 

atkelti iš priežasties, kad tą patį

• Dienraščio “Laisves” Metinis

KONCERTAS
BROOKLYNE JAU ARTINASI

Bus

Lapkričio 13 November

Dainininkas Aleksandras Vasiliauskas
Puikiausias Amerikos lietuvių tenoras

žada sudaryti gerų progra
mų, taip kad kiekvienas at

silankęs turės malonaus

Įvyks sekmadienį

Lapk. 6 Nov
Rengėjai prašo šios apylin
kes organizacijų tų dienų 
nerengti ir jų narius kvie
čia dalyvauti šiame koncerte.

Koncertas Bus

Lietuvių Salėje
E ir kampas Silver Sts.
SOUTH BOSTON, MASS.

prašome visos apielinkės 
pirmeiviškosios lietuvių vi
suomenės įsitėmyti dienų ir 
vietų šio koncerto ir stengtis 

jį pamatyti.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. KaŠkiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y. •

padarau 
paveiks- 
krajavup 
su ame-

168 GRAND STREET 
' Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7179

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

■;W.

Traūklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei 
kalni esant ii 
padidinu toki< 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

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

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

J Skaitlingoji didžiojo New Yorko ir apylinkės lietu-
• vių visuomenė Vasiliauskų girdės dienraščio “Laisvės”
• koncerte, 13 d. lapkričio.
• šio koncerto komisija vedų derybas su eile pasižy-
• mėjusiu talentų ir neužilgo paskelbs ištisų programų.
• Įžangos bilietai jau gatavi. Juos galima gauti “Lais-
• vės” raštinėje ir iš platintojų. Užsitikrinimui geresnių 
e sėdynių, iš anksto įsigykite įžangos bilietus.
• Įžanga 50c., 75c. ir $1.00

• c-

949

F

kiekvieną veik jos sakinį 
gabiai ir įtikinančiai jai 
atsakinėti į klausimus.

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

Koncertas bus toje pat priprastoje vietoje *

LABOR LYCEUM SALĖJE •
WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y. •

IšmM

Čia atvyko ir Gildijos atsto
vai prašyti pagelbos dėl pikie- 
to linijos. Vienas atstovas sar
kastiškai pajuokė “biednus” sa
vo bosus, “naujieniškiausius” 
dienraščius su 5 rėporteriais.

Suprantama, komunistai tuo
jau pasižadėjo gelbėti pikieto 
eilėse, kurie tik yra nuo darbo 
liuosi. Komunistų Partija čia 
auga ir vis daugiau įtekmės 
gdūria darbo thašesė. Daugiau 
tokių mitingų! Požeminis.

Programas prasidės 3 valandą po pietų, 
šokiai prasidės 7 vai. vakare.

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

I Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialią! greita! pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y
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NewYorko^j^zfellnftH
knygos nariai dar gauna i 
žurnalą “šviesa”.

Kp. Organizatorius, G. W.

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

ADOMAS KAVALIAUSKAS 
SUŽEISTAS DARBE

LIETUVIU KOMUNISTŲ 
DARBUOTĖ

Iš Liet. Am. Piliečių 
Kliubo Susirinkimo

Susirinkimas įvyko spalių 6, 
“Laisvės” svetainėje. Atsilan
kė nemažas būrelis narių, nors 
oras buvo blogas, lijo.

Skaitytas laiškas iš LDS 
Centro klausimu gavimo 500 
vaikučiu į LDS vaikų skyrių. 
Laiškas priimta ir apkalbėta, 
kaip geriausia visi nariai ga
lime veikti toj linkmėj. Nariai 
prisižadėjo gelbėt organiza
toriui J. Grubiui per visą lai
kotarpį vajaus. Centras duos 
25 centus už kiekvieną prira
šytą berniuką ar mergaitę. 
LDS 3 apskritys taipgi duos 
25 centus už kiekvieną apli- 
kantą. Reiškia, prirašantieji 
gaus 50 centų, tai apsimokės, 
kad reikės kur ir tramvajum 
(gatvekariu) pavažinėti. Pir
mai kuopai skiriama kvota 
gauti 6 vaikučiai.

Šiame susirinkime K. Brie
dis perstatė savo sūnų Bilį 
Briedį, 5 m. amžiaus, jauniau- 
sį narį LDS 1 kp. Turėtų visi 
tėvai, priklausanti LDS, paim
ti pavyzdį iš draugo Briedžio, 
įrašyti savo vaikus. Taipgi 
perstatė naujų narių sekami 
dd.: J. Grubis 1, Velička 2, 
P. Grabauskas 1; viso 5.

Išvažiavimo komisija prane
šė, kad jeigu buvo $19.30, iš
eigų $17.50, pelno liko $1.80.

Ateivių Gynimo Komiteto 
atstovai J. Gužas ir V. Pra
naitienė sakė, kad yra ant de
portacijos listo daug politinių 
kalinių, kuriuos nori išdepor- 
tuoti į Vokietiją, kur jiems 
gręsia mirtis iš budelio Hitle
rio pusės. Paaiškino, kiek 
daug teismuose vedama bylų, 
kurios kainuoja daug pinigų. 
Paprašius, kad kuopos nariai 
paaukautų pagal išgalę, d. 
Pranaitienė surinko $4.50. 
Varde Ateivių Gyn. Komiteto 
tariu ačiū aukavusiems.

LDS 3-čio Apskričio Komi
tetas šaukia susirinkimą spa
lių (Oct.) 23-čią. Įvyks “Lais
vės” svetainėj. Tikslas to su
sirinkimo — apkalbėti vaikų 
gavimo į LDS ir kitus reikalus.* 
Pageidaujama, kad dalyvautų 
organizatoriai ir veikėjai iš 
Brooklyno ir apylinkės. Iš 
LDS 1 -mos kuopos apsiėmė 
dalyvauti liuosnoriai sekami 
dd.: G. Kuraitis, Petkienė, 
Griškus, Balčiūnas, Banaitie
nė, Pranaitienė, Reinis, Velič
ka, Grubis, Grabauskas, Leva- 
nas ir Maželiene.

Nutarta parengti gerą pra
mogą, sutaisyti įvairią progra
mą ir bus rodomas judis, ku
ris vaizduoja fraternalių orga
nizacijų reikalus. Tuomj rū
pintis išrinkta komisijon, A. 
Velička, O. Lapata ir G. Wa- 
rison. Parengimo laiką ir vie
tą praneš komisija.

Kor-tas G. Kuraitis.

Adomas Kavaliauskas, Jr. 
dainininkės Lilijos, taipgi pla
čiai Amerikai žinomos Marga- 
retos' Kavaliauskaitės (Cowl) 
brolis, spalių 10-tą dieną prieš 
piet tapo sužeistas darbe ir 
nugabentas Fordham ligonbu- 
tin, Fordham Rd., prie Croto- 
na ir S. Blvd, Bronxe. Pirmų 
egzaminacijų daviniais spren
džiama, kad turėsiąs išbūti li
gonbutyje bent šešetą savai
čių.

ši nelaimė Kavaliauskų gi
minei tapo ir nemaloniu pri
minimu pereitų pergyvenimų, 
kadangi pereitų metų tą pat 
dieną jų motina, draugė E. 
Kavaliauskienė, buvo išvežta į 
ligonbutį.

Linkime d. A. Kavaliauskui 
pilno ir greito pasveikimo.

Drauge.

Didelė Nelaimė
Pereitą savaitę maspetiškiai 

drg. Kalvaičiai dengė nauju 
stogu namą. Jųjų žentas, drg. 
M. Keras, kopėčiomis užlipo 
iki viršaus antro aukšto ir jo 
nelaimei paslydo kopėčios—su 
jomis ir d. M. Keras nukrito 
žemėn. Skaudžiai susitrenkė.

Pašaukti gydytojai apžiūrė
jo, bet nieko teigiamo nepasa
kė. Turės nuimti X-spindulių 
atvaizdą. Gal būt tuomet ką 
nors nuodugniau sužinos.

Drg. Keras gyvena Mas
pethe, dd. Kalvaičių namuose. 
Jis yra LDS 14 kuopos ir Am. 
Lietuvių Piliečių Kliubo nariu.

Draugai ir pažįstami prašo
mi aplankyt nelaimės ištiktą 
dranga.

“L.” Rep.

Lankėsi “Laisvėj”
Pirmadienį lankėsi “Laisvė

je” Albertas Yokšas iš Marl
boro, Mass., kuris ką tik su
grįžo iš Lietuvos, taipgi lan
kėsi Sovietų Sąjungoj ir kai 
kuriose kitose Europos šalyse.

Susitikę jauną svečią, iš vi
sų pusių apipylėm klausimais 
apie Europą, o ypatingai apie 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą, 
taipgi, kaip jaučiasi sugrįžus 
Amerikon iš po kelionių.

—Puiku sugrįžt Amerikon, 
sako jaunuolis, bet smagu ir 
naudinga buvo pamatyt savo 
akimis, kas dedasi už vande
nyno.

Lietuvoj jam patikus graži 
gamta ir smagiai pagyvenęs. 
Kaune, sako jis, ir abelnai 
Lietuvoj gerai gyventi—su 
daug pinigų—, bet ne tenai- 
tiniais darbininko ir kaimie
čio uždarbiais. Lietuvos kaime 
tebeviešpataująs didelis skur
das, atsilikimas; Dar vis pil
na lūžtančių grįtelių, be grin
dų. žmonės ,ir net daugelis 
valdininkų nekenčia Hitlerio. 
Apie Sovietų Sąjungą Lietuvoj 
mažai žinoma, daugelis tebė
ra įbauginti pasakomis apie 
(išvirkščiai perstatytą) komu
nizmą, tačiau į Sovietų Sąjun
gą žiūrima, kaipo į galingą 
Lietuvos draugą-gynėją.

Lankęsis ir Vilniuje. Mies
tas gražus ir gana švarus dar 
ir dabar, tačiau matosi aplei
dimo, nykimo žymės.

Sovietų Sąjungoj neilgai bu
vęs ir apgailestavo ne viską 
spėjęs pamatyt. Juokiasi iš pa
sakų, būk ten nuvykusius ki- 
tašalius sekioja, neleidžia su 
paprastais žmonėmis vieniems 
pasimatyti, pasikalbėti. Jis net 
keliais atvejais lankęsis pas 
savo pažįstamą giminaitį ir 
niekas jo nesekė. Rodė gausą 
savo kamera nuimtų paveiks
lų. Tiesa, sako d. Yokšas, yra 
vietų, kur paveikslų neleidžia 
imt bile kam. Tai yra kartais 
dėl išduotų kitiems koncesijų, 
kartais strategiškais išrokavi- 
mais.

Abelnai, didelį įspūdį į jį 
padarė milžiniška Sovietų sta
tyba. Gyvenimas gerėjąs, 
nors dar yra ir nedateklių, 
ypač su drabužiais, butais, ta
čiau mano, kad ir ta proble
ma neužilgo išsiriš, kadangi, 
išbudavojus sunkiąją industri
ją, kas kart daugiau pereina
ma prie lengvosios, tai yra ap
rūpinimo visuomenės kasdieni
nėmis reikmenimis.

Bedarbių Sovietuose niekur 
nematęs. Gero maisto esą įva- 
lias ant Sovietų piliečių stalo. 
Pavyzdin, sviestas bėgiu me
tų keleriopai atpigęs. Vienok 
prabangų, gražmenų—palygi
nus su gerai dirbančių ameri
kiečių turimais dalykais—dar 
mažai. Jis jiems tatai kritiškai 
pastebėdavęs ir iš kiekvieno

Lietuvių .Komunistų Kuopos 
susirinkime pirmadienio vaka
rą vėl svarstyta apie naujų 
narių gavimą, taipgi finansinį 
partijos vajų. Kuopa pirmiau 
buvo sukėlus $35, šią savaitę 
prisidėjo $13.85. Tai graži su
ma, tačiau dar toli iki kvotos, 
kuri yra $400. Turėsime spar
čiau padirbėti.

Kalbėta apie svarbą prie- 
jautos ligos ir kitų nelai
mių ištiktiems draugams. 
Buvo pranešta, kad šiuo 
tarpu serga du nariai ir vienas 
simpatikas, visą gyvenimą rė
męs mūsų judėjimą. Atsišauk
ta į narius juos aplankyti. 
Nors įvairiuosna darbuosna 
įsitraukusių komunistų sąlygos 
ir nelengvos, ne kartą per 
darbus prisieina apleisti save 
ir draugus, tačiau reikia 
stengtis palaikyt tampresnius 
draugiškus ryšius viens su ki
tu.

Nutarta artimoj ateityje su- 
rengt vakarėlį ir išrinkta ko
misija, kuri neužilgo pateiks 
apie jį daugiau žinių, z

Kuopos susirinkimai būna 
kas pirmadienį, “Laisvės” sa
lėje. Į juos kviečiami ir sim- 
patikai. K. N.

Nellie Linkevicz, 67 me 
amžiaus, gyvenusi po antra 
5314—43rd St., Laurel Hi! 
N. Y., mirė pirmadienį, spal 
10 d. Bus palaidota ketvirt 
dienį, spalių 13-tą, Kalvarij 
kapinėse. Pašarvota pas gr 
bortų J. Garšvą, 231 Bedfo: 
Avė., Brooklyne.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

. pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

* Brooklyn, N. Y. #

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Am.

Maspethui ir Apylinkei

Gesinant krautuvėj gaisrą, 
3rd Avė. ir 40th St., N. Y., 
priduso 20 gaisrininkų. Septy
ni iš jų nuvežti Bellevue ligon- 
butin.

Pilieti, Jau Laikas 
Registruotis

Registruotis spalių (Oct.) 
12-tą, 13-tą, 14-tą ir 15-tą, 
kad galėtum balsuot lap
kričio (Nov.) 8-tą. Pirmom 
dienom valandos vakarais 
nuo 5 iki 10 :30, o paskutinę 

.dieną, 15-tą, nuo 7 ryto iki 
10:30 vakaro. Nelaukit pas
kutinės dienos, nes nežinia, 
kokios kliūtys gali iškilt.

Jūs galite registruotis, 
jeigu esate pilietis ir jei rin
kimų dieną būsite:

Ne jaunesnis 21 metų.
Išbuvęs piliečiu ne ma

žiau 90 dienų.
Išgyvenęs N. Y. Valstijoj 

bent 1 metus.
Išgyvenęs savo apskrityje 

4 mėnesius.
Išgyvenęs savo rinkimų 

distrikte 30 dienų.

Penktadienį, 7-tą spalių, 
įvyko Kliubo kvartalinis susi
rinkimas. Nors buvo išsiųsta 
427 atvirutės, šaukiančios su- 

jsirinkiman, tačiau nei pusė 
narių nepribuvo. Ateityje na
riai turėtų kreipti daugiau do
mės į savo organizacijos rei
kalus.

Į Kliubą perstatė du naujus 
narius: Albiną Lėlį ir Zephe- 
riną Gurklį. Abudu jauni vy
rai, kurie duoda pavyzdį ir ki
tiems tokio amžiaus žmonėms 
rašytis organizacijon.

Skaityta laiškas nuo
Liet. Kongreso vietinio sky
riaus, užkviečiantis dalyvauti 
jo vakarienėj, įvykstančioj 
19-tą lapkričio ir prašantis nu
sipirkti 10 tikietų po $1.25 
centus. Nupirkta visi tikietai, 
už ką reikia tarti pagarbos 
žodis Kliubo nariams, kad ne 
tik neatsilieka nuo lietuviškos 
veiklos, bet dar ima pirmeny
bę, kas paakstina ir kitas or
ganizacijas eiti kliubiečių pra
mintu taku.

Nutarta rengti fėrus Kliubo 
naudai ir išrinkta komisija iš
6- šių žmonių, kurie su biznio 
skyriaus direktoriais vykdys šį 
tarimą, kada bus patogiausias 
laikas. Gerų pasekmių.

Petras Rugienius atsišaukė 
prie susirinkimo, kad jam bū
tų išmokėta šalpa už tris sa
vaites, nes buvo ligonbutyje ir 
turėjo operaciją. Atsišaukimas 
išpildytas.

Mikolas Keras (maspethie- 
tis), taisydamas namą nukrito 
nuo stogo ir sunkiai susižeidė. 
Ligonių lankytojai sako, 
užims daug laiko, kol jis 
sveiks.

Pasitraukė nuo ligonių
po: Razminas, Rainhartas, 
žemaitis (pittstonietis) ir Dr. 
Žukauskas. Mirė Jonas Buit- 
kus.

Spalių mėnesiui pasilieka
7- ni serganti kliubiečiai.

J. N.

Maspetho rusų, lenkų ir Ii 
tuvių (Lietuvių DarbininI 
Susivienijimo 14 kp. ir Liet 
vių Literatūros Draugijos 1< 
kp.) darbininkų organizacija 
rengia spalių 30 d. šumn 
pramogą. Įvyks New N 
tional Home, 61-60 — 561 
Road, Maspethe, 3-čią vai. j 
pietų, bus rodomi net 3 kr 
tami paveikslai (jų vardus p 
skelbsime vėliau). Po to sel 
šokiai.

Todėl iš anksto kviečia 
Maspetho ir apylinkės liet 
vius ruoštis į šį labai gras 
parengimą.

Rengimo Komisija.

Roosevelt Teatre, 2nd Av 
ir Houston St., N. Y., rodo S' 
vietų judį “Kaimo Nuotaka.’

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

jog
pa-

la-

Serganti Draugai

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
e Visas maistas geriausios rūšies. •
J KAINOS ŽEMOS J

VISOJE APIELINKfcJE •RYTAIS SKANIAUSIA KAVA

; JOSEPH
• 520 Metropolitan Avė.,
• corner Union

AŽYS :
Brooklyn, N. Y. J

Avenue •

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 

. Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. mėnesinis si 
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 13 
spalių, Zabielskio Svet., 8 vai. v 
Visi nariai būtinai dalyvaukite. 
Sekr. ' (239-240)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš Juozas Rupšys, širminių k 

mo, Šaukėnų valsčiaus, Šiaulių ; 
skr., pajieškau brolio kunigo Albe 
Rupšio (Rupšys) įsišventinusio į 1 
nigus 1922 m. ir iki 1930 m. bi 
klebonu po num. Ill E. 4th J 
Spring Valley, Ill. Nuo to laiko r 
ko apie jį nežinau. Prašau jo ai 
šaukti arba kurie žinote, malonėk 
pranešti šiuom antrašu: P. Norv 
šiene, 234 Ames St., Montello, Ma 

(238-240)

d.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

gaudavęs prašymus, pastabas 
lygint jų šiandieninį gyvenimą 
su tuo, koks buvo prie cariz
mo, o ne su amerikiečių gy
venimu. Jie tikriną, kad jų 
gyvenimas dabar nepalygina
mai geresnis už buvusį. Atro
dė, kad gyventojai nedvejo
jančiai stovi su Sovietų vald
žia.

Albertas Yokšas iš profesi
jos yra advokatas, nesenai už
baigęs mokslus ir priimtas tei
sių praktikantų organizacijon 
—jauniausias advokatas visoj 
Mass, valstijoj. Jo lankymąsis 
daugelyje Europos šalių, ir 
ten tėmyti, pastebėti dalykai 
rodo, jog jis nori žengti savo 
profesijon plačiai atidaromis 
akimis. Kas liečia lietuvių so
ciali gyvenimą, jis jam irgi jau 
ne svetimas. Yra HucĮsono lie
tuvių kliubo pirmininku ir pri
klauso Lietuvių Darb. Susivie
nijime. Reikia manyti, kad 
jaunam advokatui yra galimy
bių būti ne vien tik geru tei
sininku, bet ir visuomeninin
ku.

Pabuvojęs čionai parą laiko 
ir aplankęs keletą įstaigų, sve
čias išsiskubino namo, pas tė
vus ir draugus. Rep.

Draugas Barzdaitis, sergąs 
jau kelintas mėnuo, pamaži 
sveiksta. Randasi namie, 17 
Stanwix St., Ridgewoode. Įė
jimas iš kiemo.

Viktoras Januška senai ser
ga. Guli Queens General Hos
pital, 164th St., Jamaica. Lan
kymo valandos trečiadieniais 
ir sekmadieniais nuo 2 iki 4 
po pietų, pirmadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 vakaro.

P. Buknys, “Laisvės” admi
nistratorius, dar vis sunkiai te
beserga pneumonia. Randasi 
namie, 383 Šo. 3rd St., Apt. 
40.

LLD 1-mos Kuopos Nariams
Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos 1-mos kuopos 
.susirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, 13 d. spalių, 8 vai. va
karo, “Laisvės” svetainėje,. 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Gerbiami draugai: prašome 
visus atsilankyti, ir kurie dap 
nepasimokėjote už šiuos me
tus ateikite pasimokėti, nes 
jau šie metai baigiasi 
ilgo reiks mokėt už 
čius metus.

Šiame susirinkime
naują knygą “Ūkanos”, apy
saką, parašytą drg. R. Miza- 
ros. Taigi, draugai, ateikite 
visi patys ir atsiveskite savo 
pažįstamus ir draugus, ypač į 
šį susirinkimą. Čia tuoj aus ant 
yietos gausite šią didelę kny
gą. Metinė mokestis tik $1.55. 
ši knyga beveik verta tiek, 
kiek metinė mokestis, o prie

ir neuž- 
ateinan-

gausite

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

dera! Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius. ,

84-02 JAMAICA AVE.
Ptiei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

LIAUJA

FRANK DOMiKAITIS
REST AERACIJA

t

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 Vilai Vakaro

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

WWWWWWWWWWWWWWWWWWiraiftllAtMilMira

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

J&į A




